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pr,kriB REG. NR //9""'7v17. -</7
Matr. Nr. 2rlHvldovre By Anqa,eldera "

'" i"~'ogjSogn"m.tl.' IMat~" Kr •• ,J.". 1u t· hL. EkspropriatiuDskommisslon8n i Hen-
J"'" H.,:, '.l'.:, t_ .( , •• ,'.,1.( L:J .L,),:, '': •.hold til Lov Nr.595 at 1~/11-194o,

• (.; ••. ,1 • 'J,:r, Li.) j r..._l,~" l f; .1 d l j! JTorvegade 21,Illth. ,København,X.
-l'.·..l ....,Jl~ .!...l.~.• 1,J:J. 't' J i i ..,. ~}........0'1 ;l~t ,r .....

.. .:, ~cr.1) (~,j'_\J' ! J.ul~ 'l-,\' \.'~, "'~(J C ~( '" • .l~L .. Lv ~:tl

.J..:.:i~~l...,I/,) JJ() }, ...,

\ L " ~I : l l .., I l

-, - ,j d .. ! . l.!.. o...' ~.l J ~ ...d . t ":/h ~t ~ .1 {.,' J, ....:;;"(.; .;... ;

l J'l • J.. JJr; t ,.:: ,IV :jL~l':;...~.....;. t,.,J .,1 j,-.J ,; ...ib. J ,

.. , I\·'1
I,



å' .r w' J ... ,.

. '. .1'1
~'I .) J li.Jj,J L V;'J,. .:.:. • ·.LV, • .[ toi ._.h

..... ,,1 1. nu" ·.i~ lL" ..:U.: ,', [.)'~,f':i vr~ll~ i Matr1kulsko"e~ "j~~l'i;"~Ofl,,!§~i~e~l og
Ivl-'-,:I-ll\U 'L ((l~ .':'u: v~,' l Li j,iu.LSrænser til Matr. Br. 39 ,r d.r Passageret

• !I,.!!V.t5d~L:iu~.:l, .:U.1. .1,.b "[.,'0"". oJ'.1v'-l't1lParkanlægget (lIatr. Br. '9).
Matr. Nr. 3tn.3to• 68°,69&1 Der paalægges disse Matr. Bre. Servi-
og 69am Islev ~. Rødovre tut om Oversigt.
Sogn. De med Serv1tut b.lagt. Areal.r skal.

saafremt de ligger højere end .n Plan be-
stemt ved de to skær.nd. Vejm1dter. ved
Afgravning reguleres i Hø3de med denne Pls
og der maa ikke, hverken varigt .ller m1d~

,l , ~ Ll.:rt1d1g~ pq "real.rne ake Opfyldning. an
orinses Genstande .ller toretindes BeT .~,-

.....ulll~JV0... 1...1 :L ~b..:- ·.U v,__: I i J • 'n1a&.t.l d.r':1'f&9J1.rNJr~.:.:t~d.tJ~ ..O._lIr lop
'L d·1.hL.1Ll· i \~~\dJ <-,hL! ..• ~ L .. OY.J'i, .. e.tPJ..-..Jlj ..:>,1 '.L",J':'L~ ...1-'\.'1

-,;"",'1.'..( llJ t"N ....b.,'::.: }.:.J~iJ • eu 'J·.d 1,.;'/i ....'tf"1~J'."t ..~.rlj1J§.!-:1~e~.mm.18e.,. ha
JoHL ..;q 'l" j!JJlVI~~" {,lOU ((,c,.dl iJ: ...... ye.l;<K'J .• t...... }~,.§~NIJ~Ifl:'.' Afdelh.~'

'!<JILlJ. dO ~'1 voIJc..H dl) ll~{)(:; (:)0 'iH D.~ aoJlLiød:cr'r~8.t..,_~m/lo1.ol;l),~U&ll
(Jlua ~~lIa~.I1Nw~ai'~2~~a",a~ t2J!~f"} ..U': :,.u.~ijl.plIBQOSl'. ~~-, II':+'~'~ITre, S.rv1 tu2u tv fx t. fæ tf r....,~- ~ ,n-c~'· ,,~~

.2 .2 .2 .2 .2, jaJ:.fr. "tlhiJI'SSllW- .t;,~.J.åtH+'''-+-+' •• ''' .n Afstandb k kb l ' ~ , - ~fro' .r..,.lf"

l:.:.JjJH~Nf1~ltt~~'.t~IJ irZl.vl'~J .~lQ.~J ,btl at 5.0 ~ra ~ræn••• f.9~ d:en regulerede Dam-ør y ae OX" ~~ 'Jijr~ ar vl ~'::"/(A)( 1111 :::. ,·H.! .'1.1'iJl,
··lv·J.CJD;Jb~~.e.u~..l J,j'-~ a~lj~·,l~.j ,~. ~ ~~aa. .C'i" o~ 't'O,u-r .}'lLZ .3aæ.3.a .151<1.1515". ... ~ Paa d. at Bylg.lini.s~rviq;ut1;en om-

p U ø .~u~
-:Jbu j-oblJ.G ,,~~.5ol!2::dJt~~~vf~I...,~'J..~a~tede Arealer msa der ikk. opføres B.Yg-
L,jl., ....l.Inlr:rK i9F:! j;Jj-\,lWULl.,. t.JLII:J~i~fpg8r.Boder, Skure og lign. E~h.ller
idU., ,,:,jiw':l:iJ1L JuL l fl.J1Hi!fl'l91,ll,: ·.J,. .... 1 ~o([t,:fft;~ der uden Statsministeriets Tilladel-

··.~lnllJ ~1'l.litQ·lu'lLll ~,.."ie ~l·.;m.il·.("'J ~nvL.j l~.~,) optøres noget Udsallgasted paa nævntE"
~ealer.

l ...,);r

-Ji'D;" ..:j·Dl.r,;O·.IJ<. 1. ·.l.li. f.'l'·, l)CL' j' j'J' . II ': i'aata1er.t har aaav.l Kø'beJ1havna.... '-J,J, ... J,~'.Jw ..L ..... ..-J'I ,.... '

. .!';'.:.J! •.Li:1.';I,Q;t __i:!_~/}U_" ..,m .!.l.cLi,(u..j'l.()iljU __,}.:;_1_;::~~~1s~_~~t~-~._M.~'lt:g,g J~91R_Jl'y~dø~øS_~ft~ __
",',l'j,j lI'-) ""'1! 'l"'l' "b'" " . neraad." .t ~ \t J ...... ".( c:.....,l .;} 1,/. ;:.-jJ.. .... ,\J.tlJl.. ... jl.\ i ':~J~rl"'t fItJ!.){j

'.l.,/J.!~.J!V'~l1-:ld~~iH~,,'~"~.'~_;d J:.'rI'J Le;!.)~ l (.:.:. Mindr. betydende LeJlll>e1serkan ind-
.al)'..!'l~i8b"'J.'lfdj ..';" -':,jv,.,l!f.:JJ;~iy.un.s at Københavns Mag1strat og Hv1d-

.::el)ll-JVLLij 1.6110,: 'Il,l) :;l·rr, , 'r~ . J" o'J l' ovre So~eraatlI' i J'Qrening., ..... ~.-,., •• ,~"., 0i" '"'I:t:.Jf -Xi-j,f.

