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OVERFREnNINGSNÆVNE'l'S!\ENDELSESPROTOYOL.

Aar,'1947

den

19.Aprll

afsAgde

OVl'!rfrenninssnævnet

f01-

gende
K e n d e 1 s e
i Sf!=en Nr.
en Del af

613)1945

ent:8eende

6a ef Hvidovre

Matr .Nr.
Net urfre

i Penhold

til

ningsnævnet
ning

§ 19.

med Ade.ang for
6e ef

opstaaet

omfattes

1 NHtDrfredningsloven
1945 sf

Almenheden

Hvidovre

af

ved Kendelsen

rrF,

hvoraf

i Kendelsen

side

er

97.

Kendelsen

fred/'!de

findes

Omreede udg~

en Del

en Sø.

1 sin

•

ødende

AretJ ler

efter

det

op-

rrf.

20.000
pa/JlSgte

Servitut

er

om højere
skel
af

overfrednint::sna:;vnet
Areel.

Her mødte

na8rdejer

psp 30.000

repræsenteret

midler'tidiE;

Kr.

~jerne.

en Er8tet~in~

med P8l'lstend

Kon~lUne, 10.000

peagældenne

om Fr'ed-

1 Pvidovre.

Area l og tilst

tilla~t

er af Ejerne

Vester·port.

sursldiært

der

Af Erstetningen

det

ca.

Areplet

m.fl.

Ovelfrednini:.snæ-vnet

Hvidovre

hvor'peB

Kendelse

opfør,t

5-~.

Hvidovrevej

Ken~e16en.

Eng"

overfred-

Jor'd t 11 en Jernrenedæmning

Søen udgør

I Erstatning

er K.Qvortr,up.

skred s har

Fredninesplan.

Den ved Kend~lsen

for

sogn,

hy 0t:

"ri

for~lagt

Nævnet afsagt

af "Rehr,æks

ef overfrednin~snævnets

49.600

dersen,

f'or Køl--enbavns Amtsre

ved 1<.end/'!lsen fl'edede

net
lyste

'.Stk.

ved Ude:rs vning
Det

fly oe; Sogn.

dningsnævnet

en dt:tn 2.Februar

ef t11atr'.Nr.
Tid

Fredni n~ af Rehhæks Eng i Hvidovre.

Adr-.

Chr.

Pe-

Kr.

ved Iandsretss8gf~'or~er~ade

princip&Jt

18.

om Ophævelse

indenket
af

Erstatning.
eft~r

Kendelsen

Køt'enhavn

5000 Kr. udredes

og Frederiksherg.

hl:lr den 20 .Aug ust
for

Frednin~snævnet

1945 hesigtiget
Dommer Feide-

Rf

-2-

Jørgensen,

for

Arrtsralldet

So~nereed

dettes

Formal~,d, Næstformand

mune1 ngenl ØX'sn. For
omraeder

StetionsforstF.lnder

lJdve 1get

En1gbed

Forchhemmer

For- o~ med Ej erne
Men dr øftede

med Ejer'ne

sagen

mødte

rr'ednin~

her

for

Fr~dningsnævnet

Chr.

OB Ingeniør

Pedersen

K. Qvortr-up

[Hl

ef N~turfred-

vedrørende

Ejendommens

r- c'l~reft er

de for

og Kom~unei~eeniøren
som d~reft

Natur-

Ejere

pe~ net

d en 1,',.Novemrer

Ejere

Ejerne

til

et

udtale

sig

mØdte

for

Kommls-

1 'København.

'af Fredningsservitut

1945

Erstetningen

pl!l!'1det

sngivne

Areal

til

i Frednings-

pas

Side

snl~ees

m, sea

'blev
at

det

det

oplyst,

hvorunder

pee 11,5
her

herefter
det

49600

Kr.

