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debærer, at fredningsbestemmelserne for at lette overskueligheden bliver op
delt i flere paragraffer og kortere stykker. 

Fredningsnævnet har herefter fastsat følgende 

FREDNINGSBESTEMMELSER: 

Fredningens formål 

§ 1. Det er fredningens fonnål 
1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som 
elementer i bymiljøet, 
2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og natunnæssige værdier, der 
knytter sig til kanalerne, 
3) at beskytte kanalerne som levende kultunniljøer og sikre rammer for en 
aktiv videreførelse af deres anvendelse til besejling og andre fonnål, herun
der forankring af skibe og både samt fartøjer og andre flydende konstruktio
ner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og 
4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områ
derne. 

Arealernes tilstand 
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§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forank
ring, kanalernes udstrækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, 
medmindre det er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. 

§ 3. De træer, der vokser langs Christianshavns Kanal (langs Hammershøis 
Kaj, Overgaden oven vandet og Overgaden neden vandet), Frederiksholms 
Kanal (langs sydsiden) og Slotsholmskanalen (langs Ved Stranden) er om
fattet af fredningen og må ikke fjernes, medmindre sygdom i træerne, træer
nes alder eller hensynet til bolværkernes vedligeholdelse eller renovering 
gør dette nødvendigt. Fjernede træer skal erstattes af tilsvarende ny beplant
ning. Der kan plantes nye træer langs kanalerne, i det omfang der ikke der
ved opstår skade eller fare for skade på bolværkerne. Sådanne træer omfattes 
ikke af fredningen. Selvsåede træer mv., der ved deres vækst volder skade 
eller fare for skade på bolværkerne, skal fjernes. 

§ 4. I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, 
brofæster og broer kan der foretages mindre ændringer af deres udfonnning, 
herunder mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i 
de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. 
Stk. 2. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes natunnaterialer i 
fonn af natursten, træ, som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig 
overfladebehandling. Egnede materialer fra de bestående bolværker skal i 
videst mulige omfang genanvendes ved renovering. 
Stk. 3. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et hannonisk ud
tryk med ensartet materialevalg og forløb uden unødige knæk, medmindre 
der er en historisk begrundelse for forskelle mellem dele af bolværket. Hvor 
sammenhængende bolværker har mistet det hannoniske udtryk i forbindelse 
med renoveringer og lignende, skal sammenhængen genoprettes ved en 
fremtidig renovering. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Retten i Lyngby                                               Den  5. november 2013
Lyngby Hovedgade 96 FRS  nr. 41/2013
2800 Kgs. Lyngby                                                                     Dok: 41-2013A
Telefon: 99 68 48 00
Telefax: 99 68 48 99

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur
Islands Brygge 37
Postboks 449
2300 København S

Vedr: Christianshavns Kanal - ansøgning om dispensation til anlæggel-
se af en brygge. Sagsnr.: 2013-0166485-9

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, har ved brev af 10. juli
2013 på vegne af Center for Anlæg ansøgt om dispensation fra fredningen af
14. juni 2012 af Kanalerne i København til anlæg af en brygge langs Christi-
anshavns Kanal. Fredningen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der
endnu ikke har truffet afgørelse.

Kommunen har i ansøgningen oplyst, at der ud for Christianshavns Torv er
dårlig forbindelse mellem vandet og det omgivende byrum. Derfor ønsker
kommunen i samarbejde med Christianshavns Lokaludvalg at skabe op-
holdsmulighed ved vandet og forbedre forholdene for kajakroere.

Bryggen ønskes etableres i samme stil som den nuværende brygge ud for
Overgaden oven Vandet nr. 4.

Bryggen vil være ca 17 m lang, 1,5 m bred og etableres 0,70 m over DNN
(Dansk Normal Nul).

Der forventes at være behov for understøttende pæle for hver 1-2 løbende
meter, hvoraf nogle kan være gennemgående, og andre kan anvendes til for-
tøjning. Der skal etableres en trappe fra kajen ned til bryggen i enden modsat
Torvegade. Trappen skal udføres i naturmaterialer svarende til bolværket
uden synlig overfladebehandling af træværket. For ikke at påvirke færdslen i
kanalen er der tale om en smal brygge, og det vil stadigt være muligt at læg-
ge til kaj med mindre både. Det vil være nødvendigt at bolte bryggen til det
eksisterende bolværk. Bortset fra dette indgreb vil bolværket ikke være på-
virket, ligesom de fredede træer ved kanalen heller ikke påvirkes af projek-
tet. De eksisterende cykelstativer ved bryggen forventes at blive fjernet per-
manent.

By og Havn I/S er administrator af vandarealet og har givet fuldmagt til
Kommunen til at søge om dispensation. På nuværende tidspunkt har By og
Havn I/S udlejet omkring halvdelen af den aktuelle bolværksstrækning til
Bådeklubben Bolværket, og klubben er positivt instillet overfor projektet.

Center for Park og Natur har vurderet, at projektet vil styrke kanalens rekre-
ative værdi uden at ændre bolværket og skade træerne langs kanalen, og at
projektet i hele taget ikke er i strid med fredningens formål samt opfylder
fredningsbestemmelsernes § 4, stk. 2, og § 14. Kommunen anbefaler på de-
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nne baggrund en dispensation som beskrevet i ansøgningen.

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, har i en udtalelse af 27. august 2013 henledt
opmærksomheden på fredningsnævnet afgørelse af 21. august 2012 i FRS
18/2012, hvorved der blev meddelt dispensation til en kulturbåd umiddelbart
sydvest for den ansøgte brygge.

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Fo-
rening har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet har den 11. oktober 2013 foretaget besigtigelse sammen
med repræsentanter fra Naturstyrelsen, Københavns Kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening.

I afgørelsen af sagen har deltaget: Dommer Ib Hounsgaard Trabjerg
(formand), Birthe Aasted (udpeget af miljøministeren) og Bent Christensen
(udpeget af Københavns Kommune).

Efter votering traf fredningsnævnet herefter nedenstående afgørelse, hvis
indhold mundtligt blev meddelt under besigtigelsen den 11. oktober 2013.

Afgørelsen er truffet i enighed.

Afgørelse

Fredningen af 14. juni 2012 af Kanalerne i København har efter frednings-
bestemmelsernes § 1 til formål at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil
knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, at værne om de kulturhi-
storiske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, at
beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en ak-
tiv videreførelse af deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder
forankring af skibe og både, samt fartøjer og andre flydende konstruktioner
med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og at sikre og regulere of-
fentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Af fredningsbestemmelsernes § 14 fremgår det, at der for at skabe bedre ad-
gang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker og lignende
små både, efter dispensation fra Fredningsnævnet for København, kan etab-
leres nye trapper og forstærkede bolværksstrækninger. Trapper og forsænke-
de bolværksstrækninger skal i udformning og materialevalg tilpasses det til-
stødende bolværk og skal i øvrigt overholde de krav, der er fastlagt i fred-
ningsbestemmelsernes § 4. Af § 4, stk. 2, fremgår det, at der til bolværker-
nes synlige dele alene må anvendes naturmaterialer i form af natursten, træ,
som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling.

Fredningsnævnet meddeler hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til anlæg af den
ansøgte brygge langs Christianshavns Kanal ud for Christianshavns Torv i
overensstemmelse med ansøgningen.

Fredningsnævnet finder således, at det ansøgte efter sin udformning og ka-
rakter ikke vil være i strid med fredningens formål.
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Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladels-
en bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes, før klagefristen på 4 uger fra den dag afgørelsen er truffet, er udløbet, el-
ler behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ib Haunsgaard Trabjerg
Formand

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 af-
gives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender
den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den,
der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontan-
ter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på
14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage,
eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Kopi af dette brev er sendt til:

1) Naturstyrelsen, Det Åbne Land
2) Danmarks Naturfredningsforening
3) Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
4) Friluftsrådet
5) Friluftsrådets lokalafdeling
6) Dansk Ornitologisk Forening
7) Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling
8) Kulturstyrelsen
9) Nævnsmedlemmerne
10) Studenten

.































































 FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Københavns Kommune 
Center for Miljøbeskyttelse 
Njalsgade 13, 2. sal 
2300 København S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal  
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at etablere en midlertidig oplukkelig 
gangbro udfor Frederiksholms Kanal nr. 29 og 30. Broen etableres inden for Bryghusbroen, 
der er oplukkelig, og Prinsens Bro, der ikke er oplukkelig, og projektet er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Broen skal højst anvendes i en 2-årig periode. 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 
 
Frederiksholms Kanal er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. juni 2012, som 
ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1 Det er fredningens formål 
1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, 
2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til 

kanalerne, 
3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt 
fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

§ 2 Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes 
udstrækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de 
efterfølgende bestemmelser. 
 
…. 
 
§ 13 …. 
Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for København. Nye broer 
skal af hensyn til besejling af kanalerne være oplukkelige, medmindre nye broer etableres inden 
for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de 
eksisterende broer over samme kanal. 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-46-2015  
 
Den 9. september 2015 



Internationale naturbeskyttelsesområder 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Baggrunden for projektet 
 
Den midlertidige bro ønskes etableret for at lette fremkommeligheden for gående og cyklister 
i forbindelse med de igangværende arbejder med Bryghusprojektet samt renoveringen af 
Prinsens Bro, der er planlagt udført i perioden fra foråret 2016 til oktober 2016. By & Havn 
har som bolværksejer givet samtykke til etableringen af broen. 
 
Sagens behandling 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, som yder teknisk 
bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF er ikke fremkommet med 
bemærkninger til sagen. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 
etablering af en midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal som nærmere beskrevet i 
ansøgningen. Broen skal fjernes senest 2 år efter etableringen, og bolværket skal retableres.  
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 
betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere 
fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 



 
Britt Falster Klitgaard 

formand 
 

 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på 
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De 
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. 
Fredningsnævnet for København videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes. 
 
 
Klagegebyr 



 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen 
afsluttes på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller  

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 

































































FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Teknik- og Miljoforvaitningen
Byens Anvendelse
Att: Ayla Nurkan Gretofi

Via e-post: aylgretmf.kk.dk

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 996848 00

kobenhavnfredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-63-201 6

Den 14. december2016

Kanalerne i København — Udløb gennem bolværk
Københavns Kommune har på vegne HOFOR ansøgt om dispensation til etablering af udløb
gennem bolværk på ejendommen matr.nr. 7000Ç Strand Kvarter, København, beliggende ved
Prinsens Bro ud for Tøjhusgade. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt
til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af
28. april 2015 om fredning af Kanalerne i København.

Af fredningsbestemmelseme fremgår blandt andet følgende:

“f I. Det er fredningens formål
I) At sikre kanalerne, bolværkeme og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljo

et,

‘4’ Ç’Q,

i
tftiae

Riqsarkivet

SLOTSHOLMEN

3

4

—. 4,
Det KoogeIIQe
bIoteks Have

4

40

Sagens oplysninger

Side i af4



2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana
lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljoer og sikre rammer for en aktiv videreførelse
afderes anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt
fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

§ 2. Der må ikke foretages ændring afbolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud
strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende
bestemmelser

§ 4. I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse afbolværker, brofæster og broer
kan der foretages mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft
eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse afoversvømmel
se.
Stk. 2. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer i form af natursten,
træ, som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling. Egnede materialer
fra de bestående bolværker skal i videst muligt omfang genanvendes ved remvering.
Stk. 3. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmoniskudtryk med ensartet mate
rialevalg og forløbe uden unødige knæk, medmindre der er en historisk begrundelse for forskelle
mellem dele af bolværket. Hvor sammenhængende bolværk har mistet det harmoniske udtryk i
forbindelse med renoveringer og lignende, skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig re
novering.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansogers ejen
dom.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Styrelsen for vand og naturforvaltning, der yder tek
nisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Frilufisrådet og
DOF

Københavns Kommune har udtalt sig til støtte for dispensation.

Der er ikke modtaget indsigelser over for projektet.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seemp (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud
førelse af projektet.
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Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Frednings
nævnet har lagt vægt på, at projektets formål er at imødegå oversvømning, og at kontraklap
peme bliver beklædt med træ i samme nuancer som det eksisterende bolværk.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur
dedng, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
natmbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.

Der henvises i øvrigt til klagevej ledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Øeemp

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning. Danmarks Natur
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Omitologisk Forening.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge
lig for myndigheden i Klageportalen.

Klageberettigede er,jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
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• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af
gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger,dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljoklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageporialen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf
fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv
net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betaLes ved brug af betalingskort inden klagen afslut
tes på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren rar helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
I) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el
ler

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Erik Frandsen 

Restaurationsgruppen af 12. november  

Skelbækgade 57, 2 

1717 Kbh. V 

 

og  

 

Jens Chr. Dahl 

Charles Hansens Vej 5 

2791 Dragør 

 

 

Via e-post: dahl@dadlnet.dk og erik@faergecafeen.dk 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – ansøgning om forlængelse af midlertidig dispensation til fortøj-

ning af husbåden M/F Christianshavnerfærgen i Wilders Kanal 

 

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 10. juni 2016 (FN-KBH-15-2016) meddelt midlertidig 

dispensation til fortøjning af M/F Christianshavnerfærgen i Wilders Kanal ud for kaj nr. 593, 

indtil Københavns Kommunes dispositionsplan for husbåde er godkendt dog senest til 1. juni 

2017. Da dispositionsplanen endnu ikke foreligger, er der søgt om forlængelse af den midler-

tidige dispensation.  

 

Det er oplyst, at M/F Christianshavnerfærgen efter ombygning til serveringsbåd blev bugseret 

på plads i Wilders kanal i april 2017. Færgen ønskes anvendt som cafe til servering af lettere 

madanretninger og drikke i forbindelse med den overfor liggende Christianshavns Færgecafe. 

Ansøgningen er vedlagt et aktuelt billede af M/F Christianshavnerfærgen. Det omhandlede 

billede er vedlagt afgørelsen som bilag 1, og husbådens placering er vist på et kortbilag, der er 

vedlagt afgørelsen som bilag 2.  

 

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

 At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

 At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

 At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

 At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-25-2017  
 
Den 12. juni 2017 
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Fredningens § 9 er sålydende: 

 
§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder 

fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af 

ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger be-

nyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en byg-

ningsmæssig anvendelse) i overensstemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes 

af Københavns Kommune. Retten til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at 

placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde 

samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til 

kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form 

af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som 

Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner og det omgivende bygningsmiljøs ka-

rakter er mindre følsomme, kan der også placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, 

der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere 

bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Frednings-

nævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Dan-

marks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved be-

slutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til 

at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennem-

førelse.  

 

Om dispositionsplanen 

 

Københavns Kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og ved afgørelse af 13. december 2016 blev dispositionsplanen forkastet i sin helhed.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens oplysninger 

 

Ansøgningen har været sendt til udtalelse hos Københavns Kommune som fredningstilsyn, 

hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

I høringsbrev fra Københavns Kommune hedder det bl.a.: 
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”Fredningstilsynet vurderer, at placering af husbåden kræver dispensation fra fredningens § 9, 

stk. 1. Der foreligger endnu ikke en dispositionsplan som omtalt i § 9, stk. 1, da den er under ud-

arbejdelse. Husbåden vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for hvad for 

slags både, der kan placeres i kanalen, jf. § 9, stk. 3, da der er tale om en 125 år gammel, nu om-

bygget passagerfærge.  

 

Fredningstilsynet kan anbefale en midlertidig dispensation” 

 

Der er ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved midlertidig tidsbe-

grænset dispensation til, at M/F Christianshavnerfærgen kan ligge i Wilders Kanal på den 

ansøgte plads ud for kaj nr. 593 og anvendes som ansøgt til servering af lettere madanretnin-

ger og drikke i forbindelse med den overfor liggende Christianshavns Færgecafe. Dispensati-

onen gælder indtil fredningsnævnet har godkendt den første dispositionsplan for placering af 

husbåde i Nyhavn og Kanalerne, dog senest indtil den 1. december 2021.  

 

Dispensationen meddeles uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til god-

kendelse af dispositionsplanen efter fredningsbestemmelsernes § 9, stk. 5. 

 

En eventuel ansøgning om forlængelse af dispensationen skal være modtaget af frednings-

nævnet senest den 1. november 2021 og vedlægges billede af husbåden, som viser bådens 

fremtræden på ansøgningstidspunktet. 

 

Det er en betingelse for den meddelte dispensation,  
- at husbåden stedse fremstår velvedligeholdt og udvendigt bevarer sin karakter af et antikt far-

tøj oprindeligt bygget til sejlads 

- at båden også faktisk gøres til anvendelse som ansøgt til cafe, således at den vedvarende kan 

understøtte det levende liv i kanalerne, 

- at der ikke anbringes reklameskilte på båden, og 

- at alle større ændringer af båden, der er synlige udadtil, herunder midlertidige overdækninger 

med presenninger og lignende, skal godkendes af fredningsnævnet. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at M/F Christianshavnerfærgen er en antik passagerfærge 

med en historie. Skibets skrogform har hele tiden været uændret, og med sin størrelse og sit 

udseende passer skibet ind i miljøet omkring Wilders kanal. Nævnet har endvidere lagt vægt 

på, at M/F Christianshavnerfærgen med en anvendelse som cafe på en afbalanceret måde vil 

kunne bidrage til det aktive og levende kanalmiljø, også når der tages hensyn til, at fredningen 

samtidig skal varetage en række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. Da M/F 

Christianshavnerfærgen skal anvendes som cafe godkender nævnet efter omstændighederne, 

at soldækket er forsynet med et rørstativ, som skal bære lys- og varmelamper. 
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Udviklingsselskabet By og 

Havn I/S. Endvidere er kopi sendt til erik@faergecafeen.dk. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

 
 

Bilag 2

 
På følgende kort er den ansøgte midlertidige placering af M/F Christianshavnerfærgen vist 

med rød prik. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Christianshavnergården, matrikel 257 

Att.: Bestyrelsessuppleant Jens Jacob Jul Christensen 

 

Via e-post: jensjacobjul@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Christianshavns Kanal – Flydende terrasse på bådponton 

 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til permanent fortøjning af en fly-

dende terrasse på ca. 16 m X 5 m i Christianshavns Kanal ud for Christianshavnergården ved 

Sankt Annæ Gade (matrikel nr. 257). Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 

sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

  

 
 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

 

Christianshavns Kanal er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015 

om fredning af Kanalerne i København. Formålet med fredningen er ifølge fredningens § 1 

 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-39-2017  
 
Den 15. august 2017 
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I fredningens § 9 hedder det bl.a.: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstem-

melse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten 

til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

….”  
 

Ifølge fredningens § 11 må der ikke hegnes eller iværksættes anden form for afspærring i det 

fredede område. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
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Københavns Kommune har som fredningstilsyn anbefalet Fredningsnævnet ikke at dispensere 

til en flydende terrasse, idet der søges om en til formålet bygget terrasse. Fredningstilsynet pe-

ger samtidig på det problem, at det vil være en udfordring at forbeholde terrassen for bebo-

erne i Christianshavnergården, idet der efter fredningsbestemmelsernes § 11 ikke må hegnes 

eller iværksættes andre former for afspærringer i det fredede område.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har erklæret sig enig med fredningstilsynet i, at der ikke 

bør gives dispensation til den ansøge terrasse. Danmarks Naturfredningsforening peger samti-

dig på, at brugerne af terrassen muligt senere vil opsætte lægivende foranstaltninger omkring 

terrassen samt en overdækning for beskyttelse mod regn, hvilket vil gøre terrassen meget syn-

lig på den pågældende kanalstrækning. Endelig bør Fredningsnævnet være opmærksom på, at 

en dispensation til den pågældende terrasse kan medføre præcedens for, at flere ejendomme 

også vil kunne opføre terrasser af tilsvarende art, hvilket kan være ødelæggende for det mari-

time kulturmiljø i Kanalerne. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag til det an-

søgte.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at placering af en terrasse i Christianshavns Kanal bygget 

på en bådponton ikke harmonerer med fredningens formål. Fredningen skal bl.a. værne om de 

kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, og frednin-

gen skal sikre rammer for en aktiv videreførelse af kanalernes anvendelse til besejling og an-

dre formål, herunder forankring af skibe og husbåde.  

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Erik Frandsen 

Restaurationsgruppen af 12. november  

Skelbækgade 57, 2 

1717 Kbh. V 

 

og  

 

Jens Chr. Dahl 

Charles Hansens Vej 5 

2791 Dragør 

 

Via e-post: dahl@dadlnet.dk og erik@faergecafeen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – ansøgning om overdækning af soldækket på husbåden M/F 

Christianshavnerfærgen, der har en midlertidig dispensation til at ligge i Wilders Kanal 

 

 

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 12. juni 2017 (FN-KBH-25-2017) meddelt midlertidig 

dispensation til fortøjning af M/F Christianshavnerfærgen i Wilders Kanal ud for kaj nr. 593, 

indtil Københavns Kommunes dispositionsplan for husbåde er godkendt dog senest til 1. de-

cember 2021. Det er en betingelse for den meddelte dispensation,  

 

- at husbåden stedse fremstår velvedligeholdt og udvendigt bevarer sin karakter af et an-

tikt fartøj oprindeligt bygget til sejlads 

- at båden også faktisk gøres til anvendelse som ansøgt til cafe, således at den vedva-

rende kan understøtte det levende liv i kanalerne, 

- at der ikke anbringes reklameskilte på båden, og 

- at alle større ændringer af båden, der er synlige udadtil, herunder midlertidige over-

dækninger med presenninger og lignende, skal godkendes af fredningsnævnet. 

Ved samme afgørelse af 12. juni 2017 godkendte fredningsnævnet endvidere efter omstæn-

dighederne, at soldækket er forsynet med et rørstativ, som bærer lys- og varmelamper. 

 

I forlængelse af denne midlertidige dispensation er der nu søgt om tilladelse til overdækning 

af soldækket med presenning, som vist nedenfor på Photoshop redigeret billede af færgen. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-41-2017  
 
Den 24. august 2017 
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Fredningsforhold og internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der henvises til fredningsnævnets afgørelse af 12. juni 2017 (FN-KBH-25-2017). 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens oplysninger 

 

Ansøgningen har været sendt til udtalelse hos Københavns Kommune som fredningstilsyn og 

hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. 