-lV':t:~:, tJb~~,., ..Jf;t""l;j: ;'l'J~~j{~4Jtn:~I.L,<.l I.1J' Der p'a~~~,.t18V1i.' '14a.tr1.~.1fr. 8.rv1-
I\Y og Sogn. ; j~t om B;yggel~j:l. ;~~tf.·i'ti~.8 i .n U-

~..)lJ>f ,job .h; 1,:,)1)0.1. '~,~ d Jl'i:j'r',J: :hJL:. ..,J... ~~~d af l,o·m tra Grænsen tor den regulex
.j....l .a.enh H J M I c.: i .• ;J ,tJ '"O .) (J 4; .,J,l U o 'I.:d le-~ Dl\DIhua..a.

,..:;'h:ln,'J j'';Ib .t a",L:..iLI:) .11... '.•u1 1.1,1,-"...;0.. .f;!.:JIJ, 'For saa vidt ilatr. Nr. 2&' sammen1æg-
~al!IJ.D"w1.bU u;;;l<.<.1 ...u,:f·l :j ol.vl'J Ll ,lI .l~!:8 med den Vest t01iggend. Grund. ændres

,'.!:;Jdi<.:ll~ggelin1.n, saal.des at.d.n tastsættes 1
,;J9i~~'!.:.. .i: 'l:.J!jlJ~.UJ~ •.::\ {)~i:UJi.):..".."v'~ Afstand d 5.0 m fra Grærul'D for den

,.,;J"<!Ir,I01' eJ!:.I!l:''HAU '\Ji,iu l'Io'tbU " 'll' .l' .~.• r, ~.gulerede DaJlhusaa.
(,~ l.J :.:Jo. .. ... ~W.l1.1"1,,,.)\.i

-':lJ~.: ,:eLn1jL~du1:l.)(I .)lJ.l"J~1tltb;'·..l·(ilwLL a::>(3jPaa det d Bygg.11n1.8ervitutten om-
,•.,..fatted. Areal maa d.r ikk. opfør.s :B.Ygn1~ø

' .... 1JI \,J' -

'.tv':' _-!~~!:.Y':~:.J2';"E'±.~E~'~~j·.l:lJd ,1 ",'l.i I ~ Ll.,:'!. lSpder, 8kure og lign. E~helle1' aaa d.r udi
',-, •:li)~ Ul;;l.D:..;.,,'.wj-ml>,::iIv ':'k,\}~~atsm1n1st.ri.ts Tilladela. optøres noget

<..l, 'll 'lJ!} r' J ......1 \[":"(1 ,'ti'! ,'j ,1 'l.) ,1 Udsalgssted paa nævnte Areal.
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le:
Der p&a18ggeø disse Yair. Nre. Servi-
tut om Byggelinie, der ta.t ••ite. i en

Afstand
Matr. mr. lae,lat.lag,laK. af 5.0 m fra Ejendommenes 0stakel.

·-J1QlaUJ,J!b~h"'bæ':~"~I'~ Ji 'LJ 1~t ,,)...ipaa de at Byggelinieservituiiten om-
'lj.~.~~1l4.~lY;,~,u ~;h-~ I.J,HU lt.tteå~-'1realer maa der ikke optøres B.Yg-

:tiU ~~1;tAk~~JI1(,'1•• 1~Jfl ~u l:l',UJlh.ng'.J!.~')~oder,Skure og lilJl. EcJheller maa
.1J.J1..·jl~~;~,.lllt~~$Jl;.~. aJ 3b,IJ aAi:hi\lclliFstatsm1nilllterietø Tilladelse optø.

'- lPx ,lP7 .1Pz,1.P.~1:P.;"dj,Qa.i'l .,~;,l. t0~ii~~Bgi~ Udsalgssted l'aa nævnte Arealer.
J.~;' :r'lYv,lhcJtt"f1Ib,v,U.lila ';''-'Jl J()·J.\JlfJj,.t~1aataleret bar saavel KøbeDhavns Magi-
RtiddVrii'i'BTJi~tttøi~mos ;:;fLt LIL'ill d1irå~.'l4; Afdeling som Rødovre Sogneraad •
. ~.., 'rhl1i. fi,~.l ·tnj[ ...,(l',l~) l u;jf1·~.v{,j'uJ ..n111.[Uindre betydende Lempelser kan 1Ildrømm.,

U'IITubd-l:JO j'!:,r~tFd':;1irll cHlV',d .. ;:)uat KØbeimavns Magiatrat og Rødovre Sogne-
.0111rI!;, 1",,"1 l -Bå'e!4 ·'t Jjo~ening. ' .

• I " 'j .. -. ,_o . 'J.lfob~.~i dU." 'lJI1 ''J..j. 'ao
d I ,;l.lv rt;::. . L • 'lJ .;." ',,,1 dHl u:) ....:j~.'..... lj LVed llenBJlll tiJ. nævnte lta'tr~ Nr. '3

'c: ;,(j1)bL .. ,,; 'JJ,~L::';·::'::.L,1 ·....Jb 1·,L.tlD~e~ at Byggelinien pa.a.<~l;t..IMø.tr. NI

llAil(l;1'.l.IJ,; ,n "n. ~dt,,J1J ilStJ ÅH": )'j iudf.ocrl,!.eeatersalen med Scenen, tøres uden-
om denne. +B,)rgning.

,. "'dl!.' • .bt.Ja.9}\,.d~d-~Jlf.P~d~ ltj ;fub i:ltDer paalægges disse 64atr. lire. Servitut
~t.~.~I~'J..6;'t~'6t,,16~~'J:;;IU 'm3ill .a::BI"g6eU.Die, der fastsættes 1 en Afstand

Å - ~c(i~a~fl6fStl~41~jl':: dC' io!'J:JdI aor,.dJCIåI fra EJendoJllAenes Østøkel. j L

.f5i<t~:Pf€.,t52t'1~ilft~i:l(lj'~.t'l:~it:l1411æaW~ af B;yggel1D1eøervitutten omtat-
25 ,25 ,25 ,2~!JJ~A .'i-lu'.i.J!IfiJh'l j)~>.bVa1er maa der ikke opføres B.;ypinge
~~d~au1lf~'Y!!t"fY.lf!', .§9~~i{ iJ'J'laBoae~ Sk~e og lign. Ejheller lilla der uden

,bbt:(J.9n~oG O'J:vo.L>l4Hllloa ~!ll:leb'J A~uøirj'n1;'terletB '!illadelse ogtøres noget
d~lJ,jjL:lj)ll.i: nH)[ ·ll..ll..liEH.!'lwll ~b.cIl:IL\.J'~(J IhJløa1åssted paa nævnt. Arealer.

t l)j;j;J·.l."')u~o~ ;;)·,1.vcJbuH :::JO j'.u'XJ',di;:l.u!~1 .wITUJlf1;jiPa.:tta~\erethar saavel Xøbe!lhavns Masi-
S~8J'~.tdeliD8 som Rødovre Soperaad.