65.000,00

Are81

,0 mIs

m2

ca.

om segsn

fredede

der mellem

freml{omme et Areal

So~nereed,

ef

en Vej ef

TaksEltioneln

18,5

Forhandlinger

Over'fredningsnævnet
med Hvidovre

FredningsmyndiEhederne

FOlretninl::en

ved tidligere

skulde

blive

ved hvil-

sealedes:

var

Efter

Omrosde vilde

i Marken,

Teksetionskommissionen

den sydØstl1~e

Foranstaltning

Dom-

mødte OE'srdejer

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

net
del" lenge

Ejere

Forholdene

Lejlighed

af 2.Februer.

søsr'ealet)

Amtsreedskreda,

o~ med dem l.andSl'etasagfører

og for

for-tsatte

For' Psslæg
Kendelse

K~enh~vns

hesi~tigede

Her fastsatte
Bjendom~ens

for

for- Frednin/:Osmyndi8,hederne

ør· M. Holst.

havde
er

mødte

Pedersen

of I,e ndinspekt

ken Besigtigelse

kun vilde

i Y~dfør

til

For Ejendonmens

Kommissionen

et

11(ke

0t. for- 'lvi dovr-e Kommune 'Kommune1ngen i ør

Anrlersen.

(heri

onen

Lejlighed

H. Sellebjerg

nævnets

msn opneeede

MØde peB As stedet.

msI' (}. Heide -J ~8en ssn

sionen,

H11xen-

sn!o.ivne (}rllndle~.

Ved denne
For~end~n

derfor

E.rstt1tnineen

Tsksf t ionskommissi
efholdt

grøtlne

Lsnds rets sE':::fører' Qvortrup.

Taksetionskomm1ssionen

fastsætte

i Frednin~sl{endelsen

1945

Medlemmer og Yom-

om E.rst8tninesspzre.smeelet.

~ 20 anmodet
om et

Hvidovre

og Civilingeniør

rred de mødte,

Overfredningsnævnet
nitgslovens

m~d flers

for

ve ctrøremd e Køtenha vnsegnens

mØdte Stadsingeniør

orone -ti: Øller'.

Madsen,

forudset,

ved Kommunens

Bredde.
et

Vejen

vejens

og det

'1redde
fredede

mIs hredc'le.
ført

en nel

er tllkendegivet

Forhandlinger

Rssdet,

at

-j-

Hvidovre

Kommune foruden

det

af 5000 Kr. ma6 udrede,
nævnte

Areal

den Vest

6a sf

dog sealedes
nisteriet

hvad

Hvidovre

at

en nel

kan anvendf:s

til

tet

køre

forhøje
ko stet

den fornævnte
til

et

med 5000

1<. r'

Hvidon'e

ef Motr.Nr.
Arealet

fredede

Omrssde

med eventuel
Opff1relse

ef

det

li~gende

dette

af

Godkendelse

68 af

et

det

Kommunes lHdreg
af

se af

Hvidovre

by

det

angivet.,

heslutter

oft.nævnte

11,5 m "r'ede

I<ommunes BidNE

til

Ft't'Hining,ens

af

til

heslut-

Frednin~en
Arl'lal har

dM nævnte

vil

forventer,

live

Ar'eal

fr'edede

Ar'e~l

d~r

disponeret

nel

over

Frednin8en

lan!!:8 nen projektere-

Omr'aade,

og at

forhøjes

Pvidovre

med 5000 Kr.,

li9r hostet.

iøvr-16,t

nf"nne vær'e at

et
vestlige

gennemføre

Gennemførelse

Overfrednine.sna:vnet

Kendelse,

JFndrin~er

ken tlltr'role

stsrtf<>:ste

Fr<"ldnir,gs-

med de for'an

anførte

•
T h i

r, e s

Den 01' NetlJrfr
den 2.Fehruar

1945 afs8e.te

Eng 1 Pvidovre,
med de ef

en nel
det

ef

t e m m e

s:

ednint: snævnet
Kendl'llse
Mftr.lJt'.

foranstaaende

for

!·øl,enhe vns Amt en edskreds

BnEEtpende Frednln8
(,a ef Hvidovre
følgende

Frederik

ef

Rehhæks

Ry o~ Sogn

ÆndrirJeer.

P.o. V.

I

Park,

By og So~n

11,5 mr·rede

man at

Vej 111edtDees i det

nævnets

1

til

- har

den omhandlede

of:: So~n vil

de 18,5 m 1,r~de

na

4t,.

af

TTnd~rv1sningsmi'

6a ef flv1dovre

herefter

Komrr:unes Er'hvervel

som Erhvervelsen

I

nel

1947 mecidl'llt.

ef S.April

af ~;atr.Nr.

