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REG. NR. S/;~

Matr.nr.: 1580 Anmelderens navn og bopæl
(kontor) :

Kvarter: Udenbys Vester Hovedjournal nr. 141431.
Naturfredningsnævnet

for
D E K L A R A T ION København.

vedrØrende
7428

Det på indhæftede kort nr. 20280 a med rØdt indtegnede areal,
Skydebanehaven, matr.nr. 1580 Udenbys Vester kvarter, undergives
naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
natm~fredningslovgivning. KØbenhavns kommune forpligter sig til at
bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som
park og legeplads.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for KØben-
havn på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller
andre indretningor 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 fred-
ningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklame-
skilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller bet yde-
ligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoks-
ninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre ændrin-
ger i parkens afgrænsning, som er nØdvendige til regulering af
AbsaloDsgade, svarende til denne gades eventuelle udvidelse med
afgivelse af areal fra de til denne gade grænsende andre ejendomme.

Inden for legepladsens område findes foruden legeredskaber m.v.
en indhegnet boldbane og et soppebassin. Nævnte faciliteter er fast
udstyr i parken og forudsættes bibeholdt med ret til eventuelle
ændringer.

I et af magistraten udarbejdet skitseforslag til en etapevis
gennemfØrelse af en byfornyelse for en del af Vesterbro er der taget
sigte på at forbedre de rekreative parkmuligheder ved bl.a. at
etablere en parkforbindelse gennem bydelen fra Skydebanehaven til
anlægget omkring l~tthæuskirken. Det er kommunen forbeholdt at fore-
tage en af en eventuel tilslutning til nævnte parkforbindelse nØd-
vendiggjort omlægning af legepladsen.
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I Øvrigt er det kommunen forbeholdt at foretage alle foran-
etalt~1Dger, der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse
af parken og dens udbygning som rekceativt orrIr'åde.

Alle spØrgsmål vedrØrende eventuel belysning, anbringelse
af dertil hØrende lygtepæle oe eventuelle master samt opstilling
af kunstv~ker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug
for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke æn-
drer parkens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at e··
afgØre.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben
med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ ~,
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Dette er ikke til hinder
for, at kommunen som hidtil kan lukke porten i det tidsrum om natten,
den måtte fastsætte, og i Øvrigt når særlige omstændigheder måtte gøre
det nØdvendigt.

Påtaleberetti~et efter n~værende deklaration er Naturfred-
ningsn~net for KØbenhavn.

KØbenhavns magistrats 4. afdeling, den ~S~juli 1969.

Alfr. BjØrklund
kst.

Sverr e Borr ing

Ind:ført i dagbogen
den 23 aug. 1969.
Københavns byret

LYST
Lizzi Wichmann.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1,
2860 SØBORG
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

G1adsaxe, den 02110-97
FRS42/97 KP

Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

REG. NR. 5112, 00

Vedr. j.nr. Sg 13 16-b Absalonsgade 16 og 18, dispensation fra fredningen af Skydebaneha-
ven.

I skrivelse af 7. juli 1997 har De på vegne andelsboligforeningen "Fællesgave", Absalonsgade
16, ansøgt om tilladelse til etablering af en stiforbindelse mellem Absalonsgade 16 og 18, gen-e nem Skydebanehaven

Ansøgningen er begrundet i problemer med fjernelse af renovation samt beboernes ønske om
en forbindelse mellem de fælles gårdanlæg.

Skydebanehaven er fredet ved deklaration af 23. august 1969. Det fremgår af deklarationen, at
formålet med fredningen er at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det
som park og legeplads. Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet foretages væsentlige
ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende
bevoksninger.

Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen.

• Danmarks Naturfredningsforening har ikke støttet ansøgningen, da det er betænkeligt af for-
mindske fredede arealer i bymæssig bebyggelse.

Da en dispensation reelt ville medføre en formindskelse af det fredede areal, meddeles der her-
ved afslag herpå.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages
til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives
skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturkla-
genævnet. ~Øv.cp~

Hans Chr. Poulsen
formand
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_"FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN

.FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 661048

sCl'1JNfNElsaxe, den28. januar2004
FRS nr. 4112003 - JM

Københavns kommune
Vej- og Park - Driftskontoret
Njalsgade 15
2300 København S.

Vedr. j. ur. 04. O1.1400 1-0070 - adgangsarealet til Skydebanehaven ved
Absalons gade

Ved skrivelse af 22. september 2003 har Vej- og Park anmodet om dispensation
fra fredningsdeklarationen vedrørende Skydebanehaven til at begrænse brugen af
en del af det fredede område til kun at opfatte børnene på den integrerede insti-

_ tution "Absalon", der er nabo til Skydebanehaven.

Det er oplyst, at det areal der ønskes unddraget offentlig adgang, er et flisebe-
lagt areal på cirka 50 m2, der er beliggende ved indgangen til Skydebanehaven.
Udearealerne til børneinstitutionen er små, og den ønsker at leje arealet til brug
for lidt større børn. Institutionen ønsker arealet hegnet af for adgang for udefra-
kommende således, at det kan indgå som en del af det samlede institutionsområ-
de.

Fredningsnævnet har i anledning af sagen den 14. januar 2004 afholdt møde på
stedet. Det fremgik, at arealet ikke indgår som en integreret del af parken, og at
der på området er opstillet en container til tomme flasker.

Vej- og Parks repræsentant oplyste, at der ønskes op'sat et cirka 4 meter højt hegn
omkring området med henblik på, at børnene kan spille bold. Der vil blive plantet
slyngplanter, som kan gro i hegnet. Det bed, som afgrænser området mod syd, vil
ikke blive berørt af hegnet. Et træ, som står i det sydvestlige hjørne af området, vil
blive beskyttet. Flaskecontaineren vil blive anbragt uden for det fredede område.

Repræsentanten for 0konomiforvaltningen, 8. kontor anførte, at uanset det uheldi-
ge i at afskære en del af et fredet område fra offentlig adgang må det i den forelig-
gende sag kunne accepteres under hensyn til formålet og til, at arealet ikke er sær-
lig fredningsværdigt. Endvidere er kvarteret, efter fredningens gennemførelse, ble-
vet beriget med Otto Krabbes Plads i nærheden af Skydebanehaven.

Det blev indstillet, at der gives en tidsbegrænset dispensation, så man kan se,
hvorledes forholdene udvikler sig.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant anførte, at den del af parken,
som ønskes unddraget offentlighedens adgang, er en del af dens indgangsparti.
Det er principielt forkert at afskære en del af et fredet område fra offentlig adgang.\e Det må være muligt at indrette boldplads andre steder i området.

Dersom der gives dispensation, bør Københavns kommune overveje at inddrage
_"l' .' -' Otte Krabbes -Plads under fredningen.
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Det bemærkes, at det af Københavns kommune udpegede medlem af frednings-
nævnet ikke havde givet møde. De mødte medlemmer besluttede, i enighed, at
meddele dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at flaskecontaineren placeres uden for det fredede område,
at træet på området beskyttes mod overlast, og
at der plantes slyngplanter i hegnet omkring området.

Dispensationen gælder til den 31. januar 2009.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet. '

l.henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

'U-\~?J~
Hans Chr. Poulsen

formand




















	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensation 2009 - 10