 
Københavns Kommune kan som fredningstilsyn acceptere en overdækning med det forbehold, at 

der ikke ophænges reklamer eller opsættes generende belysning. 

 

Der er ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 



 

Side 3 af 5 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til at sol-

dækket på M/F Christianshavnerfærgen, der har en midlertidig tidsbegrænset dispensation til 

at ligge i Wilders Kanal, må overdækkes med presenning som ansøgt.  

 

Det er en betingelse for den meddelte dispensation, 
- at farven på presenning er hvid som vist på billedet, 

- at husbåden stedse fremstår velvedligeholdt og udvendigt bevarer sin karakter af et antikt far-

tøj oprindeligt bygget til sejlads 

- at båden faktisk gøres til anvendelse som ansøgt til cafe, således at den vedvarende kan under-

støtte det levende liv i kanalerne, 

- at der ikke anbringes reklameskilte eller opsættes generende belysning på båden, og 

- at alle større ændringer af båden, der er synlige udadtil, herunder midlertidige overdækninger 

med presenninger og lignende ud over den ved denne afgørelse tilladte overdækning af sol-

dækket, skal godkendes af fredningsnævnet. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at M/F Christianshavnerfærgen anvendes til cafe, og at der 

med henvisning hertil er en saglig begrundelse for ønsket om en overdækning af soldækket, 

samtidig med at udformningen af soldækket med presenning efter omstændighederne er ud-

ført diskret og afpasset skibets udseende og forholdene i øvrigt.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Udviklingsselskabet By og 

Havn I/S. Endvidere er kopi sendt til erik@faergecafeen.dk. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Niras 

Sortemosevej 19 

3450 Allerød 

 

Att.: projektleder Morten Ostenfeld Luther 

 

Via e-post: LUT@niras.dk 

 

 

 
 

 

Københavns Kanaler – træbrygge i den ydre del af Trangraven 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til anlæg af en træbrygge i den ydre del 

af Trangraven på ejendommen matrikel nr. 410 Christianshavns Kvarter, København, belig-

gende Trangravsvej, 1436 København K. Lodsejer By og Havn samt bygherre Udviklingssel-

skabet Christiansholms Ø P/S har efter det oplyste givet fuldmagt til udførelse af projektet.  

 

Af ansøgningen fremgår, at der i forbindelse med byggemodning af Papirøen og i overens-

stemmelse med Lokalplan nr. 548, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. april 2017 skal 

etableres en 9-12 m bred træbrygge i Trangraven fra havneløbet mod vest til Kedelhuset. Den 

nuværende stålspuns øst for Kedelhuset skal fornyes, og en kantzone skal etableres foran 

spunsen på vandet. Trangravsvej mellem Værftsbroen og selve Papirøen renoveres og forsy-

nes med en promenade langs Trangraven. Træbryggen skal skabe forbindelse mellem land og 

vand og muligheder for ophold og leg. I henhold til lokalplanen udformes den nogle steder 

som et trappeanlæg ned til vandfladen, og indrettes med opholdsnicher og ét eller flere pla-

teauer, der kan fungere som anløb til både. Projektet er i øvrigt nærmere beskrevet i det mate-

riale, der er sendt til fredningsnævnet.  

 

Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 
  

Sagens oplysninger 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-51-2017  
 
Den 25.oktober 2017 
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Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der 

er endelig gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

 

Formålet med fredningen er ifølge fredningens § 1 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

”§ 4 I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, bro-

fæster og broer kan der foretages mindre ændringer af deres udformning. Her-

under mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i de 

tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. 

 

Stk.2. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer i 

form af natursten, træ, som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig over-

fladebehandling. Egnede materialer fra de bestående bolværker skal i videst 

muligt omfang genanvendes ved renovering. 

 

Sk. 3. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk 

med ensartet materialevalg og forløb uden unødige knæk, medmindre der er en 

historisk begrundelse for forskelle mellem del af bolværket. Hvor sammenhæn-

gende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i forbindelse med renoverin-

ger og lignende, skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig renovering. 

 

Stk. 4. København Kommune kan tillade, at bolværkernes forløb, herunder bro-

fæster, under en renovering fremrykkes fra den eksisterende bolværkskant med 

indtil 50 centimeter, i det omfang kanalens bredde tillader det, og det i øvrigt 

må anses for sagligt begrundet. Der skal i givet fald med Københavns Kommune 

som påtaleberettiget tinglyses en forpligtelse på ejendommen, hvorefter ejen-

dommens ejer har pligt til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bol-

værkskant i forbindelse med den førstkommende renovering. 

 

Stk. 5. …. 

 

…. 

 

§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.  
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Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering 

af husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig 

anvendelse) i overensstemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Kø-

benhavns Kommune. Retten til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 

4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. …. 

 

…. 

 

§ 14. For at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder 

for kajakker og lignende små både, kan der efter dispensation fra Frednings-

nævnet for København etableres trapper og forsænkede bolværksstrækninger. 

Trapper og forsænkede bolværksstrækninger skal i udformning og materialevalg 

tilpasses det tilstødende bolværk og skal i øvrigt overholde de krav, der er fast-

sat i § 4.” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand og Miljøstyrelsen 

har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, hos Københavns kommune som fredningstilsyn og hos Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Friluftsrådet og DOF 

 

Københavns kommune har som fredningstilsyn anbefalet at der meddeles en dispensation som 

ansøgt. I kommunens høringssvar hedder det bl.a.:  

 

”Det er vores vurdering at projektet vil styrke kanalens rekreative værdi og at projektet i hele 

taget ikke er i strid med fredningens formål samt opfylder fredningsbestemmelsernes § 4, stk. 

2, og § 14.   
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Det er ligeledes i overensstemmelse med fredningen at renovere den eksisterende stålspuns og 

fremrykke denne 0,5 m. Den nye spuns vil dermed flugte med den spuns, der etableres på 

skråningen, for at muliggøre en promenade langs Trangraven.  

  

Kommunen anbefaler på denne baggrund en dispensation som beskrevet i ansøgningen.”   

  

Der er ikke fremkommet indsigelse mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at 

projektet, der udføres i Trangraven som led i et byggemodningsprojekt, vil skabe en forbin-

delse mellem land og vand og i det hele styrke kanalernes rekreative værdi.   

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til følgende: 
 
Naturstyrelsen 
mst@mst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Via e-post: dn@dn.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Lokalafdeling  
Via e-post:dnkoebenhavn-sager@dn.dk 
 
Friluftsrådet 
Lokalafdeling  
Via e-post:koebenhavn@friluftsraadet.dk 
 
DOF 
Via e-post: natur@dof.dk 
 
DOF 
Lokalafdeling  
koebenhavn@dof.dk 
 
Københavns Kommune 
 
Niras  
 
Vedr. FN-KBH-51-2017 Trangraven i Kanalerne - træbrygge 
 
Vedhæftet fremsendes afgørelse af 25. oktober 2017 i ovennævnte sag fra Fredningsnævnet for 
København. 
 

 
 

                                                                      Med venlig hilsen 
 

Susanne Midjord 
sekretær 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-51-2017 
  
Den 25. august 2017  

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Københavns kommune 

Att.: Birthe Bertelsen 

Via e-post: bb@okf.bb.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositionsplan for husbåde i Københavns kanaler, 2. udkast  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt et andet udkast til en dispositionsplan 

for husbåde i Københavns kanaler med anmodning om, at den godkendes af fredningsnævnet 

efter § 9, stk. 5, i fredningsnævnets afgørelse om ny fredning af Kanalerne i København af 14. 

juni 2012 med Natur- og Miljøklagenævnets ændringer af 28. april 2015.  

 

Fredningsforhold 

 

Fredningen af Kanalerne i København er endelig gennemført ved Natur- og Miljøklagenæv-

nets afgørelse af 28. april 2015. Formålet er ifølge fredningens § 1 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9, der fik sin endelige udformning ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, 

er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstem-

melse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten 

til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages.  

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-49-2017  
 
Den 14. december 2017 
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Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft 

af kanalernes dimensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre 

følsomme, kan der også placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

I fredningsnævnets afgørelse af 14. juni 2012 hedder det om § 9 bl.a.: 

 

”…. Der skal ved udformningen af dispositionsplanen påses, at den holder sig 

inden for rammerne af fredningens formål. Blandt andet for at sikre at dette 

hensyn varetages, har fredningsnævnet fundet, at dispositionsplanen skal god-

kendes af fredningsnævnet. Nævnet har fundet, at Miljøministeriet, Danmarks 

Naturfredningsforening og Friluftsrådet bør have lejlighed til at udtale sig om 

dispositionsplanen, inden den sendes til fredningsnævnet til godkendelse. 

….”  

 

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse hedder det om § 9 bl.a.: 

 

”Nævnet finder tillige, at der i fredningen skal tilføjes nærmere retningslinjer 

for indholdet af den dispositionsplan for placering af husbåde, stort set sva-

rende til den bestemmelse, der var indeholdt i det oprindelige fredningsforslag. 

Natur- og Miljøklagenævnet finder dog ikke, at der, som angivet i det oprinde-

lige fredningsforslag, bør kunne placeres ”moderne” husbåde, dvs. husbåde der 

er bygget til formålet, i Børsgraven. På baggrund af navnlig det omgivende byg-

ningsmiljøs karakter har nævnet således vurderet, at det ikke er foreneligt med 

de interesser, der skal varetages med fredningen, at tillade moderne husbåde i 

Børsgraven. Det er desuden nævnets opfattelse, at det skal være muligt at tids-

begrænse de yderligere muligheder for placering af husbåde, der indføres med 

fredningen. ...” 

 

Baggrunden for ansøgningen 

 

Fredningsnævnet modtog den 28. april 2016 fra Københavns kommune et første udkast til en 

dispositionsplan for husbåde. Spørgsmålet om godkendelse af dispositionsplanen blev be-

handlet af fredningsnævnet under sag nr. FN-KBH-20-2016, og ved afgørelse af 23. novem-

ber 2016 meddelte nævnet afslag på godkendelse. 
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Det oplyste om de faktiske forhold i dag 

 

2 husbåde har en permanent tilladelse 

 

Oranje må ligge i Nyhavn og anvendes som restaurationsbåd 

 

Liva II må ligge i Nyhavn og anvendes til teaterforestillinger og cabaret 

 

2 husbåde har en tidsbegrænset tilladelse, der udløber den 1. december 2021 

 

Valhal må ligge i Frederiksholmskanal og anvendes som bolig for skibets ejere.  

Se sag nr. FN-KBH-50-2016 

 

M/F Christianshavnerfærgen må ligge i Wilders Kanal og anvendes til servering 

af lettere madanretninger og drikke i forbindelse med den overfor liggende  

Christianshavns Færgecafe 

Se sag nr. FN-KBH-25-2017 og sag nr. FN-KBH-41-2017.  

 

14 husbåde har en tidsbegrænset tilladelse, der udløber den 1. januar 2018 

 

Tilladelsen er givet samlet for alle husbåde. Af tilladelsen fremgår, at en even-

tuel ansøgning om forlængelse af dispensationen skal indgives enkeltvis for hver 

af de 14 husbåde. Ansøgningen skal være modtaget af fredningsnævnet senest 

den 1. december 2017 og vedlægges billede af husbåden, oplysninger om husbå-

dens anvendelse samt kontaktdata i form af navn og e-mailadresse til husbådens 

ejer/bruger.  

Se sag nr. FN-KBH-24-2016 

 

Der er modtaget ansøgning om forlængelse for 9 af de 14 husbåde. Det drejer 

sig om Fyrskib XI (FN-KBH-70/2017), Wilhelm Huth (FN-KBH-71/2017), Si-

grid (FN-KBH-79/2017), Roxy (FN-KBH-80/2017), Brandsø (FN-KBH-

72/2017), Pram 48 (FN-KBH-69/2017), Husbåden (FN-KBH-77/2017), Lorbas 

(FN-KBH-76/2017) og Karla (FN-KBH-81/2017). Ansøgningerne er under be-

handling i fredningsnævnet 

 

1 husbåd uden tilladelse har søgt om dispensation til at blive liggende 

 

Fyrskib XIII har søgt om tilladelse til at ligge i Frederiksholms Kanal. Se sag nr. 

FN-KBH-65-2017. 

 

Københavns kommunes udkast til dispositionsplan 
 

Københavns kommune har fremsendt en revideret dispositionsplan. Hovedprincippet i dispo-

sitionsplanen er fortsat, at for hvert kanalafsnit er der fastlagt et maksimalt antal husbåde, der 

må placeres i det pågældende afsnit. Antallet er nedjusteret med 16 husbåde i forhold til det 

første udkast, således at det samlede antal husbåde, som dispositionsplanen åbner mulighed 

for, er 42. Husbådene tillades anvendt til en bred række af formål og skal som udgangspunkt 

have en længde på maksimalt 30 meter. Der er ingen bestemmelser, der sikrer, at en meddelt 

tilladelse til placering af en husbåd kan inddrages eller bortfalder, hvis den ikke rent faktisk 

udnyttes, således at husbåden placeres og gøres til anvendelse som ansøgt. Dispositionsplanen 
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er foreslået med en gyldighed indtil 31. december 2032, og den efterfølgende dispositionsplan 

er forudsat at være uden tidsbegrænsning. En godkendelse af dispositionsplanen indebærer 

som hovedregel, at husbåde på midlertidige dispensationer, fortsat skal kunne placeres i kana-

lerne, uanset om de opfylder betingelserne i dispositionsplanen eller ej.  

 

 

Som forudsat i fredningen berører dispositionsplanen ikke husbådene Liva II og Oranje, der er 

placeret i Nyhavn på en tidsubegrænset dispensation, ligesom dispositionsplanen ikke påfører 

bolværksejerne nogen handlepligt eller begrænsninger i deres råderet over bolværkerne. 

 

Der er ikke oplysninger om, at Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfrednings-

forening og Friluftsrådet har haft lejlighed til at udtale sig om dispositionsplanen, før den blev 

sendt til fredningsnævnet. 

 

Sagens behandling 

 

Dispositionsplanen er af fredningsnævnet sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, Kulturmini-

steriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

 

Miljøstyrelsen har udtalt:  

 
”…. 

 

Miljøstyrelsen skal som udgangspunkt principielt henholde sig til sin udtalelse af 8. juli 

2016, som er afgivet i forbindelse med behandling af det første udkast til dispositions-

plan. 

 

I Københavns Kommunes udkast til dispositionsplan af 28. august 2017 er der sket en 

reduktion af antallet af husbåde, der kan placeres i 4 af de 5 kanalafsnit planen omfatter 

i forhold til det første udkast til dispositionsplan.   

På nedenstående kort er vist hvor mange husbåde dispositionsplanen giver mulighed for 

at placere (tallene i parentes er antallet af husbåde i det tidligere udkast til dispositions-

plan). 
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I det nye udkast til dispositionsplan er det for de enkelte kanalafsnit præciseret, hvad 

husbådene kan anvendes til. Det bemærkes, at den eneste forskel i anvendelse mellem 

kanalafsnittene er, at der i Nyhavn ikke åbnes for anvendelse til beboelse. Det er Miljø-

styrelsens vurdering, at der i det nye udkast til dispositionsplan ud over denne ændring 

ikke er foretaget væsentlige ændringer i eller præciseringer af mulighederne for anven-

delse af husbåde i de enkelte kanalafsnit.  

 

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 13. december 2016 bl. a. anført: 

Det er samtidig fredningsnævnets vurdering, at den fremsendte dispositionsplan i sin 

form og med sit indhold kan give anledning til en betydelig påvirkning af kanalernes 

kultur, miljø og karakter. Oplevelsen af kanalerne som elementer i bymiljøet kan blive 

en anden end i dag. Forandringerne, der kan forventes fremover, og betydningen det vil 

få for kanalerne og den maritime arv om byens søfart og søværnets udviklingshistorie 

ved en administration efter en dispositionsplan som den fremsendte, er uklar. Det er så-

ledes tvivlsomt, om dispositionsplanen i tilstrækkelig grad kan sikre, at der til enhver 

tid vil ske en afbalanceret varetagelse af alle fredningens formål som nævnt i § 1.  

 

Der synes ikke i det nye udkast til dispositionsplan at være foretaget ændringer, som 

imødekommer fredningsnævnets ønske om klarhed over den fremtidige udvikling og 

dermed sikring af alle fredningens formål. 

 

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 23. november 2016 meddelt tidsbegrænset di-

spensation til bibeholdes af 14 husbåde indtil 1. januar 2018. Det fremgår tydeligt af 

fredningsnævnets afgørelse, at eventuelle dispensationer om forlængelse af dispensatio-

nen skal indeholde bl. a. oplysning om husbåden anvendelse.  

Fredningsnævnet bør være opmærksom på, at udkastet til dispositionsplan lægger op til, 

at anvendelsen af husbåde, der har været omfattet af midlertidige dispensationer, fortsat 

skal kunne placeres i kanalerne, uanset at deres anvendelse ikke er helt i overensstem-

melse med de nye foreslåede anvendelsesbestemmelser. Kommunen begrunder dette 

med indrettelseshensynet.  

 

Miljøstyrelsen bemærker endvidere, at dispositionsplanen foreslås at have en gyldighed 

indtil 31. december 2032. Det er styrelsens opfattelse, at det er normalt, at første gene-

rationsplaner typisk har en noget kortere gyldighedsperiode, således at eventuelle uhen-

sigtsmæssigheder kan justeres i næste plan.” 

 

Kulturministeriet har ikke svaret.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt:  
 

” …. 

 

An.: Gyldighed af dispositionsplan: 

Danmarks Naturfredningsforening finder at gyldighedsperioden for dispositionsplanen 

kun bør være på 5 år, da husbåde er mobile og derfor let kan flyttes uden de store om-

kostninger. En gyldighedsperiode på 15 år vil kunne medføre, at bådene bliver perma-

nente bygninger på vandet, hvilket ikke vil bidrage til et dynamisk havnemiljø, som vil 

være ønskeligt. 

 

An.: Placering: 

Der bør af hensyn til udsynet fra boldværket og oplevelsen af kanalerne være en indbyr-

des afstand mellem husbådene, målt langs boldværket, der er længere end de foreslåede 

5 meter, da bådenes længde over boldværket kan være betydelig, således at udsynet 

mellem bådene ved den opgivne afstand kan være meget begrænset. 
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An.: Husbådes omfang: 

Det første afsnit er uklart formuleret og kan misforstås, så det er muligt at udbygge den 

oprindelige del af et fartøj på 30 meter med op til 10 meter, hvorved skibet opnår en ny 

længde på 40 meter, hvilket er et meget stort fartøj at have liggende i kanalerne. 

 

An.: Udformning: 

Afsnit to om ombygning af en husbåd er noget uklart formuleret. Ejeren af en båd vil 

således kunne ændre skibets udseende radikalt begrundet med, at den udvendige del af 

båden som styrehus og lignende er i så dårlig stand, at den ikke med rimelighed kan 

vedligeholdes. En ændring af en båds udseende bør under alle omstændigheder ske med 

fredningstilsynets godkendelse, og ved større ombygninger med en godkendelse af 

Fredningsnævnet. 

 

An.: Specifikke vilkår for de enkelte kanalafsnit 

        Trangraven: 

Højden på husbåde bør her som i de øvrige kanalafsnit være på maksimal 5,4 meter. 

Alle husbåde i Trangraven bør endvidere være fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads som i de øvrige kanalafsnit. Kun husbåde, der allerede har opnået en permanent 

dispensation fra fredningen, kan tillades med et andet udseende.  

   

Endelige vil Danmarks Naturfredningsforening bemærke, at museumsskibe, der anven-

des til beboelse, og hvor der således ikke er adgang for andre end beboerne, bør medta-

ges i antalsfastsættelsen. Der bør endvidere være bopælspligt for husbåde, der anvendes 

til beboelse.” 

 

Friluftsrådet har udtalt: 
 

” …. 

Friluftsrådet kan i princippet tilslutte sig det nu foreliggende forslag til dispositionsplan 

med følgende bemærkninger:  

 

1) Friluftsrådet har ikke ændret holdning siden 1. høringssvar af 1. juni 2016 med hen-

syn til anvendelsesbestemmelserne for husbåde og krav om maritime konstruktioner i 

henholdsvis Nyhavnskanalen og Slotsholmskanalerne. 

 

Friluftsrådet finder, med samme argumentation som i juni 2016, at det forsat ikke er i 

overensstemmelse med fredningsbestemmelsernes hensigt med at fastholde det mari-

time miljø i kanalerne, at give tilladelse til placering af husbåde, udelukkende med an-

vendelse til privat helårsbeboelse. Husbåde i disse kanaler bør være sødygtige og kunne 

flyttes ved egen kraft, - og endelig at kravet om husbåde har maritim karakter, (oprinde-

lige skibskonstruktioner), bør fastholdes. 

 

2) Byudvikling, ændring af infrastruktur m.m. i det centrale København foregår lø-

bende. Udviklingen går stærkt og behovet for forandringer er svært at forudsige.  

 

Eksempelvis har Københavns Kommunes forslag til tillæg til Kommuneplanen med lo-

kalplanforslag for Christiansholm, (Papirøen), allerede overhalet Dispositionsplanens 

forudsætninger indenom for så vidt angår fremtidige placeringsvilkår for husbåde i 

Trangraven.  

 

Friluftsrådet finder derfor, at en gyldighedsperiode for den 1. Dispositionsplan på max. 

5 år fra ikrafttrædelse til 1. revision bør være det maximalt hensigtsmæssige.” 

  

Friluftsrådet har endvidere afgivet en supplerende udtalelse hvori det hedder: 
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”Fredningsnævnets e-mail af 30.10. 2017 med tilhørende bilag, herunder FN-notits af 

28.10. 2017 giver Friluftsrådet anledning til nedenstående, supplerende bemærkninger 

til tidligere fremsatte høringssvar: 

 

Det er Friluftsrådets opfattelse, at det samlede, maximale antal husbåde i de enkelte ka-

nalafsnit i Dispositionsforslaget er og vil være incl. de i Fredningsnævnets notits an-

førte registrerede husbåde for nuværende.  