Bom "E.r'bver·vels~

Areal

Komrru-

et nymll6s1um.

.\mtsraedets

Hvidovre

fOl'-

hvorhos

Tilslutning

af

overfrednin~snavnet

som foran

sfH,lecies,

fæstes

inddrage

~idrag

•
Idet

efter

at

fastsatte

i FredningsomreFJdet,

det

nel

lade
.,

koste

her' nu i Sh'helse

- under' Forudsatnin~

villif::t

for

der'ef

flt det

o~ er

vil

Kendelse

By o~ Sogn o~ indrette

Sogner'fladet

at

det

Pflfl 11.5 m 's bredde

nen maa erhverve
Matr.Nr.

ved Nævnets

V.Petersen

stad-

•

Fredningsgrænser:
Slmm~ølaldende med Ske.l
Ikke sammenfaldende

med Skel

Ja!rnoane

..

f'! gel

,/
/

o~fe"

,
(
I

I
\,

\

-G

Terrain af

!lVldoyre ZJ!/
Sogn: l!y,doYrl?
Herred: Sakke/vod
Amt: /iO!>enhOynS

I: I!f 00 ()
Udfærdiget i ,cebruor
Direktoratet

/917'

for Matrikulsvæsenet

-
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•

•

REG. NR. ~r7

·1

Fremlagt

I

havns

I

i FredningsnÆvnet

for Køben-

Arntsra'Jdskreds, den ?/2 1945.
Heide-Jørgensen.

I

I
I

!
l
K S N D

l S E

ro;

i

F.S. 176/1943

ang.

~redning

afsagt

af ~ebæks

Jen 2~Februar
Arpelfrist

•

Under
er inddraget
tinglyst

Deklaration

aller

fredes

d,~res Sogfører,
Anmodning

ikke, og under

forelagt

efter

vedr.

~

10vens

Københavnsegnens

i Skrivelse

S~gen til Foranstaltning.
Møde

n:evne::t)3 r:;t~

l; ...miniIJteriet

ring viste

Ornraade af Matr.Nr.
sig villig

1942 tilskrev

OverfredningsnÆvnet
frigives
Regler.

blev

til NEvnet

1943

at Ministe·

en Del af det omhandlede

Reb:eks Sø, søgtes

fredet.

Overfrednings.

af 27.December

navde

været

1943 sendt

behandlet

v~Bret forelagt

Skrivelse

i et

OverfredniL1JdFredningsom-

Gf 16.Juni

rlan, Hv.102

1944 ned-

b, med gul Skrave-

TtledAd6o:ingfor Almenheden.
Fredningsplanen

h~vde Hvidovre

til ved Byplansbestemmelser

PLuk::ml:Eg m. m. i Fa rbindelse

S~gen

udtalte,

Omraader

Areal af det under

6a Hvidovre

med

- maatte

grønne

om, at dst P~8 vedh~ftede

Det resterende

Chr. Pedersen,

for n,Brrnere at faa fastslaaet

fredet

er

af 30.Nov~mber

i H.evnet og paany havde

Omra,lde blev

hvorom

der i Skrivelse

r:ladet, blev der ved :Jtatsministeriats
lagt PBBstand

OmraaJer

over, om Areulet

almindelige

Efter at Ssgen

forberedende

Gaard~jer

ikke kunne

i, at i al F~ld

ne!1l1igArecJlet omkring

bar derefter

grønne

'.September

~vortrup,

~tat3ministeriet,

riet var enigt med Udvalget

•.