JJ.JH V'I liII ,;)'I~j .'.i:JJJI\..l umd:b tilJwd..J·Lj(;~ 'IMin~ betydea~'{:{,'~it.liI"tJtU:l:~drøm-
r ~,;Je'l!l ne l uvJ;J'(,.:a\l'"l.l '.(~L 101nili~J;atu~enhavn8 .'li~lt.'(!~ic~leii-iSog-

.;j u~1'&1!S.ilij-':1 '1(,1: J 01I €JJi'~j' U.J V l:..'1Juø'aa4(~ 1'1 foreniJlgdio8 ~(,) tCl $'IvC?l)l'iIH 'XI(i.:

::>1 !,JMabo Bltjj'J1Mø4ri»t1"",J\.H L" (Al e,Bor paB.læ~ar;e8dette Matr. Ir. Servitut
______ I_l,'~ ~,SOIll!a~\.(.;. _uv.L:.,.l-.:o--~.~M- 'HIb -boa-:I7gge'U,n1e.-~er-fast-sæiftelf l-E~8ndommens-

nebu 'Id) t'H.>ijl '~,)1L~L1Llå ,u.,jl'fea_skta.J2.
S'J.;;ul'j aa·lI./L~u etl1:Jb.tilUf ...:;)J.i..l.vJI-.ll!1.tP""'I4..taf B;yggelinieservifttten oJllfat-

.'l::.l":J·.J.it :,j-f.u.vum '';'',,) b"4.iJ! ••kJl man der ikke opføres _gninger,
-l,j;',h~j 8IIIf.clJ!.uUQul1 l<lv;,iilU '.1.,':'11 ..i .;'.cl1Jod.eJ)"Skure og lign. Ejheller·aaø. der udeD,

,b ....jJ·ltl4ø08 e'I vul;(u! !liOEJ ~ilJ:l.;,.t/1ASt.t.1UJI18teriets Tilladelse o,Pføres noget
-r"vllJIIl ll.liA 'le ....l~l"-l.lO,l ULa~Hi\,j'::JJ Udsa1&ssted paa l'læ'Inte Areal.

-Ufl_,CJ.) s·lvo.br.;;/ ~o ;h."Ij'::l~lULl <.li.vl;dwo1ul~:'l Jaalla1leret har saa'Vel Københavns Magi-
.ttli!llla:bi!at ... ·JRødovre 8Ggneraad.

Lis ,.'~~,..:....9.tl."~JJJJ ~\I'I';i~ .ioi',lji .'lJ ...l1Jl f,,:al.b (l\.>.j~j'.I.o.l.l~ 'JMilndre betyde • ..- ~ei •• ·.QIØan'Ih4rømmeE
lJfl'~,JR'.l:.A uo l a'.JJ;t~<Jj'~.l;:1: '];QJ) 1..,i.rdfoUb~s t_~tO~ -.dflifrJ""Scigne-

.bAu\tcd a"'1i$mtJ1cbn.)~.rl ...:'.&do.lCFiftning. .lIC:jo80'Ivob~jj

-'J·fMa~.IW~;:t]i~~eJ~ 'J:iJ ",b t,i."r paalægges dette Matr. ~·r. Servitut
'1 Jd([ _J\is CS<1t5Ji~u :;,)[;u 'l ab .Li 1.'41' 'r.E:lJIlii~ie, der fasiisætt •• i en Afstand
aobJ.! l:.:lJ) "".;1l1'HJlhr1L.ll .I1c$lI lJU &··l.!!J"JloflOl~CJtraEjendollllleD8 Østakel.
j':JJoa aEl·l.Uily,() 9a 1&b.f3J.il T ;;l\l'el.'J ;.hTt31:.l:Li.I!\L:..hJ .-"

,'lS!uDi,' tiJnv ..'.il ,-1;o'J. bv J' 8;'.:,) ... :LII)

-" .t. ..> J:. :"n 'l...;;1~1:.;tl " . i l 'v 'I', I:,(~ 'J: ". i ;J" ..f:; J ,,,h !,. ,
. ;

-- - -------------



... j'"Tl..;t,: • .j~. l..J~.~.;;. "t. ~,; ...:.~... l j'.,. ... '-I

.'.:';l t~.;,J:L:r.IJ'.t.'i 1:;0 .::.i:di~)' ...,<.oj ,..o JuJ
iB~ ; J ,I 'J : •

.[ J b 1 l "1 l J'i,.,_, l- JJJ.[ 1.uJ. f; f!, J: , 'I~l -, ~
•• J:{~ ...-~; , ',uU..:Ir·ltl n n·Jl,I..l .../1 li: ~ tI,.. l:J t. t • t .• ~ ....."'''-''J ••

, t' ,. [ . " '. . , Paa det af l\YgØW'll:l1tIl"servri"'~"'''' .o~t-
-~lllJ n.:ld·~rJ.J l'l"l ....':~..:{~J.i ~...dd\~(~ ..l.':"" blJ ......~;J .D-,,~.mo-J.t· .. '!'t ..L-t .... ~

-cj'J-i ,·,L::'l,'J,I'l.d " "'.( 'l}:; t:.-U ·....JLjvJ:leg~,,;'~~!l Ilaa ~.. ~ o~r.- ~:Jn~.
• '"' - r --I' , '1' ""1.. . D - BOdAr....r.Slrn l"e og liSl6r m:than~ *'"-a 1lli..2'O fulen
J ~~ lo! .i JJ .• ~/I l,' • uhJ t 1.::1") ~..L J.:L ....... .!t; uEr t"'!..J ~.,...t:ra- C..L. .-"'-c '--r. -~ .......~t ....

-.~'iJC ~~lI;;).OJJ .iJ 'l' uj,J.h:.<jjd~li., .. :J ..iJ~jS~t~~~steri.t. c'M::l}-ca~l~.·(p'ØØ~t
'., . L' U<lsAlg8st:ed llaa mam.:t(Jl(Al"_2- ~qr. "'Ilr A'~[

• l-'L lJI, ·.hl.""1 . 'J 1J·Jd~<-"j.)" li ::7~'c$on 3UoJ: '~"'1.t -r'i---:t·c .Lt -lo t .
• • r '. •.•. -I • l J .. ,ialtaleret har saavet.; Xø.hllftha".,.,..MlI,tM-

·1 ...~1... 1 t..~'liJ ..... ll"..,Iu .. l~ l ..=:JVj.".,I ......... ~l l..I..JJ..J ~ c....V..l.. ...... ~-rt"--;)" C v~

'. -. .,' ",. . j ... ,' si:rfti:'.-r~'_ Afdelins SOIlROI,dø~a. Sotmar~A~"1
.lJl.:,.jUlr~j(...lJ Y.4/,J)I"L ILh)~ 1...):.11 ~)l.!.,jrl .~ I..... :r"' .. ~".... ;~JT,J\, C:fU'Ct~1'O'UT"".!l,.

~....Il.I,,' lLlll. .1Li l" .•l ..•. IJt! "I.Jl1;)t\.J,~'J Q'J.i,.:d~ndre betydende Lempelset kan indrøm-
_.,j.~c'; ....:rVi.L.. . ,,C; ,I; J Jul l~.u.~.~.w-,,"'.~.hJ~ ~benhavns Magistrat og Rødovre

.... Ro2ne~~ad i Forening_bg . UU.l~4':; .L1Y~"'-r .uJ...d....~

U ~t~!~l ~f:!.}..J.J (~~~~TfpJ J1·{,u:x.m .L,)~~rpaalægges dette Matr. Nr. Servitut
•· •• 1 ,l _. oSl'f\Qgn." : u"., L'l i f:J~J~ \,i.l ;h qa·.~geLin.ie. der tastsættes sadedes s.