 

For så vidt angår de i notitsen anførte, allerede eksisterende, registrerede husbåde, har 

Friluftsrådet følgende bemærkninger: 

 

Oranje og Liva II i Nyhavn, permanet tilladelse. Ingen bemærkninger. 

 

Valhal i Frederiksholms Kanal, tidsbegrænset tilladelse til 01.12. 2021, anvendes som 

bolig. 

Friluftsrådet finder, at den nævnte husbåd senest ved ejerskifte skal underlægges anven-

delsesbestemmelserne i Dispositionsforslaget, vel at mærke i forhold til Friluftsrådets 

oprindelige og seneste høringssvar, - ”at der i Frederiksholms Kanal IKKE gives tilla-

delse til udelukkende privat helårsbeboelse, men at anvendelsen primært har et musealt, 

kulturelt eller publikumsorienteret formål.”  

 

M/F Christianshavnerfærgen i Wilders Kanal, tidsbegrænset tilladelse til 01.12. 2021. 

Ingen bemærkninger. 

 

Bådteatret i Nyhavn, tidsbegrænset tilladelse til 01.01. 2018. Ingen bemærkninger. 

 

Ditte Kirk Døjs Pram, Aniara, Fyrskib XI, Wilhelm Huth og Sigrid i Frederiksholms 

Kanal, tidsbegrænset tilladelse til 01.01. 2018. Friluftsrådet finder, at de nævnte hus-

både senest ved ejerskifte skal underlægges anvendelsesbestemmelserne i Dispositions-

forslaget, vel at mærke i forhold til Friluftsrådets oprindelige og seneste høringssvar, - 

”at der i Frederiksholms Kanal IKKE gives tilladelse til udelukkende privat helårsbebo-

else, men at anvendelsen primært har et musealt, kulturelt eller publikumsorienteret for-

mål.”  
 

Fredningsnævnet har sendt de modtagne høringssvar til Københavns kommune, der er frem-

kommet med sine bemærkninger hertil i brev af 14. november 2017. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Fredningsnævnet foretog besigtigelse i forbindelse med sagen om ansøgning om godkendelse 

af første udgave af en dispositionsplan og sagen om forlængelse af tidligere meddelte dispen-

sationer til placering af husbåde, der blev behandlet samtidig. Herom henvises til FN-KBH-

20-2016 og FN-KBH-24-2016. Der er ikke på ny foretaget besigtigelse i forbindelse med be-

handlingen af denne sag. 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet kan ikke godkende den fremsendte dispositionsplan. 
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Udgangspunktet efter fredningens § 9 er, at der ikke må placeres husbåde i kanalerne. Hus-

både kan dog placeres på nærmere angivne strækninger i overensstemmelse med en dispositi-

onsplan. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen, og fredningsnævnet 

skal ved godkendelse af dispositionsplanen påse, at den holder sig inden for rammerne af 

fredningens formål.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at den fremsendte dispositionsplan er for upræcis, bredt 

og rummeligt formuleret. I sin form og med sit indhold kan dispositionsplanen give anledning 

til en betydelig påvirkning af kanalernes kultur, miljø og karakter. Oplevelsen af kanalerne 

som elementer i bymiljøet kan blive en anden end i dag. Forandringerne, der kan forventes 

fremover, og betydningen det vil få for kanalerne og den maritime arv om byens søfart og sø-

værnets udviklingshistorie ved en administration efter en dispositionsplan som den frem-

sendte, er uklar. Det er således tvivlsomt, om dispositionsplanen i tilstrækkelig grad kan sikre, 

at der til enhver tid vil ske en afbalanceret varetagelse af alle fredningens formål som nævnt i 

§ 1.  

 

En dispositionsplan skal indeholde mere præcise retningslinjer, der gør den anvendelige som 

et redskab for det tilsyn, der skal sikre overholdelsen af dispositionsplanen og dermed også 

sikre hensynene bag fredningen. Samtidig kan regulering uden betydning for fredningsforhol-

dene med fordel udelades af dispositionsplanen.  

 

Det fremgår af fredningens § 9, stk. 4, at i forbindelse med ændringer af dispositionsplanen 

kan det besluttes, at husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal 

flyttes efter en nærmere bestemt årrække. Denne bestemmelse skal integreres i en dispositi-

onsplan på en sådan måde, at der sikres en revision efter en passende årrække.  

 

Særligt vedrørende anvendelsesmuligheder bemærker fredningsnævnet, at ”publikumsrettede 

serviceerhverv” ikke har en tilstrækkelig klar afgrænsning. Endvidere vil fredningsnævnet 

ikke tillade en anvendelse til hotel/hostel eller anden form for udlejningsvirksomhed i Ny-

havn, Frederiksholms Kanal og Børsgraven. I Frederiksholms Kanal og Børsgraven kan man 

tillade helårsbeboelse for ejeren af husbåden og eventuelt i kombination med helårsbeboelse 

også erhvervsudøvelse, som lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, såfremt erhvervsudøver 

samtidig er ejer af husbåden.  

 

Fredningsnævnet fastholder i øvrigt sine overvejelser i notatet af 13. december 2016. 

 

Dispositionsplanen forkastes herefter i sin helhed. 

 

Det henhører under Miljø- og Fødevareklagenævnet at tage stilling til, i hvilket omfang denne 

afgørelse kan påklages. Fredningsnævnet formoder, at nævnets afgørelse om ikke at godkende 

den fremsendte dispositionsplan kan sidestilles med nævnets afgørelser i dispensationssager 

efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og dermed påklages til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Der henvises i øvrigt til klagevej-

ledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Kulturministeriet, Danmarks Naturfred-

ningsforening og Friluftsrådet. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Ene Levin og Peter Kugler 

Via e-mail: mange.mange@kugler.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksholms Kanal – Fyrskib XIII 

 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at Fyrskib XIII må ligge i Frederiks-

holms Kanal. Skibet skal anvendes til beboelse for ejerne eller deres børn. Den ansøgte place-

ring er vist med rød prik på følgende kortskitse 

 

 
  

Det er oplyst, at Fyrskib XIII måler 31,57 m x 5,90 m x 3,14 m. Skibet er bygget i år 1880 og 

var aktivt i Fyrskibsflåden fra 1880 – 1972. Billeder, der viser skibets udseende, er sendt 

sammen med ansøgningen, og det er oplyst, at en gennemgribende istandsættelse blev påbe-

gyndt i 2016 og forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.  

 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S har som administrator af vandarealerne i Københavns 

Havn meddelt fuldmagt til ansøgningen. Af fuldmagten fremgår, at skibet skal benyttes til 

beboelse. 

 

 

 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-65-2017  
 
Den 09. januar 2018 
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Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  
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Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Københavns kommune har som fredningstilsyn udtalt bl.a.: 
 

”Placeringen er i overensstemmelse med udkastet til dispositionsplanen, dog overskri-

der Fyrskibet XIII længdegrænsen med ca. 1 meter, hvilket kan accepteres, eftersom det 

er en oprindelig del af fartøjet. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at der gives en 

midlertidig dispensation indtil en godkendt dispositionsplan foreligger.” 
  

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Fyrskib XIII kan ligge i Frederiksholms Kanal.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Fyrskib XIII kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbådene 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Fyrskib XIII som ansøgt anvendes som bolig for skibets ejere eller deres voksne børn, og    

- at Fyrskib XIII stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Opmærksomheden henledes på, at såfremt Fyrskib XIII ønskes anvendt til andet end beboelse 

herunder til café, skal der indgives selvstændig ansøgning herom. Fredningsnævnet har ikke 

ved denne afgørelse taget stilling til, om den i ansøgningen oplyste mulige men ikke aktuelt 

ønskede anvendelse af husbåden til café kan tillades. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Fyrskib XIII har en historie og med sit udseende passer 

ind i det kulturhistoriske miljø omkring Frederiksholms Kanal. Nævnet har yderligere lagt 

vægt på, at Fyrskib XIII er gennemgribende istandsat udvendigt og med den ønskede place-

ring og en anvendelse til beboelse for skibets ejere eller deres voksne børn, 
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vil Fyrskib XIII på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive og levende kanalmiljø i 

Frederiksholms Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal varetage en 

række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Thomas Nybo Rasmussen og 

Anne Beim 

Via e-mail: tnr@beim-rasmussen.dk 

Christianshavns Kanal – Pram 48 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at Pram 48 må ligge i Christianshavns 

Kanal. Skibet skal anvendes til bolig/tegnestue for ejerne. Den ansøgte placering er vist med 

rød prik på følgende kortskitse 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-69-2017  

Den 12. januar 2018 

Klik her for at se ny dispensationsafgørese 
(FN-KBH-80-2021)



 

Side 2 af 6 

 

På følgende billede fra Google Street View ses Pram 48. 

 

  

 
  

 

Det er oplyst, at Pram 48 er én ud af 10 fuldkommen ens, nittede stålpramme, der blev bygget 

på B&W i årene 1926-29 til intern brug i havnene. Masteprammene har næsten alle været i 

drift frem til slutningen af tresserne. Pram 48 blev gennemrestaureret i 1999 og har haft fast 

plads i Christianshavns Kanal siden 1998.  

 

Fredningsforhold 

 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 



 

Side 3 af 6 

 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Pram 48 kan ligge i Christianshavns Kanal.  
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Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Pram 48 kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbådene målt 

fra husbådenes yderste spids, 

- at Pram 48 anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at en eventuel anvendelse af Pram 48 som tegnestue kun kan ske samtidig med, at Pram 48 

fungerer som helårsbolig for skibets ejere, og kun såfremt erhvervsudøvelsen varetages af ski-

bets ejere,   

- at Pram 48 stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Pram 48 har en historie og med sit udseende passer ind i 

det kulturhistoriske miljø omkring Christianshavns Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt 

på, at Pram 48 fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt har bevaret sin karakter af 

oprindeligt skib. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at anvendelsen som tegnestue 

sker i tilknytning til beboelse og med den ønskede placering og en anvendelse til beboelse for 

skibets ejere, vil Pram 48 på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive og levende 

kanalmiljø i Christianshavns Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal 

varetage en række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Thomas Junker Wiberg 

Via e-mail: tw@holmris.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksholms Kanal – Fyrskib XI 

 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at Fyrskib XI må ligge i Frederiksholms 

Kanal. Skibet skal anvendes som bolig for ejerne. Det er oplyst, at i tilknytning til at ejerne 

bebor husbåden, ønsker ejerne samtidig at benytte skibets dæk til mødelokaler og galleri. Ski-

bets fremtidige anvendelse er i øvrigt nærmere beskrevet af ansøger i mail af 19. februar 

2018. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse 

 

 
 

Det er oplyst, at Fyrskib XI historisk har ligget i de sidste 37 år på samme placering. Billeder, 

der viser skibets udseende, er sendt sammen med ansøgningen. En gennemgribende istand-

sættelse af Fyrskib XI både indvendigt og udvendigt er påbegyndt og forventes efter det oply-

ste afsluttet i løbet af sommeren 2018.  

 

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-70-2017  
 
Den 12. marts 2018 
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• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 
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Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 14. december 2017 vedrørende dispositionsplan, 2. 

udkast (FN-KBH-49-2017) bl. a. meddelt Københavns Kommune, at ”Endvidere vil fred-

ningsnævnet ikke tillade en anvendelse til hotel/hostel eller anden form for udlejningsvirk-

somhed i Nyhavn, Frederiksholms Kanal og Børsgraven. I Frederiksholms Kanal og Børsgra-

ven kan man tillade helårsbeboelse for ejeren af husbåden og eventuelt i kombination med 

helårsbeboelse også erhvervsudøvelse, som lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, såfremt 

erhvervsudøver samtidig er ejer af husbåden.”  

  

 Ejers oplysninger om fremtidig brug af Fyrskib XI 

 

I ejers mail til fredningsnævnet af 19. februar 2018 hedder det bl.a.: 

 

”Beklager at vi har været uklare omkring den fremtidige brug af vores Fyrskib, hvilket skyl-

des at der har været flere forskellige scenarier på banen under de sidste 6 mdr. hvor vi har haft 

tid til at være på båden. 

 

I bund og grund faldt vi bare pladask for Skibet, uden helt at være sikker på hvad vi skulle 

med det, udover at renovere det så det ikke gik i samme forfald som de øvrige få antal Fyrski-

be der er tilbage  

 

Men hermed en mere nøjagtig beskrivelse: 

 

Vi har opstartet renoveringen, og er lige blevet færdige med at istandsætte boligafdelin-

gen, under dæk til privatbolig …. 

 

Vi anerkender områdets unikke karakter, og interessere os for Københavns Kulturarv,  

og ønsker med vores køb, af det historiske FyrskibXl, at bidrage til at fremtidig brug sker i 

overensstemmelse med både By og Havn, samt Kbh. kommune og fredningsmyndighederne 

Fyrskib Xl har ligget på samme plads i 40 år, og vi oplever fra alle Turisterne, der sejler forbi 

os hver dag, at de oplever skibet som et væsentligt indslag i området. 

 

Vi er lige nu i gang med at ændre det grimme plastik tag, der ligner noget fra en Terrasse-

overdækning fra 70´erne, og så skal vi have foretaget rep. af selve skroget, samt malet flere 

steder, for det trænger ☺ 

 

Derefter er det vores ønske at søge jer og Kbh. Havn, samt Kbh. kommune, om at benytte 

skibets dæk, til en mødeafdeling for dagsmøder for foreninger,  og samtidig  indrette skibet 

som et Galleri med unikke designs fra mindre designere og kunstnere i København,  og mu-

lighed for at  have  mindre møder , kursus samt dagsevents for netop denne kundegruppe, der 

fremover bliver prioriteret i Københavns visioner for den nye Kultur bydel i vores  område, 

og som understøtter samme publikum som BLOX, længere nede i kanalen tiltrækker, når de 

snart åbner. 

 

Lidt i samme ånd som Fyrskib Xl historisk har været brugt til for fra 1970- til 2010 og hvor 

de omkringliggende foreninger samt kunstnere og designere, har mulighed for at afholde mø-

der i historiske omgivelser, og at Designere og kunstnere samt kulturpersonligheder, kan 

komme til København og opleve et åndehul i en Historisk lokation. 
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Vores ønske i den forbindelse er så at vi kan have et par ekstra opredninger, hvor kursus ar-

rangører kan overnatte i forbindelse med arrangementet, hvis der er mulighed for dette 

i lokalplanen, samt mulighed for at de kan sidde og arbejde på båden i kortere perioder. 

 

Vi er også ved at etablere en forbindelse til BLOX så de kan bruge vores Fyrskib som en lokal 

attraktion i forbindelse med deres fokus på Designere og andre kreative erhverv.” 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Fyrskib XI kan ligge i Frederiksholms Kanal.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Fyrskib XI kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbådene 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Fyrskib XI som ansøgt anvendes som bolig for skibets ejere. Fredningsnævnet er bekendt 

med, at skibet lige nu er under omfattende renovering indvendig men forudsætter, at indflyt-

ning sker snarest muligt og i hvert fald inden den 1. januar 2019.   

- at Fyrskib XI stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

I tilknytning til og som et accessorium til at ejerne beboer Fyrskib XI kan fredningsnævnet 

tillade, at skibet samtidig med at det er bolig for ejerne også anvendes til aktiviteter som 

beskrevet i ejers mail af 19. februar 2018. Det forudsættes herved, at aktiviteterne ikke igang-

sættes før ejerne er flyttet ind i den indrettede privatbolig under dæk. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Fyrskib XI har en historie, at skibet har ligget på det 

nuværende sted i næsten 40 år, og at skibet med sit udseende passer ind i det kulturhistoriske 

miljø omkring Frederiksholms Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt på det oplyste om, at 
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skibet skal være bolig for skibets ejere. Nævnet har bemærket ejernes ønske om i tilknytning 

til boligen også at anvende skibet til kulturelle aktiviteter som nærmere beskrevet. Frednings-

nævnet finder, at Fyrskib XI med en sådan anvendelse på en afbalanceret måde vil kunne bi-

drage til det aktive og levende kanalmiljø i Frederiksholms Kanal, også når der tages hensyn 

til, at fredningen samtidig skal varetage en række andre formål end at sikre rammerne for 

husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 6 af 7 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Lotte la Cour Heinemann og 

Tom Heinemann 

 

Via e-mail:  

lacourraadgivning@gmail.com og 

tomheinemann@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christianshavns Kanal – Brandsø 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden Brandsø fortsat må ligge i 

Christianshavns Kanal. Brandsø anvendes som bolig for ejerne. Det er oplyst, at Brandsø har 

haft fast plads i Christianshavns Kanal siden 1995 ud for bygningen ”Tranhuset”, Strandgade 

106, 1401 København K. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-72-2017  
 
Den   13. marts 2018 

mailto:lacourraadgivning@gmail.com
mailto:tomheinemann@gmail.com
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• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

I forbindelse med behandlingen af den første dispositionsplan blev samtidig behandlet en an-

søgning om forlængelse af tidligere meddelte midlertidige dispensationer til placering af 14 
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husbåde, blandt andre Brandsø, der fik forlængelse frem til 1. januar 2018. Sagen blev be-

handlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-24-2016.   

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet besigtigede husbåden Brandsø udefra i 2016 i forbindelse med behandlingen 

af sagen FN-KBH-24-2016. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Brandsø kan ligge i Christianshavns Kanal.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Brandsø kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til eventuelle nabohus-

både målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Brandsø anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Brandsø stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Brandsø udvendigt har bevaret sin karakter af oprinde-

ligt skib og med sit udseende passer ind i det kulturhistoriske miljø omkring Christianshavns 

Kanal. Det er fredningsnævnets vurdering, at med den ønskede placering og en anvendelse til 

beboelse for husbådens ejere vil Brandsø på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive 

og levende kanalmiljø i Christianshavns Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen 

samtidig skal varetage en række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

http://www.naevneneshus.dk/
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ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Jette Valeur Gemzøe 

Via e-mail: jettevaleur@gmail.com 

Frederiksholms Kanal – Aniara 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at Aniara fortsat må ligge i Frederiks-

holms Kanal. Skibet har gennem mange år været anvendt som kunstneratelier for dets ejer 

Jette Gemzøe, der som kunstvæver har haft sit mangeårige virke på Aniara. Den ansøgte pla-

cering er vist med rød prik på følgende kortskitse 

På følgende billede fra Google Street View taget fra Prinsens Bro ses båden Aniara. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-88-2017  

Den 14. marts 2018 

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse 
(FN-KBH-85-2021)
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Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 
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Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Aniara fortsat kan ligge i Frederiksholms Kanal.  
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Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Aniara kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbådene målt 

fra husbådenes yderste spids, 

- at Aniara som hidtil anvendes som atelier for kunstvæver Jette Valeur Gemzøe 

- at Aniara stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Aniara i en meget lang perioden er anvendt som kunst-

atelier med placering på det nuværende sted. Kunstvæveren Jette Valeur Gemzøe har således 

haft sit mangeårige virke på båden. Fredningsnævnet finder, at båden med sit udseende passer 

ind i det kulturhistoriske miljø omkring Frederiksholms Kanal, og at en fortsættelse af kunst-

neren Jette Gemzøes mangeårige aktiviteter på Aniara vil kunne bidrage til det aktive og le-

vende kanalmiljø i Frederiksholms Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen samti-

dig skal varetage en række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Eva Littauer 

 

Via e-mail: eva.littauer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksholms Kanal – Wilhelm Huth 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at husbåden Wilhelm Huth fortsat må 

ligge i Frederiksholms Kanal. Wilhelm Huth skal som hidtil anvendes til bolig for ejeren og 

til foreningslokale for teaterforeningen Det Dramatiske Udgangspunkt. Det er oplyst, at Wil-

helm Huth har haft fast plads i Frederiksholms Kanal i de sidste 30 år. Den ansøgte placering 

er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

 
  

  

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-71-2017  
 
Den   14.marts 2018 
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• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstem-

melse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten 

til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

I forbindelse med behandlingen af den første dispositionsplan blev samtidig behandlet en an-

søgning om forlængelse af tidligere meddelte midlertidige dispensationer til placering af 14 



 

Side 3 af 5 

 

husbåde, blandt andre Wilhelm Huth, der fik forlængelse frem til 1. januar 2018. Sagen blev 

behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-24-2016.   

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet besigtigede husbåden Wilhelm Huth udefra i 2016 i forbindelse med be-

handlingen af sagen FN-KBH-24-2016. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Wilhelm Huth kan ligge i Frederiksholms Kanal.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en di-

spositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Wilhelm Huth kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbå-

dene målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Wilhelm Huth anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at en anvendelse af Wilhelm Huth som foreningslokale for teaterforeningen Det Dramatiske 

Udgangspunkt kun kan ske samtidig med, at Wilhelm Huth fungerer som helårsbolig for ski-

bets ejere, og kun såfremt skibets ejer tager del i foreningens virksomhed,   

- at Wilhelm Huth stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter 

af oprindeligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Wilhelm Huth udvendigt har bevaret sin karakter af op-

rindeligt skib og med sit udseende passer ind i det kulturhistoriske miljø omkring Frederiks-

holms Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt på, at anvendelsen som foreningslokale kun 

kan ske i tilknytning til helårsbeboelse for ejeren og kun med deltagelse af husbådens ejer. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at med den ønskede placering og en anvendelse til bebo-

else vil Wilhelm Huth på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive og levende kanal-

miljø i Frederiksholms Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal vare-

tage en række andre formål end at sikre rammerne for husbåde. 
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/
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• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Jette Led Sørensen og 

Peter Bauder Sørensen 

Via e-mail:  

jetteled@dadlnet.dk og 

peter@bauder.dk  

Trangraven – Lorbas 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden Lorbas fortsat må ligge i 

Trangraven. Lorbas anvendes som bolig for ejerne. Det er oplyst, at Lorbas er bygget på en 

tysk slæbebåd fra 1938. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 1 er det 

fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-76-2017  

Den   14. marts 2018 

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse
(FN-KBH-64-2021)
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Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstem-

melse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten 

til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

I forbindelse med behandlingen af den første dispositionsplan blev samtidig behandlet en an-

søgning om forlængelse af tidligere meddelte midlertidige dispensationer til placering af 14 

husbåde, blandt andre Lorbas, der fik forlængelse frem til 1. januar 2018. Sagen blev behand-

let i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-24-2016.   