Ejerne

i 1942 CJt fai::l
Klarhed

Londsretssagfører

Fredningssag

til Udvalget

nævnet

1941.

om, at der - si::lafremtArealet

blive rejst

Omraade,

4 lIger.

for Københavnsegnens

den l.~pril

97 m. fl. ønskede

skulde endelig

1945.

af M:Jtr. Nr. 5a !lvidovre By og Sogn,

et Areal

Hvidovrevej

derefter

Fredningsplanen

Eng i Hvidovre

inddragDe

SognE:raad erklæret

at lade baandlægge

til

med clen ved nJ;rværend e Fredningssags

Gennemførelse

forventede

Fredning

med Adgang

det skønnedes

ufornødent

at f8stholde

for Almenheden,

Fredning~paastanden

hvorfor

for den~e

Del af Arealet.
Nævnet
hvortil Ejerne,
mende kommunale
v3rslet,
Møder.

bvorhos

har derefter

Sagen

i en Række

Møder,

Pbnthaverne,
Forpagteren
af Arealet samt de vedkomog ministerielle
Myndigheder
m.fl. har været ind~Levnet har lJesigtiGet ]<'orholdene paa Aastede t i gentagr

Udvalget

for Københ8vnsegnens

Sagen har repræsentcr~t
ned18gt

behandlet

grønne

~reJninGsrekvirenterne,

Omra8der,

som under

Stntsmini~teriet,

har

føL,;ende [i'redpine;~p<":Dstand:

l) Der gives

Almenhedf=n

,\de;angtil at f.erdes og opho lde sig paa i\realet.

I

l

-2-

I

I

-I

2) Iøvrigt

fredes

Arealet

saaledes,

at Tilstanden

derpaa

ikke maa for-

andres.
Det er navnliG

I

a) at opføre

forbudt;

3y~ninger

at anbringe

~ndre

af enhver Art, herunder
Indretnincer,

Boder og Slrure, eller

der kan virke misprydende,

Ledningsmaster
o. lign.
S~en/
b) at opfylde eller benytte dennes

der-

under
el.

Bred til Uenkastning

af Affald

lir;n.

c) uden E'rednin8srnyndighed,,;rnesrrilladelse at fj"rne den paa Arealet
stuaende

Beplantning.

d) uden ~redningsmyndi8hedernes

Tilladelse

at foretage

Beplantnin~

Tilladelse

at foretage

A.fgravning,

af Arealet.
e) uden !'~redningsmyndighedernes
Paafyldning

eller

f) at tilstaa
3)

Oppløjning

Trediemand

Vejrettigheder

~jerne maa ikke foretage
Søen holdes

saB højt,

Fredningsnævnet
Bestemmelser

noget,

Arealet

under Hvddovre

at Vandet norm~lt

inddragne

senere

Kommunes

6) Fredningsnnvnet

erhverves

udsteder

udover

nødvendige.

af det offent'lie;e til Parkanlfeg
vil foranstaaende

af en Overenskomst
Arealets

mf T. t. Almenhedens

mellem

Bestemmel-

Kommunen

og

parkrnmssige Udformning.

efter Forhandling

har Fredningsn~vnet
Sagen

at udvide

med Ejerne og Sogne-

Opho Id paa det fredede

for Københavns

~mtsraadskreds

er der fra flere Sider blevet

det nu fastlagte

Omraade

8jer, Proprietær

Ikjær,

derefter

skriftligt

5a inddrages

gpldende

Areal

har derfor

OmraadE
og

værende

Gartnerivirksomhed

samme.

k~~ver

Bortset

, fra

henstillet

været

Idet Ejerne
som BygGegrunde

og er af v~sentlig

gør gældende,

modsJltter 3ig Fredning

Erstatning,

at der tillægges
Hensyn

nemlig

for

Erstatning.
udgør

at Arealet

som tilhørende

principielt

kunne opna3,

Betydning

Fredningsomraadet

et

.

med Søomraadet

de under

at det paa-

i hans paa Matr.

m , eller 1?~.860 \vadratalen, hvoraf
20.000 m2 eller 52.780 Kvadratalen.

udgør circa

H~n hnr

mod, at nogen Del af

lille Dam indgaar

dette sidste Areal

n''Brme·

og dennes

indvarslet.

idet han angiver,

han en betvdelig

til

med et mindre,

5a Hvidovre

protesteret

under Fredningen,

Nr. 5a etablerede

af 49.600

Matr.Nr.

ligeledes

og ved S8gfører

med derpaa

Subsidiært

Fredningsomraade

af Nuboejendommen

Matr.Nr.