-lW!HI ">,>·,t.:1' ._I';'~.J:,'-j /,,,il,;; llGL.~)'l:,.bæ:I'!II1_8.)ustpaa den vedhættede Kortplan
• ~n i Ll.::'; \,Lft..J Lu ...e1..\ 1''''oJ

JljJ l V'l'J,; ./J.1 ,i.;j 101 :.;.;.,l i:l) Cl~":;':.l..i,l ..\f~\':' ~Raa det d ~~lfh,~'tii.~ea o-.4r o."
iJl.l.l.:1<.;'l:I\ liu [ J ,JJ r;:(..I"::,,'[ 1'3b c':'1:,1.4lJ'~.al maa der ~p~j~~ia':r.

l, '.I.'f;AuJ3 I .~!w.l!;n\..J)llIJLt: ~,~I'..L Io~ SImre og li~I~.ll,.~ ....!i.l.i""Ia~ .4
, :J~~ "'!~-r~..~ r:rr; ~(" ~

o.Jl/illlO ns-,)JujJ:V w;w lllll ~uu\.~f 11\ '.tafasminister1ets f~1'],"'~l.U~1)Jlttr ... :;> bi'et
. A~<;: ~,;)':: -X::lS (;j;JS ' lS ""':1

.1"21uLic;lX,H ,l'J' .....11'Jv ~La '~,jb .".lIl ~.1.;\.l daa1gøated paa JIIIWJl1AtCAn .. l~ l C·. :... c ,->
l.0.ulJ 'lur, '''J.IH '.. ", UoLii,d oil,j1:I ,;C tr,.: lI....·~.ret h~iia~f\,tø'ew.ti. J.ifiig.i~

j":",J\)(i ,\.)'1'41,.1.0 ~};.::lt,j'.;JJ1"f! ::Jt!>l..l.t>J.~1ulJ4~"Åfdel1Di som Rødovre Sogneraad •
• 'l,.;1,U'.[j, sJnV'.f1 ""'.1. L u-,-n~dIJW betydende Lempelser kan indrømmes

-ld ~,., ..lJlV .Jin.Ju..d [.:lv.~.,''': 'H,d ,J ,/u... ,løbenhavns Magistrat og Rødone Sogneraad
.LL '~'~Hd')" .,,l,liU;"),,lL L"J8 .;.!til:.JtJ'l: o..~ ..:;

-i'lloU.trlA..lr.")j!'~~tl.3~:t,]b "j";3U 'rf.>l1Derpaalægges disse Matr. Bre. Servitut
'-'J()\~ J~.'~~.j~ ,U,~,.,~~,l:ll.lVLdi.i:" 'aiJ..-rcpllnie. der ttls1isættes i en Afstr'

,"IX Rødovre By og SOpal,b .l\.,... f15.i••.dlL)~ra Vestskellet tor Stianlæget.
JiJJ.l v·.uU .'.l~1.~l;l."J ,;j..t)~ .:1.);;su"l".\S'l 'lPaa de at Bygcll .... I.JrVf~1Jt.a o"øtedt

- _n ----0IT:;r..:::;u1J;"(a-~;;: .t -,) :-..FJ:>::j-,::;·] -:":;)1)--, ::..trru.~~r -.. s- der--~e -optøres-_ph" ••• }), '1-er-,-
S~~'S.J11gn. EJh.ller maa der uden

._J ;'l..:l'J J!,),IJiJJIV .• -.J "'lriiJ:1~J..:l\,:.l ]..; jija1J •• ln1sterlets Tilladelse optøre8 noget
1·.t.J,:..;,.i:1id\.~l :u lq·1. •. J .i.,,~l "jf; " ..,'c. V4.l.1gl.~.d pas. nævnte Arealer.

iJ.)DU ·.l:fJ1J t.:.~lli ·1,J1L.J,11,~{ .1't~iI .:..,(,tJ'J.U::H:., :faataleret har saaTel København. llagi-
.h.J'Ji.ill ":.fLc.1\l.o :.),~j iJDB1I..i:rr dJ ~ i. .. ,'J.tlta.aJ4.t ..AfdeliJis 80mRødovre Soperaad •

•1...:1'),/, ,=,j".1V.-rr .~~q b(,;>JJ~~1Db*, betydende Lempelser kan indrøm-
·-l,j:u fHlv.;allltJQ .11 1.)\,' .1';1:' ~J:.l.iII å'e'I~ •• f,.d Københavns Magistrat og Rødovre Sogne-

• .lJ_ ,.:l.~!I:lolOa !;J'l vob(.H:t"8&4 l,:lørening_
';"J1l.Jll""lk1lrtl.l..lk'...~9.~~jl~a"i~'(,j.vo .:J'.lDnDerpaalægges disse Matr. Nn_ Servitut

-'J;l<..l~~~'';l~!ct. ?).J0j"w.~..;b. rl1:n,ga1UlUeUllie •. der fastsættes i en Afstand
Rødovre Sogn. .utI 1.l'l~'i15~ l.L~a Ejendommenes Østakel,

jlJJ.i.V·l.)~' ,·.liJ .':LJ. 0-1 j')0 ~",:., .,..s,L'f.ll 'r~a de af By~.~""~'~"lWtllt-
bH.ej,.:"j 'l II.) .i :·..,,);L .::..1'< .. ·.\1 'l;;ll l~lLl\ .. 4to~AF-eWr ma~ der ikke o~~~nger

• f:d ..lJcl . :,11 11U,'11.,b.:1JLd .l:·:(.l.B.'~fl~e og lign. Ejheller aa& der uden
Statsministeriet. Tilladelse optøres noget
Udsalsssted paa nævnte Arealer.

"'i Paataleret har saavel Københavns Mag1-
strata ~. Afdeling som Rødovre Sogneraad.
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Mindre betydende.Lemp~~~er kan indrømmes
af Københavns Maølstrat og Rødovre 8ognekomm~
i D'orening. .. .,

~'Sjl.,:~~ P~J.~~jJJ~låfii~ii~t~::Nre. Servitut
om ~_E,~~er ~a.tsætte81 en A~.tand.
af ~~~:)~~a ~lidevandSløbet.

Islev By og Rødovre Sogn. P.aade af ~ggel1nieselvitutten omfattedE
Areal~ maa der ikke opføres Bygninger, Bode]
Skure, og lign. Ejheller maa der uden Stats-
ministeriets Tilladelse opføres noget Udsalgl
sted paa nævnte Arealer.

Paataleret har saavel Københavns Maglstr~
4. Afdeling som Rødovre Sogneraad.

Mindre betydende Lempelser kan indrømmes
af Københavns Magistrat og Rødovre Sogneraad
1 Porening.
" Der paalægges dette Matr. Nr. Servitut Ol
!ayggelinie, der fastsættes· i en Afstand af 51
• fra Grænsen mod Kildevandsløbet mod Matr. l
72° smst. og mod Vestgrænsen for det fra
Matr. Nr. 69 af eksproprierede Areal.