 

Sagens behandling 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet besigtigede husbåden Lorbas udefra i 2016 i forbindelse med behandlingen 

af sagen FN-KBH-24-2016. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Lorbas kan ligge i Trangraven.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en di-

spositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Lorbas kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Lorbas anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Lorbas stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Lorbas udvendigt har bevaret sin karakter af oprindeligt 

skib og med sit udseende passer ind i miljøet omkring Trangraven. Det er fredningsnævnets 

vurdering, at med den ønskede placering og en anvendelse til beboelse for husbådens ejere vil 

Lorbas på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive og levende kanalmiljø i Trangra-

ven, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal varetage en række andre formål 

end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 5 af 5 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Søren Tscherning 

 

Via e-mail:  

soren@tscherning.dk 

 

 

 

 

 

 

Trangraven – Husbåden 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden ”Husbåden” fortsat må 

ligge i Trangraven. ”Husbåden” anvendes som bolig for ejerne. ”Husbåden” er ikke et om-

bygget fartøj, der oprindeligt blev bygget til sejlads. ”Husbåden” blev bygget til formålet og 

har ligget i Trangraven i mere end 20 år. 

 

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

 
  

  

 Fredningsforhold 

 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 1 er det 

fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-77-2017  
 
Den   14. marts 2018 
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Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

I forbindelse med behandlingen af den første dispositionsplan blev samtidig behandlet en an-

søgning om forlængelse af tidligere meddelte midlertidige dispensationer til placering af 14 

husbåde, blandt andre ”Husbåden”, der fik forlængelse frem til 1. januar 2018. Sagen blev 

behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-24-2016.   

 

Sagens behandling 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet besigtigede husbåden ”Husbåden” udefra i 2016 i forbindelse med behand-

lingen af sagen FN-KBH-24-2016. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at ”Husbåden” kan ligge i Trangraven.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at ”Husbåden” kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at ”Husbåden” anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at ”Husbåden” stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sit nuværende 

udseende. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der i fredningsbestemmelserne er åbnet mulighed for i 

Trangraven at placere enkelte husbåde bygget til formålet, at ”Husbåden” har ligget i Tran-

graven i mange år, og at der ikke i øvrigt i dag er placeret andre husbåde bygget til formålet i 

Trangraven.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Rune Guldbrand Pedersen og 

Lerke Christoffersen 

Via e-mail:  

guldbrandster@gmail.com og 

lc@frankly.dk 

Christianshavns Kanal – Roxy 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at husbåden Roxy må ligge i Christians-

havns Kanal. Familien har fast adresse i Virum men oplyser, at båden blev brugt igennem 

hele 2017 i ca. 49/50 uger, og man forventer at gøre samme brug af båden i 2018 og frem-

over. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse 

Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-80-2017  

Den 14. marts 2018 

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse
(FN-KBH-89-2021)

mailto:guldbrandster@gmail.com
mailto:lc@frankly.dk
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• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

 

Sagens behandling 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Roxy kan ligge i Christianshavns Kanal. 

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Roxy kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til eventuelle nabohusbå-

de målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Roxy som ansøgt anvendes som bolig for skibets ejere hele året.  

- at der ikke foretages udlejning af Roxy, og  

- at Roxy stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Roxy med sit udseende passer ind i det kulturhistoriske 

miljø omkring Christianshavns Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt på det oplyste om 

ejernes meget hyppige brug af husbåden, en brug, der svarer til og kan sidestilles med, at hus-

båden er helårsbolig for dens ejere. Fredningsnævnet finder, at Roxy med en sådan anvendel-

se på en afbalanceret måde vil kunne bidrage til det aktive og levende kanalmiljø i Christians-

havns Kanal, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal varetage en række an-

dre formål end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
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naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

http://www.naevneneshus.dk/
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forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Jesper Skyum 

 

Via e-mail:  

Jesper-skyum@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Trangraven – Karla 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden Karla fortsat må ligge i 

Trangraven. Karla anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Karla oprindelig er i 1950 

og har kaldenavn OU 6687. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 1 er det 

fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-81-2017  
 
Den   14. marts 2018 

mailto:Jesper-skyum@hotmail.com
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Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  

 

I forbindelse med behandlingen af den første dispositionsplan blev samtidig behandlet en an-

søgning om forlængelse af tidligere meddelte midlertidige dispensationer til placering af 14 

husbåde, blandt andre Karla, der fik forlængelse frem til 1. januar 2018. Sagen blev behandlet 

i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-24-2016.   

 

Sagens behandling 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet besigtigede husbåden Karla udefra i 2016 i forbindelse med behandlingen af 

sagen FN-KBH-24-2016. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Karla kan ligge i Trangraven.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Karla kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Karla anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Karla stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Karla udvendigt har bevaret sin karakter af oprindeligt 

skib og med sit udseende passer ind i miljøet omkring Trangraven. Det er fredningsnævnets 

vurdering, at med den ønskede placering og en anvendelse til beboelse for husbådens ejere vil 

Karla på en afbalanceret måde kunne bidrage til det aktive og levende kanalmiljø i Trangra-

ven, også når der tages hensyn til, at fredningen samtidig skal varetage en række andre formål 

end at sikre rammerne for husbåde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Anny Neel Dirchsen 

Administrativ leder af Bådteatret 

Via e-mail: anny@baadteatret.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhavn – Bådteatret 

 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden ”Bådteatret” fortsat må 

ligge i Nyhavn. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse 

 

 
  

Det fremgår af ansøgningen, at husbåden anvendes til teater. Det er oplyst bl.a., at fartøjet er 

bygget på B&W i 1898 og er en såkaldt lægter. Det har ligget i Nyhavn siden 1973. Det huser 

årligt 4-6 egenproduktioner og gæstespil, og har en aktiv scene for vækstlaget. Det modtager 

støtte fra Statens Kunstfond og siden 1973 har ca. 700.000 publikummer fundet vej til Bådte-

atret. 

 

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-87-2017  
 
Den 14. marts 2018 
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• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet.  
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Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 
 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at Bådteatret kan ligge i Nyhavn.  

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Bådteatret kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbådene 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Bådteatret anvendes som ansøgt til teater, og    

- at Bådteatret fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprinde-

ligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at Bådteatret er et mere end 100 år gammelt fartøj, det har 

en historie, det er velholdt og med sit udseende passer det ind i det kulturhistoriske miljø i 

Nyhavn. Nævnet har yderligere lagt vægt på, at Bådteatret siden 1973 har ligget i Nyhavn og 

med sin aktiviteter været et bidrag til det kulturelle og levende kanalmiljø i Nyhavn.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Att.: Biolog Cæcilie Aamand Gervin 

 

Via e-post: HB3L@tmf.kk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Forlængelse af dispensation til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal  

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om forlængelse af den midlertidige tilladelse til en op-

lukkelig gangbro ud for Frederiksholms Kanal nr. 29 og 30, som fredningsnævnet har meddelt 

tilladelse til den 9. september 2015 i sagen FN-KBH-46-2015. Tilladelsen blev oprindelig 

givet for 2 år, og der søges nu om forlængelse frem til den 1. februar 2019. 

   

På følgende kort er placeringen af gangbroen vist med rød prik. 

  

 
  

  

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. juni 2012, som 

ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”§ 1 Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, 

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-18-2018  
 
Den 26. marts 2018 
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

§ 2 Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-

strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 

bestemmelser. 

 

…. 

 

§ 13 …. 

Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for København. Nye broer 

skal af hensyn til besejling af kanalerne være oplukkelige, medmindre nye broer etableres inden 

for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de 

eksisterende broer over samme kanal. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en forlængelse af 

dispensationen til den midlertidige gangbro over Frederiksholms Kanal. Det er en betingelse 

for denne forlængelse, at broen skal fjernes senest den 1. februar 2019, og bolværket skal re-

tableres.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på, at gangbroen er midlertidig og fungerer som en sikker 

færdselsvej for bløde trafikanter i forbindelse med Bryghusprojektet samt de omkringliggende 

vej- og brorenoveringer. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
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lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/
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• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Martin Rask 

Formand BK Bolværket 

Via e-mail: formand@bkbolvaerket.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christianshavns Kanal – 47 fortøjningspæle 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til nedramning af 47 pæle i Christians-

havns Kanal ud for Overgaden Oven Vandet. Pælene skal anvendes til fortøjning af lystbåde. 

Pælene placeres i kanalen 6 m fra bolværket. 

 

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

 
  

  

Fredningsforhold 

 

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. 

april 2015 om fredning af Kanalerne i København. 

  

Det er fredningens formål 

 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-1-2018  
 
Den 11. april 2018 
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Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. …. 

 

 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadi-

gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 

af habitatdirektivets bilag IV. 

  

Baggrunden for ansøgningen 

 

Bådklubben har siden 1985 lejet et større areal i Christianshavns kanal. I de første mange 

år havde bådklubben deres både liggende parallelt med bolværket. Denne løsning passede 

fint, da klubbens medlemmer generelt ejede større både. Da bådklubben lejer 6 meter ud i 

kanalen, har de ofte haft både til at ligge uden på hinanden. Klubben har nu forsøgt at give 

flere medlemmer adgang til arealet ved at lade medlemmer, der har både mindre end 6 me-

ter, ligge vinkelret på bolværket. Derved har bådklubben opnået en væsentlig større udnyt-

telse af det areal, de lejer.   

 

Bådklubben ønsker at banke fortøjringspæle af træ (såkaldte telefonpæle) ned i kanalen. 

”Telefonpælene” vil give det samme udtryk som allerede findes i begge ender af kanalen. 

Bådklubben ønsker at nedbanke i alt 47 telefonpæle 6 meter fra kant af bolværket. Pælene 

forventes at skulle nedbankes mellem 1,5 og 2,5 meter ned i bunden af kanalen og vil ved 

normal vandstand være 1,8 m over vand med toppen. Pælene har en diameter på ca. 25-30 

cm. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns kommune har som fredningstilsyn anbefalet en dispensation på følgende betin-

gelser: 

 

• Pælene skal være af træ.   

• Pælene anbringes inden for det af By og Havn forpagtede areal.   

• Pælene må ikke vanskeliggøre sejladsen i Christianshavns Kanal.  

• Bolværket må ikke beskadiges.   

• Pælene skal fjernes, såfremt fortøjringssystemet ikke længere benyt-

tes.  
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Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til 

nedbankning af 47 fortøjringspæle som ansøgt på vilkår, at  

 

• Pælene skal være af træ.   

• Pælene anbringes inden for det af By og Havn forpagtede areal.   

• Pælene må ikke vanskeliggøre sejladsen i Christianshavns Kanal.  

• Bolværket må ikke beskadiges.   

• Pælene skal fjernes, såfremt fortøjringssystemet ikke længere benyt-

tes.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 5 af 5 

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Niels Pedersen 

Jytte Jensen 

Via e-mail: ellemosen@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christianshavns Kanal – Færgen Grønsund 

 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til fortøjning af husbåden Færgen Grøn-

sund i Christianshavns Kanal. Det er oplyst i ansøgningen, at husbåden anvendes som ”kultur-

færge”, dvs. til kurser, kulturelle arrangementer og lukkede fester. Endvidere fremgår det, at 

husbåden huser en permanent løbende maleriudstilling af forskellige kunstnere, og at den har 

ligget i området siden 2003.  

 

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 

 

 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-90-2017  
 
Den 13. april 2018 
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Følgende billede, der viser Færgen Grønsunds udseende, var vedlagt ansøgningen: 

 

 
  

 

Fredningsforhold 

 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 
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Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns kommune har som fredningstilsyn anbefalet en dispensation. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at husbåden Færgen Grønsund kan ligge i Christianshavns Kanal, på den an-

søgte placering. 

 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

 

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Færgen Grønsund kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til eventuelle 

nabohusbåde målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Færgen Grønsund anvendes som ansøgt,  

- at Færgen Grønsund stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og  

- at der ikke fremover foretages nogen ændringer af Færgen Grønsunds ydre udseende, hvorved 

den yderligere mister sin karakter af oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet bemærker, at Færgen Grønsund med glaspartier og pyramidetag i begge 

ender i nogen grad savner karakter af et fartøj oprindelig bygget til sejlads. Fredningsnævnet 

finder udformningen problematisk. Fredningsnævnet har dog lagt vægt på den ansøgte place-

ring i enden af Christianshavns Kanal tæt på Trangraven, hvor det omgivende bygningsmiljø 

er mindre følsomt. Fredningsnævnet finder herefter, at der kan meddeles en midlertidig di-

spensation på den nuværende placering. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 6 af 6 

 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Filminstruktør Lars von Trier og 

Producent Peter Aalbæk Jensen 

Via e-mail: svinet@filmbyen.dk 

Frederiksholms Kanal – Sigrid 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til, at husbåden Sigrid må ligge i Frede-

riksholms Kanal. I følge ansøgningen ejes båden af filminstruktør Lars von Trier og produ-

cent Peter Aalbæk Jensen i deres selskab; Himmerige Ejendomme ApS. Båden skal ikke be-

nyttes som bolig for ejerne. Ejerne ønsker at anvende båden til filmforevisning, arrangementer 

i tilknytning til forskellige events som f.eks. CPH Pix og Copenhagen Cooking samt som ho-

telskib for filmselskabet Zentropas udenlandske skuespillere. Den ansøgte placering er vist 

med rød prik på følgende kortskitse 

Sigrid har ligget i Frederiksholms Kanal på en midlertidig dispensation fra den 12. juni 2015 

til den 28. april 2016, FRS nr. 57/2014 (nu FN-KBH-57-2014). I forbindelse med frednings-

nævnets behandling af Københavns kommunes første udkast til en dispositionsplan for hus-

både, blev der den 23. november 2016 meddelt midlertidig dispensation til, at de 14 husbåde, 

der på daværende tidspunkt allerede lå i Københavns Kanaler indenfor det fredede område, 

herunder Sigrid, kunne blive liggende, FN-KBH-24-2016. Den midlertidige dispensation ud-

løb den 1. januar 2018.  

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-79-2017  

Den 13. april 2018 

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 18/05079. Klik her for at se afgørelsen.
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Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen, 

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse 

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Fredningens § 9 er sålydende: 

 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstem-

melse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten 

til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 
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Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

 

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

 

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 14. december 2017 vedrørende dispositionsplan, 2. ud-

kast (FN-KBH-49-2017) bl.a. meddelt Københavns Kommune, at ”Endvidere vil frednings-

nævnet ikke tillade en anvendelse til hotel/hostel eller anden form for udlejningsvirksomhed i 

Nyhavn, Frederiksholms Kanal og Børsgraven. I Frederiksholms Kanal og Børsgraven kan 

man tillade helårsbeboelse for ejeren af husbåden og eventuelt i kombination med helårsbebo-

else også erhvervsudøvelse, som lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, såfremt erhvervsudø-

ver samtidig er ejer af husbåden.”  

  

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på den an-

søgte dispensation til, at husbåden Sigrid kan ligge i Frederiksholms Kanal.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at hovedreglen efter fredningens § 9 er, at der ikke må pla-

ceres husbåde i kanalerne. Bestemmelsen i § 9 åbner dog mulighed for, at der på nærmere an-

givne strækninger kan placeres husbåde i overensstemmelse med en dispositionsplan. Dispo-

sitionsplanen, der skal udarbejdes af Københavns kommune og godkendes af fredningsnæv-

net, skal respektere bestemmelserne i fredningen og holde sig inden for rammerne af frednin-

gens formål. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde 

samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kana-

lernes særlige miljø varetages. Der foreligger ikke i dag en godkendt dispositionsplan.  

 

Frederiksholms Kanal har et helt særligt og sårbart kulturmiljø. For at sikre oplevelsen af Fre-

deriksholms Kanals kultur, miljø og karakter, finder fredningsnævnet, at en tilladelse til at 

lægge sin husbåd i dette kanalafsnit må forudsætte, at husbåden skal tjene som helårsbolig for 
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ejeren. Anvendelsen som bolig for ejeren skal være bådens primære formål. Eventuelt i kom-

bination med helårsbeboelse kan man tillade også erhvervsudøvelse, som lovgivningsmæssigt 

er tilladt i boliger, såfremt erhvervsudøveren samtidig er ejer af husbåden. 

 

Fredningsnævnet finder, at en placering af Sigrid i Frederiksholms Kanal med henblik på at 

anvende båden til filmforevisning, arrangementer i tilknytning til forskellige events som f.eks. 

CPH Pix og Copenhagen Cooking samt som hotelskib for filmselskabet Zentropas udenland-

ske skuespillere, ikke falder inden for rammerne af fredningens formål.  

 

En tilladelse til at Sigrid kan ligge i Frederiksholms kanal og anvendes som ansøgt vil samti-

dig betyde, at der fremover skal gives tilladelse også til andre lignende ansøgninger om an-

vendelse af husbåde i Frederiksholms kanal. En anvendelse af husbåde i Frederiksholms kanal 

til arrangementer og events vil indebære en betydelig påvirkning af Frederiksholms kanals nu-

værende kultur, miljø og karakter.   

 

Derfor er der meddelt afslag på det ansøgte 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Ditte Kirk Døj 

Via e-mail: dkdoej@gmail.com 

Frederiksholms Kanal – B&W pram, lægter 13, ”Rap” 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at B&W pram, lægter 13, ”Rap” må 

ligge i Frederiksholms Kanal. Skibet anvendes udelukkende som bolig for ejeren. Den ansøg-

te placering er vist med rød prik på følgende kortskitse 

Det er oplyst, at B&W pram, lægter 13, ”Rap” har ligget på samme placering ved bolværket 

ud for Frederiksholms Kanal 16 siden år 2000. Billede, der viser skibets udseende, er sendt 

sammen med ansøgningen.  

Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-84-2017  

Den 13. april 2018 

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse
(FN-KBH-56-2021)
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Fredningens § 9 er sålydende: 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 14. december 2017 vedrørende dispositionsplan, 2. 

udkast (FN-KBH-49-2017) bl.a. meddelt Københavns Kommune, at ”Endvidere vil fred-

ningsnævnet ikke tillade en anvendelse til hotel/hostel eller anden form for udlejningsvirk-

somhed i Nyhavn, Frederiksholms Kanal og Børsgraven. I Frederiksholms Kanal og Børsgra-

ven kan man tillade helårsbeboelse for ejeren af husbåden og eventuelt i kombination med 
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helårsbeboelse også erhvervsudøvelse, som lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, såfremt 

erhvervsudøver samtidig er ejer af husbåden.”  

Sagens behandling 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

Fredningstilsynet har anbefalet en dispensation. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at B&W pram, lægter 13, ”Rap” kan ligge i Frederiksholms Kanal.  

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

Dispensationen er gældende, indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for 

husbåde i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at B&W pram, lægter 13, ”Rap” kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til

nabohusbådene målt fra husbådenes yderste spids,

- at B&W pram, lægter 13, ”Rap” som ansøgt anvendes som bolig for skibets ejer,

- at B&W pram, lægter 13, ”Rap” stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt beva-

rer sin karakter af oprindeligt skib.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at B&W pram, lægter 13, ”Rap”, er et ombygget fartøj, der 

oprindelig er bygget til sejlads. Skibet har en historie. Skibet har ligget på det nuværende sted 

siden år 2000, og med sit udseende passer skibet ind i det kulturhistoriske miljø omkring Fre-

deriksholms Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt på det oplyste om, at skibet skal være 

bolig for skibets ejer.  

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvide-

re af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den 

ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Side 1 af 6 

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

David Adams 

Via e-mail: daad@newsolutions.dk 

Christianshavns Kanal – ARK (tidligere Dissing og Weitelings båd) 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til at husbåden ARK (tidligere Dissing og 

Weitelings båd) må ligge i Christianshavns Kanal. ARK bruges af firmaet New Solution ApS 

til kreative og strategiske workshops for firmaets kunder. Båden bruges også til små kunstud-

stillinger og koncerter. Billede af båden er sendt med ansøgningen. Den ansøgte placering er 

vist med rød prik på følgende kortskitse 

Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-89-2017  

Den 13. april 2018 

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse
med sags.nr. FN-KBH-11-2022
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Fredningens § 9 er sålydende: 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at 

husbåde, der er placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes 

efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af 

Fredningsnævnet for København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturmi-

nisteriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at 

udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere og brugere af de berørte 

husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens 

gennemførelse.”  

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

Københavns kommune har den 28. april 2016 sendt den første dispositionsplan til frednings-

nævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-KBH-20-

2016 og dispositionsplanen forkastet.  

Københavns kommune har den 28. august 2017 sendt andet udkast til dispositionsplan til 

fredningsnævnet til godkendelse. Sagen blev behandlet i fredningsnævnet som sag nr. FN-

KBH-49-2017 og dispositionsplanen forkastet. 

Ansøgers oplysninger 

I ansøgningen hedder det bl.a.: 

”Båden hedder ARK 
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Den har status ‘Bolig Erhverv’, dvs. den må bruges til erhverv til beboeren. 

Adressen er Overgaden neden Vandet 47, 1414 København K 

ARK er sæt i stand af arkitekterne Dissing + Weitling og har ligget på sit plads i 

over 20 år. Det var Arne Jacobsen selv som fik ideen om at lave båden om til sin 

tegnestue, og var primus motor for projektet. Dissing + Weitling overtog projek-

tet efter Arnes død, og ejede båden frem til 2003. Det er her både Øresundsbro-

en og Storebæltsbroen blev tegnet. 

Jeg (David Adams: CPR 0611633025) købte båden fra Dissing + Weitling i 

2003, og ARKen er siden blevet anvendt af min firma New Solutions ApS. Jeg 

er virksomheds konsulent, og båden især bruges til mange kreative og strategi-

ske workshops med virksomheder som Novo Nordisk, Danfoss, Maersk og Co-

loplast. Båden bruges også til kulturalbegivenheder som små kunstudstillinger 

og koncerter. 

Jeg fik udført et stort vedligeholdelse projekt med ARK i 2009 i samarbejde 

med Søfartsstyrelsen… men det skal bemærkes at jeg har beholdt båden i sit op-

rindelig design som tegnet af Dissing + Weitling.” 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Sty-

relsen for Vand- og Naturforvaltning, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Københavns kommune har som fredningstilsyn anbefalet en dispensation. 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en midlertidig di-

spensation til, at ARK kan ligge i Christianshavns Kanal. 