Købesum,

n~rmere

0ogneraad.

re betegnet

Areal

fastsætte

Areal maa i .ke udstyk~es,

ångaaende

Ordensregler

Under
Nævnet

i

n3~r ind til Brinkerne.

Administration,

Fredningsmyndighederne

Hvidovre

at V~ndspejlet

sig paakr~vet,

af Fredni~gs~r~n~en

ser i .Post 2 VJlre at afløse

7) Pa~taleret

Ærealet.

herom.

det til ~astsuttelse

raadet

over

Jordsmon.

som kan hindre,

kan, nsar det vi~er

4) Det under Fredningen
5) Saafremt

af det naturlige

dem en Erstatning

l Kr. pr. KV8nr3talen

i sin Helhed

Appendix,

og suhsidi~rt

til stedfundne

Søomraadet

kræver
svarende

Salg i Kvarteret
eller

er sælgelil

paastaar

de, del

en rimelig
til den
mener,

i81t 1?5.860

at

Kr., idet

-3de gør gældende,

•

at en Fredning

maa sidestilles
stattes

med en fuldstændig

herefter.

Til yderligere

paa HaClnden Tilbud
å 9.000 Kr.
statning

Hvidovre

pr. Td. Land,
75.0nO

af Kravet

Fredningsomraadet

dette

Areal

l
I

Fredning

•

Paastand

og d2rfor

§ l og
være

Anledning

taget

ikke

at ville

Le-

oplyste

rejste

Xøbetilbud,

stilledes

støi.'re Omraade

end dd

Jmkring

hsvde

til den med

medens

Arealet

raader

for det projekterede
skriftligt

Søen tænktes

efter

til n~I)rmere at kunne

en Købesum
det oplyste
denne

Interesse

bedømme

som derfor

og kri t ise re dette

af 8 a
omfattede
fredede,

O/

de

som Byggeomraader,

som Frilufts-

fJr Nævnet,

N.Evnet

Sag, efter

Blokhusby.';tZeri samt at selve

dokumenteret

skal

ved n-erv''8rendeKendelse

~nvendt

at dets

Størrelse.

hvorefter

den største

til

Forhold

de Omr,eader, som ikke er medti:1set under
F1aner

nødvendif,t

Erstatningskrav

i Udsigt,

be-

6a samt

Erstatnings

idet

til an-

af Mutr.Nr.

staa i rimeligt

fJrbu~dne

skønnes

til

5a ibd,
i Brug

kan paAregnes

Areal

det af 8jerne

Kr. pr. Td. land

har veret

er af sa -·daJ

vil derfor

Del af Matr.Nr.

af Frcdningsomraodet

GelJlemførelse

N:evnet foreviste

6a

at en Genne~-

ikke tilstrækkelig

er i Fare for at blive

at ville

udtale
l) at det af Ejerne

at netop

af Matr.Nr.

for Al~enheden,

nogen

af dC'tte mindre

ikke findes

et betydeligt

Er-

h'Evder de ved gennemført

l!f1turtilstund. fIerved skal N1;vnet yderligere

Vedrørende

9.000

N3vnet

at inddra~e

Arrondering

Fredningens

at de har

give en Pris og dermed

med den nedlagte

end den hidtidi~e

at Fredning

en rimelig

bør e~-

h3:r'Ilje'nr;)el
i Naturfredningslovens

finder

i~ke for Tiden

sin nuværende

mnrke,

har de anført,

ejendOl1illl:li?eSrrpr'€g og Skønhed

om Fredning

Derimod

den Avendelse

II

skulde

V:.crdiog B3tydning

under

vare

hvilket

i Overensstemmelse

at gannemf0re.

el

Aegrundelse

ganSkE

og derfor

8t kunne udbringe en større ~(øbesum.
N~vnet finder, at det paageldende
Gmraade

naturfredningsmæs::lig
Fredning

Ejendomsafstaaelse

Kr., men som anført

paa 3-rund g,f dets

førelse

med ~aastand~n

om Køb af hele Omre.adet til en Pris af 8.0nO Kr.