Paa det af ~ggel1nieBervitutten omfatte c

Areal maa der ikke opføres ~gninger, Boder
Skure og lign. Ejheller maa der.uden Stats-
ministeriets Tilladelse opføres noget Udsal(
sted paa ~nte Areal.

Paataleret har saavel Københavns Magi-
strats 4. Afdeling som Rødovre SOiDeraad.

Mindre betydende Lempelser k~ndrømmeB
- ----------------- af-Københavns-Magistrat--og Rødovre Sogne----

Iraad i Forening.'
Der paalægges disse Matr. Br•• Servitut

om Byggelinie. der fastsættes 1 en Afstand a:
, m fra den ~e Grænse mod Stianlæget.

Paa de af Blggellnieservitatten omfat-
tede Areale;- maa der ikke opføres Bsgninser,
Boder, Skure og lign. Ejbeller maa der uden
Statsministeriets Tilladelse opføres noget
Udsalgssted paa nævnte Arealer.

Paataleret bar saavel Københavns Magistr
4. Afdeling som Rødovre Sogn.raad.

Mindre betydende Lempelser kan indrømmes
af Københavns Magistrat og Rødovre Sogneraa4
i :Forening.

EkspropriationskolllJldSsiGlneni Henhold til Lov Nr. 595 at
l}. November 1940

København, den 'o.Juli 1947
P.K.V.

Frederik V. Petersen
(s.ign)

Matr. Nr,69æ, 69ø,69aa
?oa,?la,72a, og 73a

Matr. ~r. 69af Islev
By. Rødovre Sogn.

Matr. Nr. ,ak.,au
Islev Rødovre Sogn

Tinglyst, den 31. Juli 19~7
o l r ik ( S l !,jn. )



""r.u. '418 HWIWI nor pl~e. d."t •• real. 4er eka1 aa-

e ud er KebeDhavn. vende. tll park. te1&end. .erv1t11t oa fred-
".-. niD8-

1) Arealet tred .... l.d •••.• t d.t udolukken4
Id be~t.. aoa parkaDll1S •• d adPDC tor
alaeDheden 1 det 01ltaDa •• o~ den I1vne
parkmasalae _"01'llD1D1 U,lallter.

2) Vaetlntll&e ddr1Da.r 1 arealet. ~-
eiae udfonm1Dg ... ikke tore.p_ uden
fredD1D~lsaeaerne. ...~e.

,) Pt:.taleret har tredD1l1pD8t1'1ettor Xebea-
havne .atsrAdakre4e.

Matr.u. 102' Hu.u Der påletwee .erYl'\1111oa ovenist pi et
under KebeDbavn. areal at &t.rre1e. 4.' ~.

Det med eerv1tu" bela",e areal akal,
- - - -- - - - --- - - - - -- - - - ----- -- --Bltreat d."-11"er--hø~.r.-8D4-eD-p1aD -b.. t8ll-e ved de to sluBreilde•• ~lD1dt.rt •• 4 afara"n1III

re&U1eres 1 he~4e .ed denne plaD, Ol der _
ikke, hverken var1&t eller a1d1.rild1a1i pI.
artialet ue opfJldJl1D&.anbr1Dpe &eutande
eller toreflnå •• b... oklllliDC. der npr
a.re end 1a op over 40u. plaD.

PAtaleret har a1eM XebeDha.. -11-
atra"a 4. af4e1111&.

II1D4reb.vaend. leapel •• r herfra kan
11141'8l111e.af lCebeDbavu_p.tra1l.

llatr.nr. 1027 Ib1sWl Dttr pllagee .erYl tut oa 0..eJ'III1'"på
uder lCebeDhavn. .t areal af ster~l •• 111 ~.

nat aed a.m... t be1a&te u .. l 1lka1,
.A.ft'eat dat lluer h.~ore ead _ p1aD. .e-

e, .t .... ved de to .. read. ".3-.1411el', Yecl at- ,
sravDiD8 regmlere. 1 h.~de •• d denne plan,

I Ol del" DIA1kke, hverken ftZ'1at eller 1I141er-
~l

tldl&" på arealet øke optJldll1as. anbriDg••
aClDstandeeller forefindes bevot.Dina, der

Atskrift.

l

R~~.~,',R"~?
Jlatr~Dl'. )418 Hu.. uder
lCebenbaft.a.t1. utr.uo.

_elaerl
EkeproprlationakolllD1e.toDeDi Ih t.
lov Dr. 595 at l'. 110'1"81" 1940,
Adr.TorYepde 21 III 'th•• hbubaYll,JC

Best e_ele ar.
eo. ved Økapropriatlon 1 henhold tll lov nr. 595 at 1'_ DO.~.r
1940 efter r.l1emB 1 torordDiJII at 5. _rte l845 1 aDle4D1naa1'
aD1msaet af todetl oa olkleve~ tra Gl.leae 1aD4.v.~ tll 'reaerite-
BUIld.ve~ ( ,_,~,t.t"".!!!!§_I\!'!.l~)Boa Benlt\1t er pila"', neden-
DIIVIltø_tr.nrø. af Bla8U, VlgBrelev 0& Vanløse under Kebouaw.
eålede. eo. Vie" pl vedhæftede kort, 0& soa ni '1.1'0 at eikre leJl-
nem t1!1&lysl11D&'



I

i- ------ ------- - -

Påtaleret bar alene XebeDhana -st-
atrat. 4. a1d81111&.

Mlndre bet,deDde le.pele.r berfra kØ
lDdrø_ee af KebeDbavu -atatrat.

Det tilladea, at det pi o't'eralstaarealø
.tAende aolur torbUver atAad., amt at
tensaseJl på area1n blbeholde.~

1l8r pAlsøe. aervl tut oa o•• ratst pi
et areal at etørrelae 72,2 ri", h"o~
56.7 øf er pålalt pdeøeJTitut.

1J&t.ed .enttut belalte e,nal llkal,
øllremt det 11"er h.~er8 au • plaJl lut-
øteatyed de to akBreade ye~a14ter, yea
ataraVDlDl regalere. t be~d. aed 4eune p1aD.
ol der IIAikke, hverken ....rlet eUer m1dler-
tldlat pi arealet akt optJl4D1111, allbrlD1ea
aell8tande eller toret1ll4e. IJ..,okaiD&. der
raser mere end l • op oyer et.DAe plan.

PAtaleret har alene a:ebeD!la'f'DB-&1-
ø"rata 4. afdel1Jl&.

IllIldre batJdellde lnpalaer herfra kaa
1DdrellllllfilBat lCøbeDhaYJUI-ø..ta".

Der pllaue. een1 tut oa ..,eI'81.t pI.
et areal a'f aterrelae 8 'fif. Arealet er 1
torve3en pllaat ..4••• ryl~t.

Det .ed ølJft>ltQt be1a&te .:real 8kal
el'fremt C1et11.er be~ere eza4 .. p1aDbe-
etemt yed de to UllreDde 't'e~1Ii4t.I', yft

- -- - ------ ---ø.'fgraVDlq- re~.r.8-1-he~de -UCl-et8.& ;-plan.-
0l der ml 1kke, hyel'ken .. nat, eUer II1dler-
tl•.11gt pli arealet ake Op11'lc1D1D1, .. briDge.
ienatande eller toret1D4e. baYekatllC. d.el'
n,.r a.re .Det 1a op oytr eta•• plall.