Dispensationen er meddelt uden præjudice for fredningsnævnets senere stillingtagen til en 

dispositionsplan efter § 9, stk. 5.  

Dispensationen er gældende indtil fredningsnævnet har godkendt en dispositionsplan for hus-

både i Københavns kanaler, dog senest indtil den 1. december 2021. 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
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- at ARK kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til eventuelle nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at ARK som ansøgt anvendes til workshops og kulturelle begivenheder,  

- at ARK stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at ARK med sit udseende passer ind i det kulturhistoriske 

miljø omkring Christianshavns Kanal. Nævnet har yderligere lagt vægt på det oplyste om bå-

dens særlige historie, herunder at det er her, både Øresundsbroen og Storebæltsbroen blev 

tegnet. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

http://www.naevneneshus.dk/


 

Side 5 af 6 

 

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Att.: Biolog Cæcilie Aamand Gervin 

Via e-post: HB3L@tmf.kk.dk 

Kanalerne i København – udløb i slotsholmskanalen ved Gammel Strand 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til etablering af udløb lige over vand-

linjen i Slotsholmskanalen ved Gammel Strand. Projektet er nærmere beskrevet i det materia-

le, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Slotsholmskanalen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015 om 

fredning af kanalerne i København. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”Fredningens formål 

§ 1 Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Arealernes tilstand 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-24-2018  

Den 16. maj 2018 
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§ 2 Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-

strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende

bestemmelser.

…. 

§ 6 Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og etablering af

ledningsanlæg under og i kanalerne, herunder for regnvandsudløb og udløb for overløbsbygvær-

ker til kanalerne.

…. 

§ 18 Eksisterende forsyningsledninger på bolværkerne kan opretholdes.

…

Stk. 3. Etablering af andre synlige ledningsanlæg kræver dispensation fra Fredningsnævnet for

København. Disse anlæg skal udformes således, at bolværkets udseende påvirkes mindst muligt.”

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har anbefalet en dispensation. 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. 

Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Frednings-

nævnet har lagt vægt på, at projektets formål er udledning af skybrudsvand og daglig regn. 

Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på det oplyste om, at en løsning med udløb under 

vandet vil være forbundet med meget stor risiko for skader på bygninger og omkringliggende 

terræn. Yderligere er der lagt vægt på, at udløbene udføres som rektangulære udløb lige over 

vandlinjen og indpasset til kvarderstenen i kvarderstensvæggen, således at bolværkets ud-

seende påvirkes mindst muligt. 
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

CB Kajak Kaj 

Att.: Gorm Haraldsted 

Via e-mail: gormharaldsted@Yahoo.dk 

Christianshavns Kanal – Pontoner med skure til opbevaring af kajakker 

Over for fredningsnævnet er der søgt om tilladelse til etablering/fortøjning af to pontoner med 

skure til opbevaring af kajakker i Christianshavns Kanal. Den ene ponton er allerede etableret. 

Pontonernes samlede areal udgør ca. 51 m2 (16 m X 3,2 m). Pontonerne skal anvendes til op-

bevaring af 24 kajakker til brug for foreningen CB Kajak Kaj. Projektet er nærmere beskrevet 

i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 

1 er det fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-62-2018  

Den 14. december 2018 
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Fredningens § 9 er sålydende: 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre 

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. …. 

…. 

Der foreligger i dag ingen godkendt dispositionsplan. 

Ifølge fredningens § 11 må der ikke hegnes eller iværksættes anden form for afspærring i det 

fredede område. 

I fredningens § 14 hedder det: 

”§ 14. For at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder 

for kajakker og lignende små både, kan der efter dispensation fra Frednings-

nævnet for København etableres trapper og forsænkede bolværksstrækninger. 

Trapper og forsænkede bolværksstrækninger skal i materialevalg tilpasses det 

tilstødende bolværk og skal i øvrigt overholde de karv, der er fastsat i § 4. 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Københavns kommune som fredningstilsyn, hos Miljø-

styrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Friluftsrådet og DOF. 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

Københavns kommune har som fredningstilsyn udtalt: 

”Der ansøges om til formålet byggede pontoner til opbevaring af 

kajakker med tættere adgang til vandet. Projektet er dermed ikke i 
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overensstemmelse med § 9, stk. 3. 

Projektet er i overensstemmelse med § 14, idet der skabes bedre 

adgang til og fra vandet for kajakker. Fredningstilsynet vil dog 

pointere at offentlighedens adgang til pontonerne ikke må begrænses 

af krav om medlemskab, anden form for betaling eller skiltning. 

Fredningstilsynet vil ikke modsætte sig en dispensation fra 

fredningen, hvis der sikres almindelig offentlig adgang til pontonerne.” 

Friluftsrådet har udtalt: 

”Friluftsrådet København ser med stor sympati på, at skaffe faciliteter i byens 

havn og kanaler til bådfolket, små som store både. 

I den aktuelle sag er det imidlertid vores opfattelse, at stedet/lokationen for det 

ansøgte projekt er ganske uheldigt, hvor kanalen knækker 90 gr. 

Friluftsrådet København finder, at det ansøgte i væsentlig grad begrænser og be-

sværliggører manøvremulighederne for bådfartøjer. 

Vi er enige i tilsynsmyndighedens betingelser for offentlighedens adgang men 

finder som anført stedet ganske uegnet til faste installationer på vandet.  

Friluftsrådet København kan derfor ikke anbefale en tilladelse til det ansøgte 

men vil gerne se velvilligt på anden lokation, hvor en installation som det ansøg-

te ikke indsnævrer og begrænser manøvremulighederne i de københavnske ka-

naler.” 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag til det an- 

søgte. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at de ansøgte pontoner med skure til opbevaring af kajak-

ker er fartøjer, der har en bygningsmæssig anvendelse, hvorefter de er at anse for husbåde 

som omhandlet i fredningens § 9. Det følger af § 9, stk. 3, at der som altovervejende hovedre-

gel kun må placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. De ansøgte pontoner med skure er bygget til formålet, og kan ikke tillades i Christians-

havns Kanal. 

Fredningsnævnet finder heller ikke, at det ansøgte projekt lever op til hensigten med frednin-

gens § 14 om at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker 
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og lignende små både. Ved det ansøgte projekt lettes adgangsforholdene til og fra vandet kun 

for CB Kajak Kajs 24 kajakker på pontonerne. Offentlighedens adgang lettes ikke i nævne-

værdig grad ved en smal stige ned til en ponton. Det er fredningsnævnets vurdering, at 

dispensationsadgangen efter § 14 skal reserveres til projekter, der i langt højere grad tilgode-

ser den fri og lige adgang for alle. Det kunne f.eks. være projekter, der indebærer etablering af 

en sliske fra kajkant til en flydebro på vandet, hvor installationen kan anvendes af alle og gi-

ver let adgang også for offentligheden til søsætning og optag af kajakker og små både.  

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

http://www.naevneneshus.dk/
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nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Side 1 af 5 

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Friendships ApS 

Att.: Milan Rud Kronborg 

Via e-post: MKRO@ramboll.dk 

Kanalerne i København – Etablering af et gennemgangsskur på en eksisterende bro i 

Trangraven 

Over for fredningsnævnet har Friendships ApS søgt om dispensation til at opføre et gennem-

gangsskur på en allerede eksisterende bådebro i Trangraven. Målene for det ansøgte skur er 

oplyst som 2,2 m X 4,2 m og med en højde på 2,7 m. Friendships driver virksomhed med ud-

lejning af både, og ud over at tjene som billetkontor og modtagelsessted for kunder til bådud-

lejningen, vil gennemgangsskuret skulle fungere som en aflåselig låge til den del af bådebro-

en, der anvendes af Friendships. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt 

til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-74-2018  

Den 01.03. 2019 
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Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. Ifølge fredningens § 1 er det 

fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”…. 

§ 4 I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, bro-

fæster og broer kan der foretages mindre ændringer af deres udformning.

…. 

§ 8 Kanalerne kan benyttes til såvel lyst- som erhvervssejlads.

…. 

§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger,

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Vandarealerne kan dog på nær-

mere angivne strækninger benyttes til placering af husbåde (fartøjer og andre

flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overensstemmel-

se med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. …. 

…. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

…. 

§ 11. Der må ikke opsættes hegn eller andre former for afspærringer langs fred-

ningsgrænsen eller indenfor fredningsområdet.

Stk. 2. Eksisterende hegn og afspærringer må ikke fornyes. 

…. 
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Stk. 3. Eksisterende låger til bådklubbernes bådebroer kan fortsat holdes aflåst. 

Landgangsbroer direkte til private fartøjer og husbåde kan undtages fra offent-

lig adgang. 

Stk. 4. Der må ikke opsættes skilte, der begrænser almenhedens ret til adgang 

og ophold i fredningsområdet. 

…. 

§ 12. De eksisterende broer, der ligger inden for fredningsområdet, kan opret-

holdes, vedligeholdes og renoveres.

….” 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har ikke udtalt sig imod opførelsen af et gennem-

gangsskur på bådebroen, men under besigtigelsen har fredningstilsynet udtalt sig imod, at 

gennemgangsskuret skal være aflåseligt, hvorved det reelt vil fungere som en låge, der be-

grænser offentlighedens adgang til broen.  

Under besigtigelsen blev mulighederne drøftet for at ændre ansøgningen til en ansøgning om 

tilladelse til at opføre en overdækket åben gennemgang på broen. Ansøger anførte imidlertid, 

at det er af afgørende betydning for Friendships, at gennemgangsskuret er aflåseligt, da det 

skal opføres for at forhindre indbrud og tyveri fra Friendships. Samtidig skal et gennemgangs-

skur hjælpe til at holde gæster til Friendships væk fra den øvrige brug af bådebroen samt høj-

ne sikkerheden for færdslen på bådebroen.     

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag til udførelse 

af det ansøgte projekt.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det er et centralt element i fredningen, at offentligheden 

skal sikres adgang til de fredede vandarealer. Dette hensyn varetages bl.a. gennem bestem-
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melsen i § 11, der i vidt omfang begrænser adgangen til at bevare eller opsætte hegn og mure. 

Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til at dispensere herfra i denne sag. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Britt Falster Klitgaard  

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

http://www.naevneneshus.dk/
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2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Att.: Biolog Linea Fosdal Stern 

Via e-post: linfos@kk.dk 

Forlængelse af dispensation til midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om forlængelse af den midlertidige tilladelse til en op-

lukkelig gangbro ud for Frederiksholms Kanal nr. 29 og 30. Fredningsnævnet har oprindelig 

meddelt tilladelsen for 2 år ved afgørelsen af 9. september 2015 i sagen FN-KBH-46-2015 og 

sidenhen forlænget tilladelsen frem til den 1. februar 2019 ved afgørelse af 26. marts 2018 i 

sagen FN-KBH-46-2015. Der er nu søgt om forlængelse med yderligere 2 år.  

På følgende kort er placeringen af gangbroen vist med rød prik. 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. juni 2012, som 

ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 1 Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-18-2019  

Den 4. april 2019 
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

§ 2 Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-

strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende

bestemmelser.

…. 

§ 13 …. 

Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for København. Nye broer 

skal af hensyn til besejling af kanalerne være oplukkelige, medmindre nye broer etableres inden 

for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de 

eksisterende broer over samme kanal. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Baggrunden for ansøgningen 

Ansøger har bl.a. oplyst følgende om baggrunden for ansøgningen: 

”Ansøgningen begrundes delvist i, at der i 2. og 3. kvartal af 2019 vil foregå anlægsarbejder 

omkring Christians Brygge, som følge af de uheldige omstændigheder i forbindelse med last-

ningen af den kommende Cykel- og gangbro over Københavns Havn (Lille Langebro), hvor 

der skete store skader på broen og følgende forsinkelse heraf.  

Herudover har det netop som følge af den forsinkede etablering af Lille Langebro ikke været 

muligt at undersøge trafikmønstrene for cyklister og gående i området i forbindelse med den 

kommende bro, herunder til og fra Christianshavn samt rundt i området. Den midlertidige bro 

anvendes ifølge den seneste måling fra oktober 2018 af ca. 3.500 mennesker.” 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en forlængelse af 

dispensationen til den midlertidige gangbro over Frederiksholms Kanal. Det er en betingelse 

for denne forlængelse, at broen skal fjernes senest den 1. februar 2021, og bolværket skal re-

tableres.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på det oplyste om baggrunden for ansøgningen om forlæn-

gelse, at gangbroen er midlertidig og at den fungerer som en sikker færdselsvej for et stort an-

tal bløde trafikanter 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Britt Falster Klitgaard  

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

http://www.naevneneshus.dk/
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Niras 

Sortemosevej 19 

3450 Allerød 

Att.: projektleder Morten Ostenfeld Luther 

Via e-post: LUT@niras.dk 

Københavns Kanaler – etablering af spunsvæg langs Trangravens østlige ende 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til etablering af en spunsvæg langs 

Trangravens østlig ende på ejendommen matr.nr. 410 Christianshavns Kvarter, København, 

beliggende Trangravsvej, 1436 København K. Projektet er en forlængelse af det projekt, som 

fredningsnævnet har meddelt dispensation til den 25. oktober 2017 under sagsnr. FN-KBH-

51-2017. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den

nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit, hvor placeringen af det ansøgte er vist med

rød prik, og fredet areal er vist med skravering.

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-4-2019  

Den 5. april 2019 
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Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der 

er endelig gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

Formålet med fredningen er ifølge fredningens § 1 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 4 I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, bro-

fæster og broer kan der foretages mindre ændringer af deres udformning. Her-

under mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i de 

tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. 

Stk.2. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer i 

form af natursten, træ, som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig over-

fladebehandling. Egnede materialer fra de bestående bolværker skal i videst 

muligt omfang genanvendes ved renovering. 

Sk. 3. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk 

med ensartet materialevalg og forløb uden unødige knæk, medmindre der er en 

historisk begrundelse for forskelle mellem del af bolværket. Hvor sammenhæn-

gende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i forbindelse med renoverin-

ger og lignende, skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig renovering. 

Stk. 4. København Kommune kan tillade, at bolværkernes forløb, herunder bro-

fæster, under en renovering fremrykkes fra den eksisterende bolværkskant med 

indtil 50 centimeter, i det omfang kanalens bredde tillader det, og det i øvrigt 

må anses for sagligt begrundet. Der skal i givet fald med Københavns Kommune 

som påtaleberettiget tinglyses en forpligtelse på ejendommen, hvorefter ejen-

dommens ejer har pligt til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bol-

værkskant i forbindelse med den førstkommende renovering. 

Stk. 5. …. 

…. 

§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger,

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.
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Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering 

af husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig 

anvendelse) i overensstemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Kø-

benhavns Kommune. Retten til placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 

4. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal 

sikre, at placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af 

husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således 

at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun 

placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der oprindeligt er bygget til sej-

lads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes dimensioner 

og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også 

placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. …. 

…. 

§ 14. For at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder

for kajakker og lignende små både, kan der efter dispensation fra Frednings-

nævnet for København etableres trapper og forsænkede bolværksstrækninger.

Trapper og forsænkede bolværksstrækninger skal i udformning og materialevalg

tilpasses det tilstødende bolværk og skal i øvrigt overholde de krav, der er fast-

sat i § 4.”

Sagens behandling 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse, hvor ansøger nærmere har beskrevet den på-

tænkte udformning af den nye bredzone, og herunder bl.a. oplyste, at man vil udforme spuns-

væggen på sammen måde som fredningsnævnet har tilladt langs den nordlige side.  

Efter besigtigelsen har ansøger sendt billeder med visualisering af det ansøgte, og hvoraf det 

fremgår, at bredzonen med spunsvæg skal udformes og vil fremstå tilsvarende den nye spuns-

væg langs den nordlige side af Trangraven, som fredningsnævnet meddelte dispensation til 

den 25. oktober 2017. Endvidere fremgår det, at der fortsat vil være en platform med nem ad-

gang til isætning og optagning af kajakker og lign.  

Københavns Kommunes fredningstilsyn har støttet ansøgningen. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 
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Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. Det er en betingelse for denne dispensation, at der fortsat er adgang til en 

platform til isætning/optagning af kajakker som vist på de fremsendte billeder. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, at der 

også efter projektets gennemførelse vil være en platform med nem adgang til isætning/optag-

ning af kajakker og lign., og at projektet, der udføres i Trangraven som led i et byggemod-

ningsprojekt, vil styrke kanalernes rekreative værdi.   

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

  Britt Falster Klitgaard 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Motorbåds Klub (KMK) 

Att.: Flemming Gøtze 

Via e-post: fg@kbhinvest.dk 

Frederiksholms Kanal – Nedramning af agterfortøjningspæle 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til nedramning af 24 agterfortøjnings-

pæle i Frederiksholms Kanal som erstatning for de nuværende fortøjninger med bundforan-

kring til brug for klubbens både. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt 

til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit, hvor det ansøgte 

er vist med blå linje: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-32-2019  

Den 12. juni 2019 
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Fredningsforhold 

Det ansøgte etableres på et areal omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. 

april 2015 om fredning af Kanalerne i København. 

Det er fredningens formål 

• At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i byen,

• At værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

• At beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse

af deres anvendelse til besejling og andre formål herunder forankring af skib og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og

• At sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Fredningens § 9 er sålydende: 

”§ 9 Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, 

herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-

mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. …. 

Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadi-

gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 

af habitatdirektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Ansøgningen er sendt til fredningsnævnet via Københavns kommune, der som fredningstilsyn 

har vurderet, at det ansøgte kræver dispensation fra fredningens § 9, stk. 1, og som ikke har 

udtalt sig imod en dispensation.  

Sagen har været sendt til udtalelse Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til 

nedramning af 24 agterfortøjningspæle som ansøgt på vilkår, at  

• De nuværende agterfortøjninger med bundforankring fjernes.

• Pælene skal være af træ.

• Pælene anbringes inden for det af By og Havn forpagtede areal.

• Pælene må ikke vanskeliggøre sejladsen i Frederiksholms Kanal.
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• Bolværket må ikke beskadiges.   

• Pælene skal fjernes, såfremt fortøjringssystemet ikke længere benyt-

tes.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at 24 ens pæle i hårdttræ vil give et mere harmonisk 

udtryk end de orange bøjer af forskellige fabrikater, der i dag er udlagt med kæder med bund-

forankring. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

http://www.naevneneshus.dk/
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stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Att.: Cæcilie Aamand Gervin

Via e-post: HB3L@kk.dk

Kanalerne i København – Udlægning af stenkastning og nye pontoner 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til diverse arbejder på kaj nr. 636 ud 
for ejendommen matr.nr. 451Christians havns Kvarter, København, beliggende mellem Prin-
sessegade og Trangraven. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fred-
ningsnævnet. Københavns Kommunes fredningstilsyn har fastslået, at arbejderne kræver dis-
pensation for så vidt angår udlægning af stenkastning og etablering af pontoner med land-
gangsramper m.v. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
28. april 2015 om fredning af Kanalerne i København.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-3-2020 

Den 3. maj 2020
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”Fredningens formål
 
§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i by-
miljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til 
kanalerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførel-
se af deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både 
samt fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus-
både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-
strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 
bestemmelser. 

…

§ 4. I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer 
kan der foretages mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft 
eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmel-
se. 

…

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-
bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-
gående art …”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Hverken Miljøstyrelsen eller Københavns Kommune har vurderet, om det ansøgte vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Da projektet finder sted i et område uden naturmæssige 
værdier, har fredningsnævnet undtagelsesvis fundet det muligt at afgøre sagen uden en sådan 
ekstern vurdering.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har ikke udtalt sig for eller imod projektet.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
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I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at det ansøgte til dels vil tilgodese fredningens formål.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup  
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bo-Vita, COWI A/S, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
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via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Att.: Cæcilie Aamand Gervin

Via e-post: HB3L@kk.dk

Kanalerne i København – Soldæk på restaurationsskib
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af soldæk på restau-
rantskibet Oranje ved kaj 151 i Nyhavn, København. Projektet er nærmere beskrevet i det ma-
teriale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortud-
snit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
28. april 2015 om fredning af Kanalerne i København.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Fredningens formål
 
§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i by-
miljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til 
kanalerne,

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B  
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-21-2020 

Den 5. juli 2020
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførel-
se af deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både 
samt fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus-
både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

…

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-
bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-
gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-
både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-
stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-
ring af en husbåd kan tidsbegrænses, jf. stk. 4.

…

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-
vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 
miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 
oprindeligt er bygget til sejlads. …”

Ved fredningsnævnets afgørelse af 5. juli 2013 (FRS-81-2012) er der meddelt dispensation til 
fast fortøjning af restaurantskibet Oranje i Nyhavnskanalen. Af dispensationsansøgningen til 
Fredningsnævnet fremgik det nu ansøgte soldæk i form af opstaltstegning. Dispensationen 
blev imidlertid for soldækkets vedkommende ikke udnyttet inden for 3 årsfristen, hvorfor for-
nyet dispensationsansøgning er nødvendig.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggel-
se af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at dispensation er påkrævet, men har ik-
ke forholdt sig til, hvorvidt dispensation bør meddeles.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgørelse
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I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, de samme forhold, som indgik i begrundelsen i nævnets 
afgørelsen af 5. juli 2013 (FRS-81-2012).