Clf circa

Udstykning

i Overensstemmelse

og FællesomTilbudet

ikke

er ude af Stanl

som Grundlag

for Er-

statningsberegning,
2)

at den af 8jerne

til Villagrunde
efter

N'.evnets Skøn

hed rummer
S~l::

paaberaabte

at kunne

opnaa

raa Grund

saa manee

Chance

for ved Udstykning

en Pris af l Kr. nett~

af Arealet

pr. Kvadratalen

af ArerJlets, ~,(DrligSøarealets,

lUsiko-

13es;(affen-

og 1J~3il(l{erhedsmomenter og iøvrigt

lang 'rid til Gennemførelse,

vil

krJ.:vt

at N:I!vnetmaa anse det for uanta,;eligt

at den af ~jerne pBare~nede
Merfortjeneste
kun opnaas. Hertil skal
yderligare bem~rkes, at en saa intensiv Udstykning
som forevist
i en fremlagt
digheder.
3)

Endelig

førelsen

Skitse

n~ppe

kan forventes

sk:.l Na'vnr~tudtale,

af Fredningsp~astanden

vil forringe
at Arealet

Arealets

Verdi

helt vil miste

tilladt

at selvom

Myn-

det maa erk:lndes, at Gennem-

m~d Adg~ng

for Ejerne,

af de respektive

for ~lmenheden

i høj Grad

~an det dog ikke anta~es,

sin V1Jrdi, men det maa 3taa som en r,,Jtn'er-

li6ge~lde Muli!Ihed for Ejern8

::nten at udnvtte

:~realet som offentligt

Areal til I}~vn J~ ':l·r.de
()gS<:lC:l
for de Beboere, Gom m8C1tte sl::J"sig ned
p3a de øvrige 8jert1e ti] !10renue ~cund8r<;:-,JeP,eller gennem Overdra!3el se
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el

til de kommun31e

I
I
I

rede VÆrdi.

Myndigheder

Herved

har haft under

finder

at opnB~

en X3besum

n'~vnet Anlednjng

Overvejelse

svarende

iiI at udtale,

at søse Fredningen

Ejerne

tilkommende

Heraf vil 5.000

pa8 dennes

Prioritet2I'

Kr. 69 Øre, hvorimod
rørende

kHn Dns~ttes

til1ste

der ixke vil være at tr~ffe

H8nsyn

til den srrlige

ddr 8abnes
stadens

AdGang

for Almenheden

urnidde lbare

tJ Drhed,

Hvidovre

Tincboc;sattesteml

Hesten

mindelige

Kommuners

til Ophold

~~f

ved-

Udvi-

bestemlller N:;;vnet
Beboere

under

har i, at

i Friluftsomraader

vil have forlods

a t udr2de

i Jlov~d-

følgende

Ande le:

'5. nor) Kr.

Kommune

Københ~vns
medens

disse

til

Bestemmelse

§ 17, qt l1edennRvnte Kommuner

Interesse

JstifLer-

Kr. ?3 Øre og l

nogen

sende er udløbet den 1/4 1943.
Med Hensyn ti l Erstatni[Jf.ens Udredelse
til li'redni
n.~sloven3

Kr.

S'~gens Gang,

10.058

&'orpagt~r·_n, idc,t ~;ms l<ontrDkt efter

i Henhold

N:.evn8t, at den

Prioritetshaveren

store til Rest

8:C

Gennem-

til 30.000

der iøvf'i6t ikke er llwdt under

nes Kreditforening,
Afdrag

nt er]~gge

Fredningers

og :-mførte finder

Ersiutnincl passend8

~r. v~re

ved Anvendelse

men at det dog

pua den for saadanne

l~fter det saflledes oplyste

at N.Evnet

ge~nemført

af den i 1!~.L. § 13 n:.JvnteExprolpriationsbestemmels2,
fundet rettest at ordne Sagen
ført~]se s'"!-)dVnnli.ge
I\b;,ue.

til den reducE

og Frederiksberg

Kom-

mun8r at fordele efter Folketal 10.000 Kr.
vil vere at udrede i Overensste ':.nelse"ned l,(wens al-

Regel

af Statskassen

Ved Fredningens

og Købunhavns

endelige

N evnets F.or1.nstaltning efter

Amtsfond

Gennemførelse

hver med 1/2.

vil Are8let

'.:jerDes 0nslce v..cre at udotykke

paa

og sær-

skj~t 3t matrikulere.

