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Matr.nr.: 3490 og 145 ~
Kvarter : SundbyØster

Anmelderens navn og bopæl
(.kontor):

NaturfredningsnævnetforKøbenhavn.
Hovedjournal nr. 1414~.

DEKLARATION
vedrØrende

KASTRUP FORT.

Det på indhæftede kort nr. 19.862 a med rØdt indtegnede areo,l,
Kastrup Fort, omfattendt:=matr.nr. 3490 samt de viste lodder af
145 ~ SundbYØster, undergives naturfredning i overensstemmelse med
den til enhver tid gældend~ naturfredningslovgivning. KØbenhavns
kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt gr>ØItområde
og opretholde det som park.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredninbsnævnet for KØbenhavn
på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre
indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener
parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de
parksØgende og for parkpersonalet skal godkendes af f 'edningsnævnet.
Der må ikke uden samtykke fra nævnet c.nbringes reklam2ski lte eller
foretages væsentlige ændringer i t~rrænet eller betydeligere fjernelse
af nu eksisterende eller s~nere tilkommende bevoksninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre ændringer
i parkens afgrænsning, som er nØdvendige til regulering af de tilgræn-
sende gader, svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med af Gi-
vels0 af areal fra de til disse gader grænsende andre ejendomme. Nær-
værende deklaration respekterer endvidere og er derfor ikke til hinder
for udfØrelse af sådanne vejanlæg, som måtto blive vedtaget vod lov,
hvorved bemærkes, at der ved Svend Vonveds Vej påregnes etableret en
tilslutning mellem hovedlandcvejsanlæg i V8jlands Alle-linien og Ama-
ger Strandvej i arealerne nord for Voldgraven omkring Kastrup Fort .

Der må ikke uden so..mtykk~fra fredningsnævnet foretagæ opfyldning
eller væsentlig ændring o..f Voldgraven, hvis nuværende vandstand skal
søges bevaret.
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I øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foranstalt-
ninger, der af gartneriske grunde tj ener ti l opretholdelse n.f parken e'
oG dens udbygning som rekreativt område.

Alle spØrgsmål vedrØrende eventuel belysning, anbringelse af
dertil hØrende lygtepæle Ob eventuelle master, såvel som master til
bclysnings- eller trn.fikformål i umiddelbart op til parken belig-
gende gader, samt opstilling af kunstværk8r oG anbringelse af bænke,
stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstalt-
ninger, der ikke ændrer pc.rkens karakt er, er det ligeledes forbeholdt
kommunen at afgØre:;.I overensstemmelse med arealets fredning skal
parken være åben med adganG for offentligheden, og almenhedens ad-
gang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. ~\,

Påtaleberettiget efter nærværende deklar~tion er Naturfrednin0s-
nævnot for KØbenhavn.

KØbenhavns magistrQts 4. afdeling, den .t.s~ juli 1969.

Alfr. BjØrklund
kst.

/ Sverre Borring

Indført i dagbogen
den 23 aug. 1969
Københavns byret

LYST
G. Petersen.



KORT>

• I

•
























	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2013