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, By og Havn, Danmarks Naturfrednings-
forening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

http://www.naevneneshus.dk/


Side 4 af 5

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Att.: Lars Jørgensen

Via e-post: QH7G@kk.dk

Kanalerne i København – Udlægning af stenkastning og nye pontoner 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om ændret dispensation til diverse arbejder på kaj nr. 
636 ud for ejendommen matr.nr. 451Christians havns Kvarter, København, beliggende mel-
lem Prinsessegade og Trangraven. Der er meddelt dispensation til arbejderne i fredningsnæv-
nets afgørelse af 3. maj 2020 (FN-KBH-3-2020). Projektet er nu ændret på følgende punkter: 
1) Installation af nye pontoner og Y-bomme. De nye pontoner orienteres ikke længere udeluk-
kende parallelt med kajen og landgangs-ramperne ændrer ligeledes geometri. 2) Anlægget ud-
formes handicapvenligt på følgende måde: Ponton 3 er bredere end de resterende pontoner og 
bredere end hvad der er nødvendig for at kunne bruge pontonen til adgang til og fra småbåde. 
3) Ponton 3 får højt fribord (afstand fra vandspejl til det vandrette dæk), der betyder at land-
gangsrampen til ponton 3 bliver mere vandret. 4) Adgangsforholdene til ponton 3 udføres 
uden niveauspring.5) Projektet udbydes som totalentreprise hvor udformning ift. at gøre an-
lægget yderligere handicapvenligt indgår i udvælgelseskriterierne. Projektet er nærmere be-
skrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Københavns Kommunes fredningstil-
syn har fastslået, at arbejderne kræver fornyet dispensation idet der etableres elementer i ka-
nalerne, ligesom placering og udformningen af landgangsbroerne er ændret Den nærmere pla-
cering fremgår af følgende kortudsnit:

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-89-2020 

Den 1. april 2021



Side 2 af 5

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
28. april 2015 om fredning af Kanalerne i København.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Fredningens formål
 
§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i by-
miljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til 
kanalerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførel-
se af deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både 
samt fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus-
både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-
strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 
bestemmelser. 

…

§ 4. I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer 
kan der foretages mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft 
eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmel-
se. 

…

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-
bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-
gående art …”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggel-
se af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV. 

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at det ansøgte til dels vil tilgodese fredningens formål.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup  
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Bo-Vita, COWI A/S, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
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Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Att.: Biolog Linea Fosdal Stern 

Via e-post: linfos@kk.dk 

Københavns Kanaler - Midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der ved ansøgning af 4. marts 2021 søgt om forlængelse af den 

midlertidige tilladelse til en oplukkelig gangbro ud for Frederiksholms Kanal nr. 29 og 30. 
Fredningsnævnet har oprindelig meddelt tilladelsen for 2 år ved afgørelsen af 9. september 
2015 i sagen FN-KBH-46-2015 og sidenhen forlænget tilladelsen frem til den 1. februar 2019 

ved afgørelse af 26. marts 2018 i sagen FN-KBH-46-2015 og i yderligere 2 år ved afgørelse 
af 4. april 2019 i sagen FN-KBH-18-2019. Der er nu søgt om forlængelse med yderligere 2 år. 

På følgende kort er placeringen af gangbroen vist med rød prik. 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. juni 2012, som 
ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 1. Det er fredningens formål 
1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf.: 20122842  

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-16-2021  

Den 20. juni 2021 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 21/09285.
Klik her for at se afgørelsen.
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-
strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 
bestemmelser. 
 
…. 
 
§ 13. …. 
Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for København. Nye broer 
skal af hensyn til besejling af kanalerne være oplukkelige, medmindre nye broer etableres inden 
for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de 
eksisterende broer over samme kanal. 

 
Ved dispensationsafgørelsen af 4. april 2019 (FN-KBH-18-2019) blev der fastsat følgende 

vilkår: 
 

”Det er en betingelse for denne forlængelse, at broen skal fjernes senest den 1. februar 2021, og 
bolværket skal retableres.”  

 

Fredningsnævnet bemærker, at dette vilkår ikke er overholdt. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
 
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. 

 
Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 

Baggrunden for ansøgningen 
 

Ansøger har bl.a. oplyst følgende om baggrunden for ansøgningen: 
 

”Ansøgningen er begrundet i, at der pt. foregår en dialog mellem bl.a. Den Sorte Diamant, Kø-
benhavns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen samt øvrige interessenter omkring udviklingen af 
Søren Kirkegaards Plads. Forlængelsen begrundes derfor i, at det vil være hensigtsmæssigt at af-
vente denne afklaring, så der er mulighed for at sammentænke gangbroens eventuelle fremtidige 
anvendelsesformål i sammenhæng hermed. Herudover har det været et vanskeligt år at vurdere de 
reelle trafikmønstre i området, da det har været et meget usædvanligt år på grund af COVID-19-
pandamien. 
 
Endelig vil der de kommende par år være store kulturelle events området år, herunder Tour de 
France og fodbold-EM, hvor gangbroen kan have betydning for en sikker færden for de bløde tra-
fikanter.” 

 
Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 

 
Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på dispensa-
tion. 

 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet som følge af den tid, der er gået siden etable-
ringen, ikke længere har karakter af en midlertidig gangbro, hvis det forlænges i den ansøgte 

periode. Fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at vilkåret for den tidligere dispensation 
ikke er blevet overholdt. 

 
Der henvises i til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup   

formand 
 

 
 
 

 
Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-
telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 



Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse på 30. juni 2021 

Ændring af afslag på dispensation til fortøjning 

af husbåd inden for fredning i Københavns 

Kommune 

18/05079 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, 

stk. 3.[1] 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 13. april 2018 

om afslag på dispensation til, at husbåden [F1] må ligge i Frederiksholms Kanal, til en midlertidig 

tidsbegrænset dispensation. 

Dispensationen gælder indtil fredningsnævnet har godkendt den første dispositionsplan for placering af 

husbåde på vandarealerne inden for fredningen, dog senest indtil den 1. december 2021. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet[2] og gebyrbekendtgørelsens § 

2.[3] Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i overensstemmelse 

med § 78, stk. 3, har behandlet sagen i nævnets læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 1. maj 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af husbådens ejer, der er 

repræsenteret ved advokat. 

Klager har navnlig anført, at 

 husbådens placering ikke er i strid med fredningsbestemmelsernes § 9,

 fredningsnævnets afgørelse er i strid med lighedsgrundsætningen, og

 der ikke foreligger et sagligt grundlag for ikke at meddele dispensation.

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-KBH-79-2018.
Klik her for at se afgørelsen.

Klik her for at tilgå ny dispensationsafgørelse 
med sagsnr. FN-KBH-37-2022.

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/302e10eb-e9d1-4cc9-84b3-4d009687c62f?highlight=18%2F05079#_ftn1
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Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen og området 

Husbåden [F1] er fortøjret ved den østlige kaj i Frederiksholms Kanal i København. Kanalen udgør den 

vestlige afgrænsning af Slotsholmen og løber fra Københavns Havn i syd til Storbroen i nord, hvor 

kanalen drejer mod øst og skifter navn til Slotsholmskanalen. Den konkrete del af kanalen er omgivet af 

færdsels- og parkeringsarealer, der igen er omgivet af tæt, bymæssig bebyggelse. Det fremgår af 

luftfotos fra 2019, at [F1] er omgivet af andre husbåde og mindre lystfartøjer, der er placeret på begge 

sider af Frederiksholms Kanal. 

Frederiksholms Kanal er sammen med de øvrige kanaler omkring Slotsholmen (ca. 3,8 ha), kanalerne 

på Christianshavn, herunder Wilders Kanal og Trangraven (ca. 6,4 ha) samt Nyhavn (ca. 1,4 ha) 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015 om fredning af Kanalerne i 

København,[4] som ophævede den hidtidige fredning af kanalerne i København, indeholdt i 

fredningsdeklaration tinglyst den 6. august 1966. 

Fredningssagen blev rejst af Københavns Kommune på baggrund af et ønske om blandt andet at 

skabe mere liv og aktivitet i havnen, herunder give mulighed for at anbringe husbåde i kanalerne, 

hvilket ikke var tilladt i den tidligere fredning. Desuden ønskede kommunen, at fredningen fremover 

fokuserer på at sikre rekreative interesser og naturkvalitet. 

Fredningens formål er blandt andet at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning, 

at værne om kanalernes kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, at beskytte kanalerne 

som levende kulturmiljøer og sikre rammerne for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til besejling 

og andre formål, herunder forankring af både og andre flydende konstruktioner med en 

bygningsmæssig anvendelse, og sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i 

områderne. 

Det følger af fredningsbestemmelsernes § 9, stk. 1, at der i kanalerne ikke må anbringes skibe og 

andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art. Anbringelse 

af husbåde kan dog ske i overensstemmelse med en dispositionsplan, som skal fastlægge omfanget af 

adgangen til placering af husbåde samt kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, 

således at hensynet til kanalernes særlige miljø varetages. Dispositionsplanen skal udarbejdes af 

Københavns Kommune senest 1 år efter fredningens gennemførelse, og den skal godkendes af 

fredningsnævnet. Indtil dispositionsplanen er godkendt, kræver placering af husbåde dispensation fra 

fredningen. 
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Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en godkendt dispositionsplan. 

2.2 Sagens forhistorie 

Fredningsnævnet for København meddelte den 12. juni 2015 en midlertidig dispensation til placering af 

husbåden [F1] i Frederiksholms Kanal, indtil en endelig dispositionsplan er vedtaget dog senest frem til 

den 28. april 2016. Dispensationen blev den 23. november 2016 forlænget i en samlet afgørelse for de 

14 husbåde, der på daværende tidspunkt allerede lå i Københavns Kanaler inden for fredningen. 

Dispensationen udløb den 1. januar 2018. 

Fredningsnævnet afviste i afgørelser af den 23. november 2016 og 14. december 2017 at godkende 

København Kommunes forslag til dispositionsplan. Af afgørelsen af 14. december 2017 fremgår, at 

fredningsnævnet ikke vil tillade en anvendelse af husbåde til hotel/hostel eller anden form for 

udlejningsvirksomhed i Nyhavn, Frederiksholms Kanal og Børsgraven, og at der i Frederiksholms Kanal 

og Børsgraven kan tillades helårsbeboelse for ejeren af husbåden og eventuelt erhvervsudøvelse i det 

omfang det lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, såfremt den erhvervsdrivende samtidig er ejer af 

husbåden. 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for København har den 13. april 2018 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1, meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at husbåden [F1] må ligge i Frederiksholms Kanal. 

Det fremgår af afgørelsen, at bådens ejer den 2. december 2017 har ansøgt om midlertidig 

dispensation til fortøjning af husbåden i Frederiksholms Kanal, indtil en endelig dispositionsplan er 

vedtaget. Af ansøgningen fremgår det, at husbåden er en ombygget færge fra 1962, der tidligere har 

været brugt til persontransport på Spreefloden i Berlin. Båden er 23,4 m lang, 5,14 m bred og 3,5 m 

over vandoverfladen. 

Husbåden anvendes aktuelt som hotelskib for et filmselskabs udenlandske skuespillere og dets 

medarbejdere samt til repræsentation, middagsarrangementer og til forskellige kulturelle 

arrangementer, som f.eks. CPH Pix og Copenhagen Cooking. 

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet oplyst, at der endnu ikke foreligger en 

endelig dispositionsplan for Københavns Kanaler, hvorfor det alene er muligt at meddele en 

tidsbegrænset dispensation. Det ansøgte vil efter styrelsens opfattelse ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.  

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. marts 2018. 



Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at hovedreglen i fredningsbestemmelsernes § 9 er, 

at det er forbudt at placere husbåde i Københavns Kanaler, men at fredningen samtidig giver mulighed 

for, at der på nærmere angivne strækninger placeres husbåde i overensstemmelse med en 

dispositionsplan. 

Det er desuden fredningsnævnets vurdering, at Frederiksholms Kanal har et helt særligt og sårbart 

kulturmiljø, og at en dispensation fra fredningen til at lægge sin husbåd i kanalen må forudsætte, at 

husbåden skal tjene som helårsbolig for ejeren, for at sikre oplevelsen af Frederiksholms Kanals kultur, 

miljø og karakter. Fredningsnævnet har hertil bemærket, at anvendelsen som bolig for bådens ejer, skal 

være bådens primære formål, men at anvendelsen kan kombineres med erhvervsudøvelse, som 

lovgivningsmæssigt er tilladt i boliger, hvis erhvervet udøves af husbådens ejer. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den påtænkte anvendelse af husbåden til filmforevisning, events 

i tilknytning til forskellige arrangementer og som hotelskib for filmselskabets udenlandske skuespillere, 

ikke falder inden for rammerne af fredningens formål. Det har desuden indgået i fredningsnævnets 

vurdering, at en dispensation vil kunne skabe en uønsket præcedensvirkning, idet en dispensation vil 

betyde, at der fremover skal gives tilladelse til lignende ansøgninger, hvor husbåde i Frederiksholms 

Kanal ønskes anvendt til arrangementer og events, hvilket vil medføre en betydelig påvirkning af 

kanalen nuværende kultur, miljø og karakter. 

2.4 Klagens indhold 

Klagens indhold og de supplerende bemærkninger er omfattende og er kun gengivet i hovedtræk 

nedenfor. Alle oplysninger er dog indgået i Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen. 

Klager har indledningsvis anført, at fredningsnævnets afgørelse er ugyldig, og at husbådens placering i 

Frederiksholms Kanal ikke er i strid med fredningsbestemmelsernes § 9. 

Ifølge klager er der ikke et sagligt, hjemmelsmæssigt grundlag for ikke at meddele dispensation til det 

ansøgte, idet fredningsnævnet endnu ikke har godkendt en dispositionsplan. Herudover har klager 

anført, at fredningsnævnet i afgørelse af 12. juni 2015 har meddelt en midlertidig dispensation til 

fortøjning af [F1] på samme sted og med samme anvendelse som i den aktuelle sag. Klager stiller sig 

derfor uforstående over for, at fredningsnævnet ud fra de samme fredningsbestemmelser og samme 

faktuelle grundlag kan komme til to forskellige resultater. 

Videre er det klagers opfattelse, at den påklagede afgørelse er udtryk for usaglig forskelsbehandling af 

klager, og at afgørelsen er i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Klager har hertil 

bemærket, at fredningsnævnet har meddelt midlertidige dispensationer til andre husbåde, frem til en 

endelig dispositionsplan er vedtaget. Nabohusbåden ”[F2]” modtog den 14. marts 2018 en dispensation 



frem til senest den 1. december 2021. Afgørelsen vedrørende ”[F2]” er efter klagers opfattelse 

sammenlignelig med afgørelse vedrørende ”[F1]”, da ”[F2]” anvendes til kulturelle formål i form af 

kunstneratelier for dens ejer, men der er ikke fra fredningsnævnets side blev stillet krav om husbådens 

anvendelse som helårsbolig for ejeren. 

Klager har den 24. juli 2018 fremsat supplerende bemærkninger, hvori klager har henvist til 

Københavns Kommunes bemærkninger af 12. november 2014 til den tidligere ansøgning om 

dispensation. Heri har kommunen redegjort for den planretlige regulering af husbåde, hvoraf fremgår, at 

husbåde kan tillades anvendt til kollektive anlæg herunder kulturelle funktioner, der er forenelige med 

anvendelsen af boliger samt til publikumsorienterede serviceerhverv som hoteller og vandrehjem. 

Klager har hertil bemærket, at arealanvendelsen i Danmark i det væsentligste er reguleret gennem 

planloven, der udmøntes i kommune- og lokalplaner, og at fredningsnævnets vurdering af ansøgningen 

ikke svarer til Københavns Kommunes planretlige vurdering af husbåden. Klager har herudover 

bemærket, at hvis kommunen ikke ønskede hoteldrift på husbåden, kunne dette hindres gennem 

vedtagelse af en lokalplan eller et § 14-forbud, og at det fremgår af fredningsnævnets afgørelse om 

fredning af 14. juni 2012, at dispositionsplanen skal vedtages som grundlag for netop kommunens 

myndighedsudøvelse. 

Klager har videre anført, at fredningsnævnet har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, idet 

fredningsnævnets afgørelser fra april 2015 og april 2018 har fået to forskellige resultater på trods af, at 

afgørelserne er truffet på baggrund af de samme fredningsbestemmelser. Klager har i den forbindelse 

henvist til sin første ansøgning om dispensation af 24. oktober 2014 hvoraf fremgår, at husbåden skulle 

anvendes til hotelvirksomhed for filmselskabets udenlandske medarbejdere samt til middagsselskaber 

og events. Klager har hertil oplyst, at fredningsnævnet i sin afgørelse af 18. december 2014 ikke ville 

udtale sig mod bådens placering, samt at der ikke fremkom bemærkninger fra sagens høringsparter 

mod anvendelsen af husbåden, hvilket ifølge klager kan forstås som et stiltiende samtykke. 

Det er klagers opfattelse, at fredningsnævnet er bundet af afgørelsen af april 2015, samt at 

begrundelseskravet i forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. og muligvis stk. 2 ikke er opfyldt. Ifølge 

klager medfører denne sagsbehandlingsfejl, at fredningsnævnets afgørelse fra april 2018 er ugyldig. 

Klager har herudover bemærket, at begrundelseskravet i det konkrete tilfælde er skærpet, idet de to 

sager har samme faktum og retsgrundlag. 

Klager har videre anført, at det ændrede resultat hverken kan støttes i Københavns Kommunes 

fredningsforslag, kommunens høringssvar fra behandlingen af fredningssagen, fredningsnævnets 

afgørelse om fredning eller Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning. Klager har hertil 

bemærket, at der fra sagsrejsers side ikke er lagt op til en anvendelsesmæssig begrænsning af 



husbåde, at hverken fredningsnævnet eller Natur- og Miljøklagenævnet har lagt op til sådanne 

begrænsninger, og at der mindre end to måneder efter klagenævnets afgørelse blev meddelt 

dispensation til den ansøgte anvendelse af husbåden. 

Klager har anført, at der ud fra et forvaltningsretligt proportionalitetssynspunkt burde meddeles delvis 

dispensation til de kulturelle arrangementer, som husbåden anvendes til. Klager har i den forbindelse 

henvist til en mail af 19. marts 2018 sendt fra klager til fredningsnævnets formand, hvor klager har 

anført, at Københavns Kommune har givet byggetilladelse til anvendelsen, og at klager har aftalt med 

By & Havn, at husbåden kan anvendes til det ansøgte. Af mailen fremgår desuden, at klager finder det 

uklart, hvilke kompetencer der ligger ved de enkelte myndigheder, samt hvilke hjemler der ligger til 

grund for afgørelsen. Ifølge klager skyldes denne uklarhed mangelfulde begrundelser og mangelfulde 

hjemmelsangivelser. 

Herudover har klager bemærket, at fredningsnævnet ikke har godkendt Københavns Kommunes andet 

udkast til en dispositionsplan, da fredningsnævnet bl.a. har vurderet, at husbåde ikke kan anvendes til 

hotel eller hostel. Det er klagers opfattelse, at denne vurdering ikke er begrundet i afgørelsen, og at den 

manglende godkendelse af de to udkast til dispositionsplanen er forbundet med en uklar og usikker 

retstilstand. 

Klager har desuden anført, at kravet om, at husbåden skal være beboet, ikke har støtte i hverken 

fredningsnævnets eller klagenævnets praksis, og at fredningsnævnet tidligere har meddelt dispensation 

til, at en anden husbåd [[F2]] i Frederiksholms Kanal kan anvendes til kulturelle formål, på trods af at 

båden ikke anvendes til helårsbeboelse.[5] Det er derfor klagers opfattelse, at afgørelsen er udtryk for 

en negativ forskelsbehandling i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, og at afgørelsen 

derfor er behæftet med væsentlige retlige fejl, der medfører afgørelsens ugyldighed. 

Herudover er det anført, at klager har krav på at få dispensation, da det ansøgte ikke strider mod 

fredningens formål eller de øvrige fredningsbestemmelser. 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer deltaget: Thomas Steensen 

(formand), landsdommerne Olaf Tingleff og Henrik Twilhøj, og de læge medlemmer Pelle Andersen-

Harild, Lene Hansen, Kristian Pihl Lorentzen og Jens Vibjerg. 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Fredningsnævnet skal ved behandlingen af en ansøgning om dispensation overholde 

lighedsgrundsætningen, som indebærer, at fredningsnævnet ikke må udøve usaglig 
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forskelsbehandling. Der skal være en saglig begrundelse for at nå forskellige resultater, hvis der er tale 

om forhold, der i det væsentlige er ens. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at den påberåbte 

afgørelse vedrørende husbåden [F2] ikke er sammenlignelig med de konkrete omstændigheder i denne 

sag, idet anvendelsen af bådene ikke er den samme. Nævnet bemærker videre, at nævnet ved 

vurderingen af sagen ikke er bundet fredningsnævnets tidligere afgørelser vedrørende ”[F1]”. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at fredningsnævnets begrundelse overholder kravene i 

forvaltningslovens § 22 og § 24. Nævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af afgørelsen, hvilken 

bestemmelse fredningsnævnet har truffet afgørelse efter, samt hvilke faktisk forhold og hvilke hensyn, 

der har indgået i fredningsnævnets vurderinger. 

Efter det oven for anførte foreligger der ikke retlige mangler ved fredningsnævnets afgørelse, som kan 

føre til, at den er ugyldig. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat 

eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 

Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en 

fredning kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Frederiksholms Kanal er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015 om 

fredning af Kanalerne i København. 

Af fredningsbestemmelsernes § 1 om fredningens formål fremgår, at: 

”Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som 

elementer i bymiljøet, 

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til 

kanalerne, 

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en 

aktiv videreførelse af deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe 

og både samt fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse 

(husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.” 



Af fredningsbestemmelsernes § 9 om anvendelse af vandarealer fremgår, at: 

”Stk. 1. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast 

anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent 

forbigående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering 

af husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i 

overensstemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til 

placering af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at 

placeringer af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt 

kravene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes 

særlige miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede 

fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af 

kanalernes dimensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der 

også placeres enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er 

placeret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks 

Naturfredningsforening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 

skal tillige ejere og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.” 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet 

har lagt vægt på, at baggrunden for, at fredningssagen blev rejst, blandt andet var at muliggøre 

anbringelse af husbåde i kanalerne, og at der i fredningsbestemmelserne findes undtagelser fra 

forbuddet mod husbåde. Hertil kommer, at det efter nævnets opfattelse ikke med sikkerhed kan 

udledes af baggrunden for fredningen og beskrivelsen af fredningens formål, at en husbåd, som 

oprindelig er bygget til sejlads, med den ansøgte anvendelse, vil stride mod fredningens formål med en 

placering i Frederiksholms Kanal. 