•

T h i

b

s t e m m e

0

Paa det :\('eal8f r"1[~tr.Nr.
som p3a det denne

Kendelse

lBgges

Fredniogsservitut:

saBlydende

l) Der eives

Almenheden

3

:

6a af Hvidovre

Ry og Sogn,

vedh:.eftede Kort er vist med gul Skravering,

Adgang

til at færdes

og opholde

sig pau

Arealet.
2) løvrigt

fredes

Arealet

saaledes,

at TilstHnden

derpaa

Af enhver

Art, herunder

Boder

ikke ma').

forandres.
Ddt er novnlig
a) at opføre

forbudt:
By~ninger

eller at anbringe
derunder

Ledningsmaster

b) at opfylde
Affald
e) uden

e

Søen

Indr~tninger,

der k3n virke

misprydende,

o. lign.

eller benytte

dennes

Bred

til Henkastning

af

e L lign.

Fredningsmyndighedernes

Arealet
d) uden

nndre

og Skure,

staaende

Tilladelse

at fjerne

den paa

Tilladelse

at foretage

Beplantning

Tilladelse

at foretage

Afgravning,

Beplantning.

Fredninss'oyndighedernes

af Arealet.
e) uden

FredningG~yndjghedernHs

Paafyldninl?; eller

,)ppl:1jning nf det n!:iturlige Jordsmon.

,

I
I
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f. at tilstaa Trediemand
~) Ejerne maB ikke foretage

el

holdes
n~vnet

Vejrettifheder
over Arealet.
nOEpt, som k~~hindre, at Vandspejlet

saa højt, at Vandet
kan, na,)r det viser

i Søen

nor~alt naar ind til Brinkerne. Fredningssig pa,j!cr'lJvet,
fastsætte nærmere Bestemme] sel

4)

herom.
Det und0r

5)

Fastsættelse
:if
b'redningscr'Uflsen rllldvendige.
:3::>afremtArealet senere erhverves af det off ~ntlige til Parhml'ng
HVluovre

Frednin[en

Kommunes

Post 2 være

inddragne

Are81 maa ikke udstykkes,

Administration,

at afløse

vil

udover

foranst"laende B03ternmelser

af en Overens;wmst

mellem

Kommunen

det til
under
i

og Frednings-

myndighederne
nnga3ende Af'l~Dlets parkmessige Udformning.
"~) Fredningsn~vnet
udsteder efter Forhandling med ~jerne og Sogneraadet
m. H. t. U menhejens

Ordensregler
7) Paataleret

el

har Frednin~sn~vnet

Hvidovre Sogneraad.
Der tillægges Ejerne,

I

Ophold

for r0benhavns

J~8rdejer

en r;rstatning stor '3 ~.().)OKr., heraf
Prioritetshaver,
Tilg')dehavende

ultifternes

paa det fred ede Omraade.

Chr. Pedersen

udredes

Kreditforening,

ifll':.tin?;lyste

j';-Jn

Kommuner,
Folketal
Hesten

udredes

m.fl.

til Afskrivning

paa 70reninger

5.000 Kr.

og Frederiksherg
ut fordele

efter
10.000 Kr.

af Statskassen

og Københavns

Amtsfond

2.FeLJruar 1945.

e,

af Hvidovre

Kr. l).OOO,- til1ste

B81vdelen.
Heide-Jørgensen.

og

tebreve.

Af 8rstatningen
udreder
Hvidovre Kom~une
KøbenhBvns

Amtsraadskreds

N.P.Grøn.

L.~kov.

hver med
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00959.00
Dispensationer i perioden:

01-10-1985 -18-01-2002

U D S K R I r T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
'

NÆVNET

..

FOR KØBENHAVNS

FOR FREDNINGSAMTSRADSKREDS.
Til fredningsregisteret
til orientering 7/
110-;C~

Ar 1985
for Københavns
F.S.

den

l. oktober

foretages

for Fredningsnævnet

Ansøgning

om tilladelse

amtsrådskreds:

118/1985:

stilling

af legeudstyr

Søpark

-matr.