PA'talere" bar a1e1le X.b•• .,. -11-
etrata 4. afdel1JlC.

II1D4re '.1I,48114e l_palau h.rtn. un
lndre.e. af KebabaYU -&1a"n,lI.

Ek.propriatloll8ko.-1eelonea 1henhold t11 lov Dr. 595 a~ 1'_ ... ~.r 1940.
X.beDhaYD, eteD 1. daoabel" 1948.

P.K.V.
Poul ADdere..

Ile.tr. JU'. 2644
Viaer.1ev under
København.

.tr.Dr. 2788
Vanløae under
XøbeDbava.

l~.ri 1 dapoaentor X.,..... '1l"e1
4en 2. deoeabel" 1948.

!p1l
Bobaa,aabora.

Afakr1tteDl r1gtiihqd bekræftee.
Eksrrop' i:ll;an:kommISsionen

I Henhoiu 1.1 l C" [f 13. November 1940



Matr.nr. 855 Hu.1JUJIl
under KøbeDhavll.

Jlatr.m. 2488 kIWI
Wl4er Xøbenhavn.

I--I ---------------
!

Matr.nr. 1024
Viaenl." UlderX.beDbava.

ragel' wt:ro o(Jn(} l IDop over dem. plall.
påtaleret bar alelle kebenhanaa -11-

atrat. 4. atdel1D&.
J41ndre betldeue 1eape1.er herfra kan

1Ddrømmeaat Xebenhavna _Iietnt.

Der pålæ~8ø aervttut oa oy.reiit Vt
et areal at størrelse 100 ri.

Dat med eervi tut belal~. ar.l, skal
såfremt det ligger højere elld eD plan bestem
vod de to skæreDde yejll1dter. "'.4 atgravll1D1
regpleres i hø~d. .e4 4enDe plaD. 0& der DA
ikke, hverken ",arlai eller m1dl.rtidi&t på
arealet ske opt:11dn1ns, anbriqe. aegtande
eller toret1Ddee bnokllll1Dfh der rager Ilere
end l • op over denne plaD.

Påtaleret har a18118 X.beDhaYU -Ie-
atrat. 4. 8t4e11l11.

Mindre betldell4e le.pelaer herta kan
illdrøllll1ea af XebellhaYU maat.trat.

Der pl1e&&e•• ervi~t oa oyerelatpi et
areal at sterrel.. 161 ri.

Det •• d øenitut belacte areal økal.
dtremt det li"er h.~ere eD4 eD plaa but_
ved de to ak.reDde Y.~a1dt.r ... e4 afaraft1l1l
regulerea i he~4e .. 4 deDDe plaa. oa cler ..
ikke, hverken Tul", eller aldlenldigt p&
arealet ake op~141&1D&,aI1brilllia leD8tande
eller forefindel luwouniDl, der raser aere

-end l-.-op-o.,er-cle~e--p1aJl. --- - - - -----
l/italeret tlar aleDe X.'beI2baYIUI-&1-

atrata 4. afdoll ...
lI1lldre \let,4eu. lellPeleer herfra kaa

1ndrømmee af Xebeabavu -elatrat.'
;Det tillade., at et b~l"-nampere-

t1'8l bliver aUellAe pi. OTenlp_realet. all'
etammen holde. aftYiatet 1 eD h.~4e at 2,0 a
OTorve~t,laaell.

Der pållliie. een1.t oa oyera1lt pl et
areal at atenelae 81,6 ri. hvoraf 60,5 a1.
er pAlait pdee.ni tut.

Det aed ae"l.t belalt. areal ltal, ...
fremt det lilier h.~er. eAd eD ,laD '.ate.t
Te4de 'to ulIltrea4a "e~1d.4teZ". Yecl atar&'fIl1q I

re&\lleree i ha~4ea84 cleue plaa. Ol 4er III
ikke t hverken variat eller 1I141erti41&t pi
arealet ske op~1dB1D1, allbr1Dpa se.tande
eUer forefindes bovoksn1D1.der rager mere
end l ID op over deDDeplan.
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Her1l:v By og :·o~n. El<. s 1J ropri,," tionskomUlistd onen

i llt:nhold til Lov tlr. 595 tif 13/11
1.940.

Torv86ude 211Irth.,K~oenhavn,K.

B e s t d m ro ~ 1 6 ~ r,
SOJL ved "Ekspropriation i j,tmtl01a t il LuV flr,595 af 1;'.Novemcer

1940 \.ftCl' heblcme i FOI'Ol'dnint:> af ~. ,,,arts 1845 i Anltldnin~ uf

An1æt;tl,;et uf Fadeti o~' CJk1evej fra Glo Kjo)geLcmdtlvej ti'; Fr€derikf;-

sundBv~j (t;n Dd ...f :'tiunL.ce:, 15) som f,tH'vitut ~r }iaalabt nede u-

nævnte :Vll:1tr.Nre. ut herlev ~.Y oe) i;ObU, s ....a.ledeo Bom vist .pCl.U ved-~
hli:l'tede ~'ort, oe$ som vil v<!re ....t aikrtl ~t:nnem Tinglysning:

iJlatr'. Nr. 6f~, 6fæ og Gf., Der ~lo.uli.t:t5geB disse •.Iotr. Nre. ~'tl.l:'Vl-

t~t um uv~ral~t.

".le 111l:d Be.x:vitut celubte IireuleI' skal,

Su.afI'tHTJt de lib~~L> h,aJt;;re end tm l'hm be-

sttllJt ved de to sktt:l'ende VeJm1dter, ved

Af~ru.vnine; ':"t::~uleres 1 HlJJd .. med d~nnG

-p r an-op; -dt:-:i'--i11a~--iKKe ~- llvcrken- vul:1 et -e i.i~r-

midlt:rtidigt lJtiU. rtl't::u1et'ne 61<e Opf,yldrdut.;.,

unorinL~~ G~nstande ell~r rov~finde6 ~~_

voksninb, dtH' rage.L' mere end l, o ID vp

OV~l' dellntl l~lan.

1':.J.ataleret efter' disse Btlstemme1DElI'

hi.>r s<J....vul f iJlJenh<1VllS 1.,jut)i:iltrat som Her-

lt:v riobnerotJ,d.

D4ed t:ensJn til ncLVnte }:,utr. Nr. t... fø

Demal'kes, ot i.;lrseD.lrtr<i.et v~d Vcsts}.el-

let, soc. et"'!J.I' ca. 1,0 Øl fra Servitutt:.l'a:I.l'r\
sen, kun clive stauende, nu.ur det uesk'r..t'es

uo~et, ligesom der ikhe for deLte Mutr. Nr.



/
• skal foretages nogen Afgravning at Serv1tut-

arealet.

Ekspropriationskommissionen i Henhold til Lov Nx'.595 af
l}. November 1940.

København, den 50, Juli 1947
P. Ko V.

Frederik Petersen (sign. )

TinBlyst, den 31, Juli 1947.
Harald Petersen (sign.)

t. l ~ I I' ;- I . V.

Af ~'i~~1!sd'R1~t~gltWc r6~ll~te s.