Ved vurderingen af, om der kan meddeles dispensation til det ansøgte i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at fredningen 



forudsætter, at anbringelse af husbåde inden for fredningen skal administreres efter en 

dispositionsplan, som skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kravene til 

husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige miljø 

varetages. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at en endelig stillingtagen til spørgsmålet om anbringelse af 

husbåde i kanalerne bør afvente tilvejebringelsen af det samlede, overordnede 

administrationsgrundlag, som dispositionsplanen vil udgøre. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer på den baggrund, og henset til, at der tidligere er meddelt en 

midlertidig dispensation, fredningsnævnets afgørelse til, at der på ny meddeles en midlertidig 

dispensation til, at [F1] kan ligge i Frederiksholms Kanal. Dispensationen gælder, indtil en endelig 

dispositionsplan foreligger, eller senest den 1. december 2021, hvor en række andre dispensationer til 

fortøjning af husbåde inden for fredningen udløber. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker herved, at den første dispositionsplan ifølge fredningen 

skulle have foreligget senest et år efter fredningens gennemførelse i 2015, men at der endnu ikke 

foreligger en plan. Nævnet forudsætter, at Københavns Kommune fremmer arbejdet med 

dispositionsplanen uden yderligere forsinkelse. 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 

nr. 1. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 13. april 2018 

om afslag på dispensation til, at husbåden [F1] må ligge i Frederiksholms Kanal, til en midlertidig 

tidsbegrænset dispensation. 

Dispensationen gælder indtil fredningsnævnet har godkendt den første dispositionsplan for placering af 

husbåde på vandarealerne inden for fredningen, dog senest indtil den 1. december 2021. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Københavns Kommune 

Att.: Søren Ferdinand Hansen 

Via e-post: RL6N@kk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Karla i Trangraven 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Karla fortsat må ligge i 

Trangraven. Karla anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Karla oprindelig er bygget 

i 1950 og har kaldenavn OU 6687. Husbåden har været placeret på stedet i medfør af fred-

ningsnævnets dispensationer af 23. november 2016 (FN-KBH-24-2016) og 14. marts 2018 

(FN-KBH-81-2017). Den nuværende dispensation udløber den 1. december 2021. Den an-

søgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20122842  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-10-2021  
 
Den   8. juli 2021 
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2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
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Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Karla kan ligge i Trangraven, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Karla kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Karla anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Karla stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-81-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. Henset til, at fredningens vilkår om en dispositionsplan fortsat ikke er 

kommet til at fungere, og henset til at fredningsområdet er blottet for tilstedeværelsen af reel, 

synlig natur, opfordrer fredningsnævnet Københavns Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening til at overveje at omfrede fredningsarealet, således at den gældende naturfred-

ning afløses af en fredning af landskabsarkitektoniske værker, jf. bygningsfredningslovens § 

3, stk. 1, svarende til eksempelvis fredningen af Frederiksberg Allé. Fredningsnævnet bemær-

ker, at dispensationssager som den foreliggende, hvor fredningsnævnet skal tage stilling til et 

skibs placering i forhold til et bygningsværk i form af en kanal midt i et storbymiljø uden na-

turligt forekommende, synlig flora eller fauna, ligger væsentligt uden for et naturfrednings-

nævns almindelige arbejdsområde. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Niras A/S 

Att.: Morten Luther 

 

Via e-post: LUT@NIRAS.DK 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler– Renovering af bolværk 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til renovering af bolværk på ejen-

dommen matr.nr. 575 Christianshavns Kvarter, København, beliggende langs Kaj 573 i Chri-

stiansholms Kanal. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings-

nævnet. Den nærmere placering fremgår med rød markering af følgende kortudsnit: 

 

 
 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. 

juni 2012, som ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”§ 1. Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, 

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf. 20122842  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-52-2021  
 
Den 28. november 2021 
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§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-

strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 

bestemmelser. 

 

…. 

 

§ 4. I forbindelse med vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer 

kan der foretages mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft 

eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvøm-

melse. 

 

Stk. 2. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer i form af natursten, 

træ, som skal fremstå uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling. Egnede materialer 

fra de bestående bolværker skal i videst mulige omfang genanvendes ved renovering.  

 

Stk. 3. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk med ensartet mate-

rialevalg og forløb uden unødige knæk, medmindre der er en historisk begrundelse for forskelle 

mellem dele af bolværket. Hvor sammenhængende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i 

forbindelse med renoveringer og lignende, skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig re-

novering. 

 

Stk. 4. Københavns Kommune kan tillade, at bolværkernes forløb, herunder brofæster, under en 

renovering fremrykkes fra den eksisterende bolværkskant med indtil 50 centimeter, i det omfang 

kanalens bredde tillader det, og det i øvrigt må anses for sagligt velbegrundet. Der skal i givet 

fald med Københavns Kommune som påtaleberettiget tinglyses en forpligtelse på ejendommen, 

hvorefter ejendommens ejer har pligt til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bolværks-

kant i forbindelser med den førstkommende renovering. 

 

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 finder ikke anvendelse for bolværksstrækninger, der allerede er 

fremrykket på baggrund af en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. fredningen 

er ikke til hinder for, at sådanne bolværker ved renovering rykkes tilbage til deres oprindelige for-

løb. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra den berørte 

ejendom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har anført bl.a.: 

 
”Københavns Kommune vurderer ikke, at ansøgningen er imod fredningens formål. 

 



Side 3 af 5 

 

Det bemærkes, at den renoverede kajkant vil have samme visuelle udtryk som de omkringlig-

gende kajer. Dermed sikres det, at sammenhængende bolværksstrækninger har et harmonisk ud-

tryk med ensartet materialevalg og forløb uden unødige knæk, som det skal sikres jf. fredningens 

§ 4, stk. 3. 

 

Samtidig vurderes fremrykningen af bolværket ikke at være til gene for sejlads i kanalen, idet 

bredden af kanalen ikke bliver mindre end ved den tilstødende kajkant.” 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. Det er et vilkår for dispensationen, at bolværkets kant ikke rykkes læn-

gere ude end kanten på den tilstødende kaj (Kaj 574). 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på, at bolværket fremrykkes med 1,65 m, hvorfor renoverin-

gen falder uden for det område, som Københavns Kommune som tilsynsmyndighed kan med-

del tilladelse til i medfør af fredningsbestemmelsernes § 4, stk. 4. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Tom Heinemann 

Via e-post: tomheinemann@gmail.com 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden M/S Brandsø i Christianshavns Kanal 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden M/S Brandsø fortsat må 

ligge i Christianshavns Kanal. M/S Brandsø anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at 

M/S Brandsø har været placeret på stedet siden 1995, år senest i medfør af fredningsnævnets 

dispensation af 13 marts 2018 (FN-KBH-72-2017). Den nuværende dispensation udløber den 

1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 47 33 87 32  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-66-2021  
 
Den 5. december 2021 
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… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 
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Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at M/S Brandsø kan ligge i Christianshavns Kanal, indtil godkendt dispositionsplan forelig-

ger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at M/S Brandsø kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at M/S Brandsø anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at M/S Brandsø stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 13. marts 2018 (FN-

KBH-72-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Thomas Wiberg  

Via e-post: tw@work2gether.dk 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Fyrskib XI i Frederiksholms Kanal 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Fyrskib XI fortsat må 

ligge i Frederiksholms Kanal. Fyrskib XI anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Fyr-

skib XI har været placeret på stedet i 41, år senest i medfør af fredningsnævnets dispensatio-

ner af 12. marts 2018 (FN-KBH-70-2017). Den nuværende dispensation udløber den 1. de-

cember 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-67-2021  
 
Den 5. december 2021 

mailto:tw@work2gether.dk
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 
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Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Fyrskib XI kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Fyrskib XI kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt 

fra husbådenes yderste spids, 

- at Fyrskib XI anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Fyrskib XI stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 12. marts 2018 (FN-

KBH-70-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Eva Littauer 

Via e-post: eva.littauer@gmail.com 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Wilhelm Huth i Frederiksholms Kanal 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Wilhelm Huth fortsat 

må ligge i Frederiksholms Kanal. Wilhelm Huth anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, 

at Wilhelm Huth har været placeret på stedet de sidste 33 år, senest i medfør af fredningsnæv-

nets dispensation af 14 marts 2018 (FN-KBH-71-2017). Den nuværende dispensation udløber 

den 1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-69-2021  
 
Den 5. december 2021 

mailto:eva.littauer@gmail.com
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… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune). 
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Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Wilhelm Huth kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan forelig-

ger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Wilhelm Huth kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Wilhelm Huth anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Wilhelm Huth stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter 

af oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-71-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Thomas Nybo Rasmussen 

Via e-post: tnr@beim-rasmussen.dk 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Pram 48 i Christianshavns Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Pram 48 fortsat må 

ligge i Christianshavns Kanal. Pram 48 anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Pram 

48 har været placeret på stedet siden 1998, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation 

af 12. januar 2018 (FN-KBH-69-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. de-

cember 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 20 12 28 42

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-80-2021

Den 16. januar 2022

Klik her for at se tidligere dispensationsafgørelse 
(FN-KBH-69-2017).
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4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig 

til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 



Side 3 af 5 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Pram 48 kan ligge i Christianshavns Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Pram 48 kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt 

fra husbådenes yderste spids, 

- at Pram 48 anvendes som helårsbolig og eventuelt tegnestue for skibets ejere, 

- at Pram 48 stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 12. januar 2018 (FN-

KBH-69-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Jette Led Sørensen og Peter Bauder Sørensen 

Via e-post: jetteled@dadlnet.dk 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Lorbas i Trangraven 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Lorbas fortsat må ligge 

i Trangraven. Lorbas anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Lorbas har været place-

ret på stedet i en længere årrække, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 14. 

marts 2018 (FN-KBH-76-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 

2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-64-2021

Den 16. januar 2022

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse 
(FN-KBH-76-2017)
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… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Lorbas kan ligge i Trangraven, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Lorbas kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Lorbas anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Lorbas stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af op-

rindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-76-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 



Side 1 af 5 

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Jette Gemzøe 

v/Marie Louise Heger 

Via e-post: marielouiseheger@gmail.com 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Aniara i Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Aniara fortsat må ligge 

i Frederiksholms Kanal. Aniara anvendes som atelier. Det er oplyst, at Aniara har været pla-

ceret på stedet i en lang årrække, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 14. 

marts 2018 (FN-KBH-88-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 

2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 20 12 28 42

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-85-2021

Den 23. januar 2021

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse 
(FN-KBH-88-2017)
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig 

til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Aniara kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Aniara kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Aniara anvendes som helårsbolig for skibets ejere eller som atelier, 

- at Aniara stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-88-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Bo Gustafsson 

Via e-post: bg@gryskaer.dk 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Roxy i Christianshavns Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Roxy fortsat må ligge i 

Christianshavns Kanal. Roxy anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Roxy har været 

placeret på stedet i 20 år, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 14. marts 2018 

(FN-KBH-80-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 2021. Den an-

søgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 20 12 28 42

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-89-2021

Den 23. januar 2022

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse
(FN-KBH-80-2017)
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4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4.

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.” 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Københavns Kommunes fredningstilsyn og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig 

til støtte for projektet. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 
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Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Roxy kan ligge i Christianshavns Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Roxy kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra

husbådenes yderste spids,

- at Roxy anvendes som helårsbolig for skibets ejere,

- at Roxy stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib.

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-80-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Søren Holm Seerup 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Side 5 af 5 

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Ditter Kirk Døj 

Via e-post: dkdoej@gmail.com 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Rap i Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Rap fortsat må ligge i 

Frederiksholms Kanal, kaj 130. Rap anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Rap har 

været placeret i Frederiksholms Kanal siden 2000 og på den nuværende placering siden 2019, 

senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 13. april 2018 (FN-KBH-84-2017). Den 

nuværende dispensation er udløbet den 1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med 

rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 20 12 28 42

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-56-2021

Den 23. januar 2022

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse
(FN-KBH-84-2017)
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Rap kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Rap kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra

husbådenes yderste spids,

- at Rap anvendes som helårsbolig for skibets ejere,

- at Rap stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprinde-

ligt skib.

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 13. april 2018 (FN-

KBH-84-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Søren Holm Seerup 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

M. Levinsen Holding ApS

Att. Marianne Levinsen

Via e-post: ml@mariannelevinsen.dk

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Valhal i Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden ”VALHAL Køben-

havn”, kendingsbogstaver OU 2174, fortsat må ligge i Frederiksholms Kanal på kajplads 130. 

Valhal anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at Valhal er en af de ældste husbåde i 

Københavns Havn og har været placeret på den omhandlede kajplads siden 2016 i medfør af 

fredningsnævnets dispensation af 23. november 2016 (FN-KBH-50-2016). Den nuværende 

dispensation udløb den 1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på føl-

gende kortskitse: 

Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-55-2021

Den 23. januar 2022
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 
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Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig 

til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

  

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at ”VALHAL København”, kendingsbogstaver OU 2174, kan ligge i Frederiksholms Kanal, 

indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Valhal kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Valhal anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Valhal stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 23. november 2016 

(FN-KBH-50-2016). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke læn-

gere af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til disposi-

tionsplanens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Bådteatret 

Att.: Anny Neel Dirchsen 

Via e-post: anny@baadteatret.dk 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Bådteatret i Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Bådteatret fortsat må 

ligge i Frederiksholms Kanal. Bådteatret anvendes som teater. Det er oplyst, at Bådteatret har 

været placeret på stedet siden 1973, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 14. 

marts 2018 (FN-KBH-87-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 

2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-62-2021

Den 23. januar 2022
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn og Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig 

til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Bådteatret kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Bådteatret kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt

fra husbådenes yderste spids,

- at Bådteatret anvendes som teater,

- at Bådteatret stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af

oprindeligt skib.

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 14. marts 2018 (FN-

KBH-87-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Søren Holm Seerup 

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Peter Kugler & Ene Levin 

Via e-post: ene.levin@kugler.dk 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Fyrskib XIII i Frederiksholms Kanal 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Fyrskib XIII fortsat må 

ligge i Frederiksholms Kanal. Fyrskib XIII anvendes som bolig for ejer eller ejers børn. Det er 

oplyst, at Fyrskib XIII har været placeret på stedet i en længere årrække, senest i medfør af 

fredningsnævnets dispensation af 9. januar 2018 (FN-KBH-65-2017). Den nuværende dispen-

sation er udløbet den 1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på føl-

gende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-91-2021  
 
Den 13. marts 2022 
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 
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Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Fyrskib XIII kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Fyrskib XIII kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at Fyrskib XIII anvendes som helårsbolig for skibets ejere eller deres børn, 

- at Fyrskib XIII stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 9. januar 2018 (FN-

KBH-65-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
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Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Søren Tscherning 

Via e-post: soren@tscherning.dk 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden ”Husbåden” i Trangraven 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden ”Husbåden” fortsat må 

ligge i Trangraven. ”Husbåden” anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at ”Husbåden” 

har været placeret på stedet i over 20 år, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 

14. marts 2018 (FN-KBH-77-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 

2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Trangraven er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-81-2021  
 
Den 13. marts 2022 
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at ”Husbåden” kan ligge i Trangraven, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at ”Husbåden” kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde 

målt fra husbådenes yderste spids, 

- at ”Husbåden” anvendes som helårsbolig for skibets ejere, 

- at ”Husbåden” stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af NN (FN-KBH-77-

2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere af midler-

tidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositionsplanens 

godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Erik Frandsen 

Via e-post: erik@faergecafeen.dk 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Christianshavnerfærgen i Wilders Kanal 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Christianshavnerfærgen 

fortsat må ligge i Wilders Kanal ud for kaj nr. 593. Christianshavnerfærgen anvendes som 

cafe til servering af lettere madanretninger og drikke i forbindelse med den overfor liggende 

Christianshavns Færgecafe. Det er oplyst, at Christianshavnerfærgen har været placeret på 

stedet i en længere årrække, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 12. juni 2017 

(FN-KBH-25-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 2021. Den an-

søgte placering er vist med blå prik på følgende kortskitse: 

  

 
  

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-57-2021  
 
Den 13. marts 2022 
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 Fredningsforhold 

Wilders Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført 

ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4.

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.” 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 
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Sagens behandling 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Christianshavnerfærgen kan ligge i Wilders Kanal, indtil godkendt dispositionsplan forelig-

ger. 

Det er en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at Christianshavnerfærgen kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til na-

bohusbåde målt fra husbådenes yderste spids,

- at Christianshavnerfærgen anvendes som café eller lignende til understøtning af det levende

liv i kanalerne.

- at Christianshavnerfærgen stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin

karakter af oprindeligt skib

- at alle større ændringer af båden, der er synlige udadtil, skal godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 12. juni 2017 (FN-

KBH-25-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Niels Pedersen 
Jytte Jensen 

Via e-post: Ellemosen@hotmail.com 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Grønsund i Christianshavns Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Grønsund fortsat må 
ligge i Christianshavns Kanal. Det er oplyst i en tidligere ansøgning, at husbåden anvendes 

som ”kulturfærge”, dvs. til kurser, kulturelle arrangementer og lukkede fester. Endvidere 
fremgår det, at husbåden huser en permanent løbende maleriudstilling af forskellige kunst-
nere. Det er oplyst, at Grønsund har været placeret på stedet 2003, senest i medfør af fred-

ningsnævnets dispensation af 13. april 2018 (FN-KBH-90-2017). Den nuværende dispensa-
tion er udløbet den 1. december 2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende 

kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 
gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål 
1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,
2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-
lerne,

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf.: 47 33 87 32  

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-92-2021  

Den 29. marts 2022 
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3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af
deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer
og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og
4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-
bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-
gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-
både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-
stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-
ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4.

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-
ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-
vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 
miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 
oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-
mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 
enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-
ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 
København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 
og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.” 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.  

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 



Side 3 af 5 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte, men Danmarks Naturfredningsforening har 
efterspurgt den dispensationsplan, der er nævnt i fredningen. 
 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 
at Grønsund kan ligge i Christianshavns Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 
Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 

- at Grønsund kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt 

fra husbådenes yderste spids, 

- at Grønsund anvendes til sit nuværende formål eller som helårsbolig for skibets ejere, 

- at Grønsund stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af 

oprindeligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 13. april 2018 (FN-
KBH-90-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 
af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 
 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 
 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 

Med venlig hilsen 
 

 
Søren Holm Seerup 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-
telse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

David K Krarup  

Via e-post: dkrarup@gmail.com 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden ARK i Christianshavns Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden ARK fortsat må ligge i 

Christianshavns Kanal. ARK anvendes som bolig for ejeren. Det er oplyst, at ARK har været 

placeret på stedet i en længere årrække, senest i medfør af fredningsnævnets dispensation af 

13. april 2018 (FN-KBH-89-2017). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december

2021. Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse:

 Fredningsforhold 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

… 

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-11-2022

Den 15. maj 2022

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse
med sags.nr. FN-KBH-89-2017



Side 2 af 5 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4.

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.” 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at ARK kan ligge i Christianshavns Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er som hidtil en betingelse for den meddelte midlertidige dispensation: 
- at ARK kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at ARK anvendes til kulturelle formål eller som helårsbolig for skibets ejere, 

- at ARK stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i afgørelsen af 13. april 2018 (FN-

KBH-89-2017). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er projektet ikke længere 

af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i forhold til dispositions-

planens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

CB Kajak Kaj 

Att.: Lars Remfeldt 

 

Via e-post: lars@arklar.dk 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Pontoner med skure til opbevaring af kajakker 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt tilladelse til etablering/fortøjning af to pontoner med 

skure til opbevaring af kajakker i Christianshavns Kanal. Den ene ponton er allerede etableret. 

Pontonernes samlede areal udgør ca. 51 m2 (16 x 3,2 m). Pontonerne skal anvendes til opbe-

varing af 24 kajakker til brug for foreningen CB Kajak Kaj. Projektet er nærmere beskrevet i 

det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

  

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 

 

 
Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af  

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20122842  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-102-2021  
 
Den 12. juni 2022 
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§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse. 

 

… 

 

§ 14. For at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker og lig-

nende små både, kan der efter dispensation fra Fredningsnævnet for København etableres trapper 

og forsænkede bolværksstrækninger. Trapper og forsænkede bolværksstrækninger skal i materia-

levalg tilpasses det tilstødende bolværk og skal i øvrigt overholde de krav, der er fastsat i § 4.” 

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan; men dispensationsplan er under ud-

arbejdelse. 

 

Fredningsnævnet for Københavns meddelte ved afgørelse af 14. december 2018 afslag på en 

tilsvarende ansøgning. Afgørelsen blev af Miljø- og Fødevareklagenævnet ændret ved afgø-

relse af 30. juni 2021 til en midlertidig tidsbegrænset dispensation til fortøjning af én ponton 

med kajakskur. Dispensationen gælder indtil fredningsnævnet har godkendt den første dispo-

sitionsplan for placering af husbåde på vandarealerne inden for fredningen, dog senest indtil 

den 1. december 2021. Der er før udløbet af dispensationen søgt om forlængelse frem til god-

kendt dispositionsplan foreligger. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 
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Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har ikke villet udtale sig imod en dispensation. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, at en dispensation bør betinges af offentlig 

adgang til pontoner samt af krav til udseende og materialevalg. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet for så vidt angår den allerede eksisterende ponton. Dispensationen medde-

les, på vilkår af at der til stadighed er offentlig adgang til pontonen. Dispensationen udløber, 

når fredningsnævnet har godkendt Københavns Kommunes dispositionsplan for kanalerne. 

Der meddeles afslag på dispensation til yderligere pontoner. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på, at dispensationen er midlertidig, og at en endelig stil-

lingtagen til spørgsmålet om anbringelse af husbåde i kanalerne, herunder ombyggede hus-

både, som ikke oprindeligt er bygget til sejlads, bør afvente tilvejebringelsen af det samlede, 

overordnede administrationsgrundlag, som dispositionsplanen vil udgøre. Nævnet finder, at 

eventuel dispensation til yderligere pontoner bør afvente tilvejebringelsen af dispositionsplan. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Bech-Bruun 

Att.: Hanne Mølbech  

Via e-post: ham@bechbruun.com 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Anløbsbro med billethus 

 

Over for fredningsnævnet er der på vegne af Havnens Skibsreparationer A/S søgt om dispen-

sation til etablering af anløbsbro på 36 meters længde og 3,75 meters dybde på vandarealet i 

Nyhavn i København ud for del af kaj 147. Den ansøgte placering er vist med på følgende 

kortskitse: 

  

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-35-2022  
 
Den 8. oktober 2022 
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 Fredningsforhold 

 

Nyhavn er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført ved 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse. 