Sidst

foretaget

Deklaration
1947.
Ingen
Der
ovre

kommune,

var mødt

fremlagdes
kulturel

udvalg

ikke

ønsker

Søpark

gennemført.
Sagen

eller

i Rebæk

nr. 6 gh Hvidovre.
26.juni

tinglyst

1985.

den 25. april

§ 34.

tilsagt.

skrivelse

af 26. september

forvaltning,

planen

til op-

hvoraf

om opstilling

1985

fremgår,

at kulturelt

af legeredskaber

i Rebæk

sluttet.
I. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:
, den l. oktober

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01

ti

-62~44

I

,(

UJ

/ 'l

. v'

'l

'/1

",1/1-

"I
,/-1

,.-

j

1985.

"lv /V:U./ ~

,

/

fra Hvid~

"

'I

I. Helde-.Jorg~nsen

'

"i~

FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVN

FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 661048

REG. NR.
Gladsaxe, den 18. januar 2002
FRS nr. 58/2001 - jm

Hvidovre kommune
Teknisk Forvaltning
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Vedr. j.nr. 30818 - skulptur i Rebæk Søpark.

•

Ved skrivelse af 9. november 2001 har Bygge- og Planafdelingen fremsendt
ansøgning om dispensation fra fredningen af Rebæk Eng til opstilling af
skulpturen "Dialog: Den Globale Gudetrappe" i parkspidsen ved rundkørslen
mellem Kløverprisvej og Immerkær. Skulpturen, der er cirka 2,5 meter høj,
ønskes placeret således, at den orienterer sig mod søen på græsfladen i et
kryds, markeret med en med brostensbelægning, der gradvist opløses og optages i græsfladen. På midterøen i rundkørslen etableres en tilsvarende belægning samt en gruppe egetræer, plantet U-form, der åbner sig mod parken, således, at midterøen visuelt bindes sammen med parken.
Området er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 19. april 1947. I
følge denne er det bestemt, at tilstanden ikke må forandres, og at det navnlig
er forbudt blandt andet at anbringe indretninger, der kan virke misprydende.
Ansøgningen har været forelagt Københavns amt, Teknisk Forvaltning, som i
skrivelse af 28. november 2001 har indstillet, at der meddeles dispensation til
det ansøgte.

•

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opsætning af skulpturen som ansøgt.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

•

krRlr.CP~
Hans Chr. Poulsen
formand
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Hvidovre: Kommune:
Skulptur på Rebæk Plads
1 T..ta. o:t
EUROPLAN. ARKITEKTER

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Hvidovre Kommune
Att.: Dorte Stouenberg Lindholdt

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-82-2017

Via e-post: dlq@HVIDOVRE.DK

Den 18. februar 2017

Rehbæks Enge– Udvidelse af sti
Over for fredningsnævnet har Hvidovre Kommune på vegne HOFOR fremsendt ansøgning
om dispensation til udvidelse af sti på ejendommen matr.nr. 6gh Hvidovre By, Hvidovre, beliggende umiddelbart vest for den nordligste del af Rehbæk Sø. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse om fredning af Rehbæks Enge fra 19. april 1947.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”
1) Der gives Almenheden Adgang til at færdes og opholde sig paa Arealet.
2) løvrigt fredes Arealet saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa forandres.
Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, derunder Ledningsmaster o. lign.
b) at opfylde Søen eller benytte dennes Bred til Henkastning af Affald el. lign.
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c) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne den paa Arealet staaende Beplantning.
d) uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning af Arealet.
e) uden Fredningsmyndighedens Tilladelse at foretage Afgravning, Paafyldning eller Oppløjning af det naturlige Jordsmon.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
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 fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF.
Hvidovre Kommunes fredningstilsyn har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.
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 Allan F. Jensen (udpeget af Hvidovre Kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.]
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at indgrebet er af begrænset intensitet med minimal påvirkning af fredningsinteresserne. .
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.
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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

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, HOFOR, Danmarks Naturfredningsforening, 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 klagefristen 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 klagefristens 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 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.
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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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet 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 gebyrbetalingen 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 projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
En tilladelse 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 en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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