~",~

-I
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.>€'?'6'a(, de?' e'~ /7a'a?ayt! ~'ad'!J,,~vr tlu/!

.#"eca'J de:?'er /"aczl'a'yt! 9t:zd"!J,,.vztlul!~
Py Son. ,l'laaZatriYYiJ!J Ol/"r$zYt!s",,?vr:.tut!

Pea.l'., d!e,..·T~aa~at?Y.9'e,!JO'Vtt1rS1YCtJservz lu~

'yT'0/9

~(.d'''~l!!'k!J,/'2",'oTo ....~tØ'Y?~ ~iZ o/'/l9ntLz,§' S~U~?2~

"Ner.. e"u:i!r~u r:.eke/!raskt'ZIf o/endon-l.TrU11'U1,

~ • ry~Jer7-01TI 0
YlUsunz

U7lder

- -]

.#7"<"'0:1, de,' 7zo:a

7oey.?t?s O~N'~'

s'y;!- sSer'zn ~ut
iI"''''-Z 02..

\ ' ., ~::::-=-~......._---_-~_-__l.~: I I-~.---------·_------'--t ... ~~

2<' 30

y'.r·l ..u~dp~6#r-eaL /'«','u/'/,""O'

4.~d~_:J';; eflP/ '/b'Z V N €'/ l ~/r', /...rLCt?7<! Z,~d V~·uå;.

crN/brc n,ed :-'G'rllt ti u t'
.r,rz ::. "" .

8."'·~
t5')7"~f-'(~/A'''6 r:T~ p 7/er'

9.5""0, f." 1175,,;Yl!-I""~'e?~

/J.,i • C:J'(7 rr, 772 t? :1"';,2'.,6' ':"'?

.J 1'1 t.J $.v:.....~,"r;I..u/~?<,7'

/&23 I~ J

_'j1an~f"N /(l.3§ 77

;'0;:7 C/cynNu'<'/lcz' /t/3.1o b4J9y.' Jf,;,1'1</ '

"'~?".Y?Y$/
den 7';1 /' ~9'9'

_I

l
I.

r,
l
) .

71,)/tJo do ..

~ .3-1,3 do

///
.. l

._------------------_.
STADSlNeENlØRENS DIREKTORAl

BVPLA NAFDEL fNGEN

KVAR-
TER: HUSUM

JRN,
t,J~
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\.>Ør '''al'~ dCO/ ':--1' , Lf'7at:zqt r.;aa/~""fPT·'.I"Il~ I

,7laa,(=f7?e.< ()z·, "·:J~;I"I!."er ,-", at

l l

5

-_._--~/

(7/PI'" .%Opu/tal//'I.5 .Jf;;Jn7/i! UTb?

.~·I""'/"lde.·/~' ..#'/'eU'/ ,07';' æ;1'7"'/.."UZ~,..,/ CUI/07'! "",pd.

7tel"al>laabyl' {/odpStP"/"lh'!U I-

f'rea-/, f//P7' "'I '/Lf'U·l'l{::.,t7r {/adpst-'I 'l./7!u/ 0.<7 :'1<'.)7/1 /lC-u//a;.;.9'.9'P:;'·

(iU(?'/""~"~91'3%':"[11/111

!/aa'p.'Je?'?./llul' 7LaCZ/a:9'/ 'vpd .J:,JPÆ-/a/'al'ro7/ . I .."~f/7!/s/Q'PJ'i! c,:2Jprp.rri Ot"/·

/,,9/~//d"a ./iU:Zl'o/7U7~?, /a~!7/!/s/ de/L /6') .ibVP7Nbp'l· /9;?§"

; - (' /~.
(/i'uU:~/

/ .
II

f •

d(,~yl/' lK:1' _ t;.) ryp f)• /'/ {~ .• ,/1/1 ~ / (/f-;

STADSINeENløRENS DIREKTORAT
BYPLANAFDELINGEN

I'< VAR-
f/ANLØSETER-:--

T~eR~'12424 ,IRN
HR
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG.NR. 1{g t. 06
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l,
2860 Søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 13/05-94
FRS 17/94 KP

Rambøll, Hannemann &
Højlund A/S
Nørregade 7 A
1165 København K

tt Vedrørende j.nr. 947721/MBA089 vekslerstation i Vigerslevpar-
ken.

•

Ved skrivelse af 16. marts 1994 har De på vegne Centralkommu-
nernes Transmissionsselskab I/S ansøgt om dispensation fra
den for vigerslevparken foreslåede fredningsdeklaration til
placering af en vekslerstation for fjernvarmenettet i Viger-
slevparken. I følge kopi af skrivelse af 3. marts 1994 fra
Københavns kommunes Planlægningsdirektorat (j.nr. PD 36) blev
der den 14. februar 1959 rejst fredningssag for Vigerslevpar-
ken i medfør af den dagældende naturfredningslov, og der blev
senere udarbejdet et forslag til fredningsdeklaration, som

-- -----b-l-ev-ved-'t-a'?]e't-den-2-3.-september-l-9-'7-6--af-Københavns --Borgerre~--- -----
præsentation. på grund af den rejste fredningssag kræver an-
læg, der er i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser,
dispensation fra fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelsesloven
§ 37, stk. 2.

Af ansøgningen fremgår, at vekslerstationen ønskes placeret
under terræn umiddelbart syd for Vigerslev Alle på en del af
matr. nr. 1849 Vigerslev. Synlige dele af anlægget vil være
begrænset til brønddæksler samt nedgangspartier afskærmet med
stålgitre. Arealet vil i koordinering med Københavns kommunes
Parkafdeling blive omkranset af beplantning. En medsendt teg-
ning viser placeringen af de eksisterende træer i området, og
en anden tegning viser, hvor der vil blive plantet nye træer

lA--cL'& ~\ <t \\.(Jk -CCa ~
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efter anlæggets udførelse samt hvilke af de eksisterende træ-
er, der vil blive bevaret.

Den af Borgerrepræsentationen i 1976 vedtagne deklaration har
bl. a. følgende bestemmelser:

II

Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for
Køl:;>enhavnpå det fredede areal anbringes bygninger,
boder, skure eller ander indretninger af varigere
karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens
formål. Udseende og placering af bygninger til brug for
de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af
fredningsnævnet, ligesom også udformningen af eventuel
belysning af arealet skal godkendes af fredningsnævnet.
Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklame-
skilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet
eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller
senere tilkomne bevoksninger.

II

Ved skrivelse af 8. april 1994 har Københavns Kommunes Direk-
torat for Fysisk Planlægning meddelt, at kommunen har meddelt
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til det ansøgte
anlæg. Det er endvidere meddelt, at man ikke anser veksler-
stationen for at være til væsentlig gene for Damhusåen og
dennes omgivelser, herunder parken i den viste udformning.

Fredningsnævnet skal herved_i_enighed_meddele-dispensa-tion- - ------
tt fra foreslåede fredningsbestemmelse til placering af den an-

søgte vekslerstation under terræn i Vigerslevparken på betin-
gelse af, at størstedelen af de eksisterende større træer og
buske bevares, og at der efter aftale med ti lsynsmyndigheden ,
Københavns Kommunes Plandirektorat, etableres en skærmende
beplantning omkring de synlige dele af anlægget.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden
4 uger, fra den dag nærværende afgørelse er modtaget, kan
klage til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om
naturbeskyttelse § 86 og § 87.