 

… 

 

§ 15. De eksisterende anlæg til afsætning og påstigning af passagerer inden for fredningsområdet 

kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. 
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Stk. 2 Flytning eller etablering af nye anlæg til afsætning og påstigning af passagerer kræver di-

spensation fra Fredningsnævnet for København og kan kun finde sted, når hensynet til sejladsen 

på kanalerne kræver det, eller når det nødvendiggøres af andre ændringer i fredningsområdet.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til 

projektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke strider mod fredningens formål og tilgo-

deser hensynet til sejladsen på kanalerne. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

http://www.naevneneshus.dk/
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2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Håkun Djurhuus  

Via e-post: djur@lundgrens.dk 

Københavns Kanaler – Placering af husbåden Sigrid i Frederiksholms Kanal 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til, at husbåden Sigrid fortsat må ligge i 

Frederiksholms Kanal. Sigrid anvendes til events, mødeaktiviteter, kulturelle aktiviteter, mid-

dagsarrangementer, kurser, mv., og sekundært til kortvarige hotel/overnatningsophold for eje-

rens udenlandske skuespillere og medarbejdere. Det er oplyst, at Sigrid har været placeret på 

stedet i en længere årrække, senest i medfør af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

af 30. juni 2021 (18/05079). Den nuværende dispensation er udløbet den 1. december 2021. 

Den ansøgte placering er vist med rød prik på følgende kortskitse: 

 Fredningsforhold 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

§ 1. Det er fredningens formål

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne.

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf.: 47 33 87 32  

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-37-2022  

Den 22. oktober 2022 

Klik her for at tilgå tidligere dispensationsafgørelse
fra Miljø- og Fødevareklagenævnet med sagsnr. 
18/05079.
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… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til, 

at Sigrid kan ligge i Frederiksholms Kanal, indtil godkendt dispositionsplan foreligger. 

 

Det er en betingelse for den meddelte dispensation: 
- at Sigrid kan placeres således, at der er en afstand på mindst 5 meter til nabohusbåde målt fra 

husbådenes yderste spids, 

- at Sigrid anvendes til kulturelle formål eller som bolig. 

- at Sigrid stedse fremstår i en velvedligeholdt stand og udvendigt bevarer sin karakter af oprin-

deligt skib. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på de samme forhold som i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

afgørelse af 30. juni 2021 (18/05079). Efter den tid, der er gået siden første dispensation, er 

projektet ikke længere af midlertidig karakter. Dispensationen er derfor alene tidsbegrænset i 

forhold til dispositionsplanens godkendelse. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

ÆNDRING af afslag på forlængelse af midlertidig dispensation til 

gangbro over Frederiksholms Kanal inden for fredning i Københavns 

Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Københavns 

afgørelse af 20. juni 2021 om afslag på forlængelse af midlertidig dispen-

sation til en gangbro over Frederiksholms Kanal i Københavns Kommune 

til, at dispensationen forlænges til den 1. februar 2023.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der i overensstemmelse med § 78, stk. 3, har behandlet sagen i 

nævnets læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, i lov om Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

7. juli 2022

Sagsnr.: 21/09285 

Klagenr.: 1024849 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse 
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-KBH-16-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 12. juli 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ansøger, Realdania By og Byg. 

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- gangbroen fortsat vil være midlertidig efter en forlængelse af di-

spensationen,  

- en midlertidig dispensation er nødvendig, mens man afventer af-

klaring på, om der skal ansøges om en permanent dispensation, og 

- forsinkelsen i ansøgning om forlængelse i forhold til udløbet af den 

hidtidige dispensation ikke skyldes ansøgers forhold.  

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Broen ligger i den sydlige ende af Frederiksholms Kanal i det centrale Kø-

benhavn, mellem Bryghusbroen og Prinsens Bro. Kanalen udgør den syd-

vestlige afgrænsning af Slotsholmen og løber fra Københavns havn i syd 

til Storbroen i nord, hvor kanalen drejer mod øst og skifter navn til Slots-

holmskanalen. Kanalen er det pågældende sted omgivet af færdsels- og 

parkeringsarealer, der igen er omgivet af tæt, bymæssig bebyggelse. Det 

fremgår af luftfotos, at kanalstrækningen omkring broen benyttes til fortøj-

ning af husbåde og mindre lystfartøjer på begge sider af kanalen. 

 

Frederiksholms Kanal er sammen med de øvrige kanaler omkring Slots-

holmen (ca. 3,8 ha), kanalerne på Christianshavn, herunder Wilders Kanal 

og Trangraven (ca. 6,4 ha) samt Nyhavn (ca. 1,4 ha) omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015 om fredning af Kanalerne i 

København.4 

 

Fredningen har til formål at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil 

knyttede beplantning, at værne om kanalernes kulturhistoriske, rekreative 

og naturmæssige værdier, at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer 

og sikre rammerne for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til besej-

ling og andre formål, herunder forankring af både og husbåde, samt at sikre 

og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

Fredningen indeholder blandt andet bestemmelse om, at anlæg af nye broer 

kræver dispensation fra fredningsnævnet, samt bestemmelser om broernes 

udformning og funktioner. 

 

 

 

 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/08134.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/08134.00.pdf
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2.2 Sagens forhistorie 

Fredningsnævnet for København meddelte første gang dispensation til 

midlertidig opsætning af gangbroen den 9. september 2015. Ønsket med 

dispensationen var at lette fremkommeligheden for gående og cyklister i 

forbindelse med bygge og renovationsarbejder ved de to nærmeste broer 

(Bryghusbroen og Prinsens Bro), som skulle udføres i løbet af 2016. Det 

blev under sagen oplyst, at broen højst skulle anvendes i en 2-årig periode, 

og dispensationen blev meddelt med vilkår om, at broen blev fjernet efter 

2 år.  

 

Den 26. marts 2018 meddelte fredningsnævnet en forlængelse af den mid-

lertidige dispensation frem til 1. februar 2019. Begrundelsen for ansøgnin-

gen om forlængelse fremgår ikke af fredningsnævnets afgørelse. Fred-

ningsnævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at broen var midlertidig og fun-

gerede som en sikker færdselsvej for bløde trafikanter i forbindelse med 

Bryghusprojektet og de omkringliggende vej- og brorenoveringer. 

 

Den 4. april 2019 meddelte fredningsnævnet forlængelse af den midlerti-

dige dispensation med yderligere 2 år under henvisning til de i tidligere 

dispensationer anførte grunde. Ansøgningen var delvist begrundet i, at der 

skulle foregå bygge- og anlægsarbejder på Christians Brygge i 2. og 3. 

kvartal af 2019 som følge af de uheldige omstændigheder i forbindelse med 

lastningen af den kommende cykel- og gangbro over Københavns havn 

(Lille Langebro), hvor der skete store skader på broen og følgende forsin-

kelse heraf. Ifølge ansøgningen havde det netop som følge af den forsin-

kede etablering af Lille Langebro ikke været muligt at undersøge trafik-

mønstrene for cyklister og gående i området i forbindelse med den kom-

mende bro, herunder til og fra Christianshavn samt rundt i området. Ifølge 

ansøgningen anvendtes den midlertidige bro ifølge den seneste måling fra 

oktober 2018 af ca. 3.500 mennesker. Fristen for fjernelse af broen udløb 

den 1. april 2021.  

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for København har den 20. juni 2021 meddelt afslag på 

klagers ansøgning om forlængelse af den midlertidige dispensation til 

gangbroen med yderligere 2 år. Broen er ifølge det oprindelige ansøgnings-

materiale 3,5 meter bred og kan løftes med en kran for at facilitere gen-

nemsejling. Det fremgår, at broen løftes fire gange om året. Derudover har 

broen en gennemsejlingshøjde på 2 meter og en fri bredde på 9,4 meter. 

 

Ansøgningen er begrundet med, at der i øjeblikket foregår en dialog mel-

lem en række interessenter i området om udviklingen af den nærliggende 

Søren Kirkegaards Plads, og at man ønsker at afvente denne afklaring, så 

der er mulighed for at sammentænke gangbroens eventuelle fremtidige an-

vendelse i sammenhæng hermed. Herudover har det været vanskeligt at 

vurdere de reelle trafikmønstre i området, da det forud for ansøgningen har 

været et meget usædvanligt år på grund af coronapandemien. Endelig vil 

der det kommende par år være store kulturelle events i området, herunder 
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Tour de France og fodbold-EM, hvor gangbroen kan have betydning for en 

sikker færden for de bløde trafikanter. 

 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at der ikke er foretaget besig-

tigelse, og at der ikke er modtaget indsigelser mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at projektet som følge 

af den tid, der er gået siden etableringen, efter fredningsnævnets opfattelse 

ikke længere har karakter af en midlertidig gangbro, hvis det forlænges i 

den ansøgte periode. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at vil-

kåret for den tidligere dispensation ikke er blevet overholdt, idet broen ikke 

er fjernet som forudsat. 

 

2.4 Klagens indhold 

Klager har anført, at gangbroen fortsat vil have midlertidig karakter uanset 

en forlængelse af dispensationen. Klager har i den forbindelse henvist til 

begrundelsen for ansøgningen og uddybet, at dette er den sidste ansøgning 

om midlertidig forlængelse. Hvis de igangværende overvejelser og under-

søgelser viser et fortsat behov for gangbroen, vil man herefter indgive an-

søgning om at kunne beholde den permanent. I modsat fald vil broen blive 

fjernet. Der vil således ifølge klager være risiko for et stort værditab, hvis 

fjernelsen af broen ikke kan afvente denne afklaring.  

 

Klager har endvidere anført, at der ifølge fredningsnævnets afgørelse ikke 

er modtaget indsigelser mod det ansøgte, og at man har de nødvendige til-

ladelser fra alle andre offentlige instanser. 

 

Herudover har klager anført, at overskridelsen af den hidtidige frist for fjer-

nelse af broen skyldes forhold uden for klagers kontrol. Klager har således 

ansøgt om de nødvendige tilladelser hos de øvrige myndigheder samt fuld-

magt fra arealets ejer allerede den 22. januar 2021, dvs. før dispensationen 

fra fredningen udløb. Ansøgningen om dispensation fra fredningen blev 

indsendt via Københavns Kommune straks klager havde modtaget tilladel-

serne og fuldmagten. Samme fremgangsmåde blev ifølge klager anvendt 

ved den tidligere ansøgning om forlængelse i 2019, hvor fristen blev til-

svarende overskredet, uden at dette gav anledning til bemærkninger fra 

fredningsnævnet. 

 

Klager har den 9. juni 2022 oplyst, at ansøgninger vedrørende en perma-

nent tilladelse til gangbroen, herunder ansøgning om dispensation fra fred-

ningen, er indleveret til de relevante myndigheder den 7. april 2022. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer del-

taget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Eva Staal og Olaf 

Tingleff, samt de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Lene Hansen 

og Jens Vibjerg. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet har foretaget besigtigelse af gangbroen og 

det omkringliggende område den 15. juni 2022.   

 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Arealet er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 

2015 om fredning af kanalerne i København. 

 

Om fredningens formål fremgår følgende af fredningens § 1: 

 

” 

§ 1. Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som 

elementer i bymiljøet, 

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, 

der knytter sig til kanalerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en 

aktiv videreførelse af deres anvendelse til besejling og andre formål, her-

under forankring af skibe og både samt fartøjer og andre flydende konstruk-

tioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områ-

derne.” 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

” 

§ 13. […] 

Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for 

København. Nye broer skal af hensyn til besejlingen af kanalerne være op-

lukkelige, medmindre nye broer etableres inden for eksisterende broer, der 

ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have en mindre frihøjde end de 

eksisterende broer over samme kanal. 

[…]” 

 

Fredningen er vedtaget efter forslag fra Københavns Kommune på bag-

grund af et ønske om blandt andet at skabe mere liv og aktivitet i havnen, 

herunder at give mulighed for at anbringe husbåde, hvilket ikke var tilladt 

i den tidligere fredning. Desuden ønskede kommunen, at fredningen frem-

over fokuserer på at sikre rekreative interesser og naturkvalitet. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Nævnet skal således tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at dispensationen bør 

forlænges som ansøgt til den 1. februar 2023. Flertallet har lagt vægt på, at 

anmodningen om forlængelse er tilstrækkeligt begrundet i forhold, som har 

midlertidig karakter, at ansøger har oplyst, at det er sidste gang, der ansø-

ges om forlængelse af den midlertidige dispensation, og at en stillingtagen 

til en eventuel permanent dispensation bør afvente den undersøgelse, an-

søger i øjeblikket foretager med henblik på at belyse det fremtidige behov 

for broen. 

 

Mindretallet (Pelle Andersen-Harrild) finder, at der er andre broer i nær-

heden, og kan tilslutte sig fredningsnævnets opfattelse af, at dispensationen 

efter endnu en forlængelse ikke længere vil have midlertidig karakter. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-

bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Københavns 

afgørelse af 20. juni 2021 om afslag på forlængelse af midlertidig dispen-

sation til en gangbro over Frederiksholms Kanal i Københavns Kommune 

til, at dispensationen forlænges til den 1. februar 2023.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for København 

(FN-KBH-16-2021) samt for klageren via klageportalen. Afgørelsen sen-

des desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.  

 

 

 
  Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Bech-Bruun 

Att.: Hanne Mølbech  

Via e-post: ham@bechbruun.com 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Anløbsbro med billethus 

 

Over for fredningsnævnet er der på vegne af Havnens Skibsreparationer A/S søgt om dispen-

sation til etablering af anløbsbro på 36 meters længde og 3,75 meters dybde på vandarealet i 

Nyhavn i København ud for del af kaj 147. Den ansøgte placering er vist med på følgende 

kortskitse: 

  

 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-35-2022  
 
Den 8. oktober 2022 
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 Fredningsforhold 

 

Nyhavn er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig gennemført ved 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse. 

 

… 

 

§ 15. De eksisterende anlæg til afsætning og påstigning af passagerer inden for fredningsområdet 

kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. 
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Stk. 2 Flytning eller etablering af nye anlæg til afsætning og påstigning af passagerer kræver di-

spensation fra Fredningsnævnet for København og kan kun finde sted, når hensynet til sejladsen 

på kanalerne kræver det, eller når det nødvendiggøres af andre ændringer i fredningsområdet.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Der er ikke fremsat indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til 

projektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke strider mod fredningens formål og tilgo-

deser hensynet til sejladsen på kanalerne. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 



Side 4 af 5 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

http://www.naevneneshus.dk/
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2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Københavns kommune 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Att.: Biolog Linea Fosdal Stern 

 

Via e-post: linfos@kk.dk 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler - Gangbro over Frederiksholms Kanal  

 

Over for fredningsnævnet er der søgt tilladelse til en oplukkelig gangbro ud for Frederiks-

holms Kanal nr. 29 og 30. Fredningsnævnet henholdsvis Miljø- og Fødevareklagenævnet har 

tidligere meddelt midlertidig tilladelsen til projektet 

 

På følgende kort er placeringen af gangbroen vist med rød prik. 

  

 
  

  

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

 

Frederiksholms Kanal er omfattet af fredning af kanalerne i København af 14. juni 2012, som 

ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”§ 1. Det er fredningens formål 

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, 

2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne, 

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt far-

tøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (husbåde), og 

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-18-2022  
 
Den 2. januar 2023 
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§ 2. Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne, herunder deres forankring, kanalernes ud-

strækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende, medmindre det er tilladt i de efterfølgende 

bestemmelser. 

 

…. 

 

§ 13. …. 

Stk. 2. Anlæg af nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet for København. Nye broer 

skal af hensyn til besejling af kanalerne være oplukkelige, medmindre nye broer etableres inden 

for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de 

eksisterende broer over samme kanal. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til pro-

jektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke strider mod fredningens formål, men tje-

ner et praktisk behov for den gående færdsel i området uden at virke visuelt skæmmende. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. Fredningsnævnet har herved lagt 

vægt på de oplysninger, som er modtaget fra kommunens fredningstilsyn. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, i princippet ikke udnyttes før 

klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger 

endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. I praksis er broen allerede opført og ligger 

på den gældende midlertidige dispensation frem til det tidspunkt, hvor nærværende dispensa-

tion bliver endelig. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

 

Der henvises i til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup   

formand 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Realdania By & Byg, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Kasernens Baadelaug 

Att.: Christian Thaning 

Via e-post: kasernens.baadelaug@gmail.com 

 

 

 

 

 

Københavns Kanaler – Fire fortøjningspæle 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til etablering at ramme fire fortøjnings-

pæle ned i vandarealet i Christianshavns Kanal, ud for Kaj 595 i København. Den ansøgte 

placering er vist med fire sorte markeringer på følgende fotografi: 

  

 
  

 

 Fredningsforhold 

 

Christianshavns Kanal er omfattet af fredningen af Kanalerne i København, der er endelig 

gennemført ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2015.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
§ 1. Det er fredningens formål  

1) at sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet,  

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42   
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-12-2022  
 
Den 2. januar 2023 
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2) at værne om de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kana-

lerne,  

3) at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af 

deres anvendelse til besejling og andre formål, herunder forankring af skibe og både samt fartøjer 

og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse (hus både), og  

4) at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 

 

… 

 

§ 9. Der må ikke i kanalerne ske opfyldning eller anbringes faste indretninger, herunder fast an-

bragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-

gående art. Vandarealerne kan dog på nærmere angivne strækninger benyttes til placering af hus-

både (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse) i overens-

stemmelse med en dispositionsplan, der udarbejdes af Københavns Kommune. Retten til place-

ring af husbåde kan tidsbegrænses, jf. stk. 4. 

 

Stk. 2. Dispositionsplanen skal respektere bestemmelserne i fredningen og skal sikre, at placerin-

ger af husbåde respekterer besejlingen af kanalerne. 

 

Stk. 3. Dispositionsplanen skal fastlægge omfanget af adgangen til placering af husbåde samt kra-

vene til husbådenes størrelse, udseende og anvendelse, således at hensynet til kanalernes særlige 

miljø varetages. Der kan altovervejende kun placeres husbåde i form af ombyggede fartøjer, der 

oprindeligt er bygget til sejlads. I enkelte områder som Trangraven, der i kraft af kanalernes di-

mensioner og det omgivende bygningsmiljøs karakter er mindre følsomme, kan der også placeres 

enkelte husbåde bygget til formålet. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ændringer af dispositionsplanen kan det besluttes, at husbåde, der er pla-

ceret i henhold til en tidligere dispositionsplan, skal flyttes efter en nærmere bestemt årrække. 

 

Stk. 5. Dispositionsplanen og senere ændringer til denne skal godkendes af Fredningsnævnet for 

København. Forud herfor skal Miljøministeriet, Kulturministeriet, Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Friluftsrådet have lejlighed til at udtale sig. Ved beslutning efter stk. 4 skal tillige ejere 

og brugere af de berørte husbåde have lejlighed til at udtale sig. 

 

Stk. 6. Den første dispositionsplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse.”  

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt dispositionsplan.  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-

gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Sagen har været sendt i høring hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnæv-

net, hos Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
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Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet med følgende 

ledsagende kommentar: 

 
”Vi skal gøre opmærksom på, at beplantningen langs kanalen, bolværket samt dennes forankring 

ligeledes er fredet. Dette skal indtænkes i arbejdet således, at der ikke sker ændringer af eller 

skade eller fare for skade på de nævnte forhold.” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod projektet og har til støtte herfor anført 

bl.a.: 

 
”DN finder, uanset om det ansøgte i sig selv er et forholdsvis beskedent indgreb, at det vil være 

uheldigt hvis fredningsnævnet tager stilling til den pågældende sag uden at overveje de samlede 

konsekvenser for de fredede kanaler. Hvis der gives dispensation, kan dette skabe præcedens for, 

at der kan etableres bådpladser vinkelret på bolværket i større omfang andre steder i kanalerne, 

med den begrundelse, at det vil give en bedre økonomi for bolværksejerne. En sådan udvikling vil 

efter vores vurdering begrænse offentlighedens adgang til kanalerne og til brug af kanalerne til 

besejling. Hvilket vil være imod fredningens formål. 

 

Det pågældende sted i kanalen, ved Snorrebroen, er i forvejen meget fyldt med husbåde og større 

og mindre fartøjer. Desuden er der ganske kort af stand til Wilders Marina. En yderligere intensi-

vering af antallet af bådpladser det pågældende vil alt andet lige påvirke offentlighedens adgang 

til bolværket og til kanalen negativt. 

 

DN skal derfor anbefale nævnet at give afslag på dispensation på det foreliggende grundlag. I ste-

det bør Københavns Kommune opfordres til at lave en samlet plan for de fredede kanalers fremti-

dige udnyttelse, herunder en vurdering af hvor kanalerne kan bære en intensiveret udnyttelse til 

bådpladser samtidigt med at fredningens formål overholdes.” 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Jakob Hougaard (udpeget af Københavns Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved en dispensation til 

projektet på vilkår af, at arbejdet med at nedramme pælene tilrettelægges på en måde, der ikke 

påvirker der fredede beplantning langs bolværket. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet ikke strider mod fredningens formål og tilgo-

deser hensynet til sejladsen på kanalerne. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at fortøj-

ningspælene skal anvendes til brug for fortøjning af joller, hvilket vil virke varierende på far-

tøjssammensætningen i området. Endelig har nævnet lagt vægt på, at projektet ud fra en kon-

kret vurdering ikke vil begrænse offentlighedens adgang til Christianshavns Kanal eller be-

grænse muligheden for at besejle denne kanal. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

	Forside
	Natur- og Miljøklagenævnet 28-04-2015
	Fredningsnævnet 14-06-2012
	Kort
	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2010
	Dispensationer 2011
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2013
	Dispensationer 2014
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2017
	Dispensationer 2018
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020
	Dispensationer 2021
	Miljø- og Fødevareklagenævnet 30-06-2021
	Dispensationer 2022
	Miljø- og Fødevareklagenævnet 07-07-2022
	Dispensationer 2023


	Tekst3: 08134.00
	Tekst4: Kanalerne i København
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 28-04-2015
	Tekst8: 
	Tekst9: 14-06-2012
	Tekst10: 03-02-2010
	Text1: 
	Evt: Evt. 
	Text3: 
	Regnr: 08134.00