----_.- .---------------
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Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, eller før behandl~ngen af en
eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Hans Chr. Poulsen
formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 01/12-97
FRS nr. 61/97/ BH

Valby Bydel
Vej- og park
Valby Langgade 95
2500 Valby

Rtb. Nit \ 1<61 . 00·

Vedr. jr. nr. 09.00.05.001/97 - opsætning af pavillon i Vigerslevparken.

Ved skrivelse af 10. oktober 1997 har Valby Bydel meddelt at have modtaget
en henvendelse fra Boldklubben Pioneren vedrørende opsætning af en pavillon
i forbindelse med et ønske om udvidelse af klubfaciliteterne. Med ansøgningen
fremsendtes et rids, der viser, at pavillon ønskes opsat i det hjørne af Viger-
slevparken, som vender ud mod Vigerslevvej og GI. Køge Landevej, og pavillo-
nen er beskrevet således:

"

Pavillonen som ønskes opsat er af træ og måler 3,63 m x 8,04 m. Pavillonen
ønskes placeret syd for 2 eksisterende bygninger, så der dannes en lille gård i
midten.

Pavillonen opklodses på sokkelsten og inddækkes med 16 mm bodexplade, fra
underkant af pavillonen til terræn, som rottesikring.

• Pavillonen males -i-samme farve-som de eksisterende bygninger, som er grøn
umbra. Der vil blive plantet slørende buske bag pavillonen i lighed med de ek-
sisterende bygninger.

"

I forbindelse med fremsendelse af ansøgningen blev det telefonisk meddelt un-
dertegnede, at Boldklubben Pioneren havde fået tilbudt pavillon.en vederlags-
frit, mod at den blev afhentet den følgende dag. Jeg gav telefonisk tilladelse
til at flytte pavillonen midlertidigt til det ønskede sted på betingelse af, at den
blev fjernet straks, dersom fredningsnævnet ikke kunne godkende dens endeli-
ge placering på stedet., Efter modtagelsen af ansøgningen fremsendtes den til Københavns Kommunes
Plan- og Ejendomsdirektorat, der ved skrivelse af 17. november 1997 har
meddelt, at det ved en besigtigelse på stedet den 13. november 1997 kunne

D..-cst~'l\J \ ~ '1~- \ ~ \l ( \- O OG \
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konstateres, at den ansøgte pavillon allerede var opsat tilsyneladende for no-e gen tid siden. Den var malet i grøn umbra, som de andre bygninger. Det udtal-
tes, at man fandt det kritisabelt, at pavillonen var opstillet dels uden tilladelse
fra fredningsnævnet, dels uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens åbe-
skyttelseslinie.

Endelig udtaltes det:

"

Hverken det eksisterende byggeri eller den nye pavillon giver efter Plan- og
Ejendomsdirektoratets vurdering noget positivt tilskud til Vigerslevparken. Da
der formentlig i sin tid er givet tilladelse til den første pavillon, finder man her-
fra, at den nye pavillon efter de foreliggende omstændigheder kan accepteres.
Det vurderes desuden, at det samlede anlæg falder mere ubemærket ind i par-
ken, når pavillonen som den fjerde længe lukker det mod omgivelserne.

"

På denne baggrund anbefalede Plan- og Ejendomsdirektoratet over for fred-
ningsnævnet, at der blev givet dispensation i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, til at bibeholde den ulovligt opsatte pavillon til Boldklubben
Pioneren i Vigerslevparken.

Fredningsnævnet skal herved
af pavillonen på betingelse af

enighed meddele dispensation til bibeholdelse

• at pavillonen og de andre bygninger fortsat holdes i farven grøn umbra og

at der snarest muligt og senest den 1. maj 1998 etableres et afskærmende
beplantningsbælte i lighed med beplantningen langs de andre sider af klubhus-
anlægget.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen 'og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet., &~:lu~

formand.
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Modtaget,
Skov- og Naturstyrelsen

1 1 AUG. 1998
Fredenksborggade 15, 1360 København K

77/: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nkn; P=sdn; A =dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

3 1 JULI 1998
J.nr.: 97-121/101-0002
JP

REG. NR. \ \ ~l- GO'

Afgørelse
i sagen om opsætning af en pavillon i Vigerslevparken,

Københavns Kommune

Fredningsnævnet for København har den l. december 1997 i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispenseret fra fredningsforslaget
for Vigerslevparken i Københavns Kommune til at beholde en uden tilla-
delse opsat pavillon til brug for Boldklubben Pioneren. Danmarks Natur-
fredningsforening, Lokalkomiteen for København har påklaget afgørelsen
til Naturklagenævnet.

Vigerslevparken er omfattet af en af Fredningsnævnet for København den. --------------------------------- --

14. februar 1959 rejst fredningssag for parker i København. Ifølge fred-
ningsforslaget kan eksisterende boldklubhuse m.v. i parken bevares. Ved
forslagets vedtagelse fandtes der i Vigerslevparken et vinkel~ormet
klubhus. I forbindelse hermed er der senere opsat en pavillon, som sam-
men med den oprindelige bygning danner et trelænget anlæg. Der er nu
søgt om tilladelse til at opstille endnu en pavillon, som ønskes place-
ret således i forhold til de øvrige bygninger, at bebyggelsen fremstår
som et firlænget anlæg. Det fremgår af sagen, at pavillonen er opstil-
let, og at formanden for fredningsnævnet samtidig med ansøgningens ind-
givelse - under hensyn til sagens særlige omstændigheder - telefonisk
meddelte en midlertidig tilladelse til opstilling på vilkår, at pavillo-
nen blev fjernet straks, dersom fredningsnævnet ikke kunne godkende en-
delig placering på stedet.

MlIlø~og Energlmlnlst~rlet
J.nr SN 19f1R· \~,\ \' -(JOG \

~ 2 4lib 1998
\\~

Akt. nr.

mailto:nkn@nkn.dk


Pavillonen, der er af træ og måler 3,63 x 8,04 m, er malet i grøn umbra
som de øvrige bygninger.

Københavns Kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat har til sagen bemærket,
at hverken det eksisterende byggeri eller den nye pavillon efter direk-
toratets vurdering giver noget positivt tilskud til vigerslevparken. Un-
der hensyn til, at den vinkelformede bygning må anses som lovligt bestå-
ende, har direktoratet imidlertid kunnet acceptere den nye pavillon. Det
bemærkes i den forbindelse, at det samlede anlæg falder mere ubemærket
ind i parken, når pavillonen som den fjerde længe lukker det mod omgi-
velserne. Direktoratet foreslår, at dispensationen meddeles på vilkår om
etablering af et afskærmende beplantningsbælte langs den nye pavillon itt lighed med beplantningen på anlæggets øvrige sider. Det oplyses, at byg-
ningen ligger inden for åbeskyttelseslinien omkring Damhusåen. Kommunen
vil meddele lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16,
såfremt fredningsnævnet godkender placeringen.

Fredningsnævnets dispensation er meddelt på betingelse af, at pavillonen
og de andre bygninger fortsat holdes i farven grøn umbra, og at der sna-
rest etableres et beplantningsbælte, som anbefalet af Plan- og Ejendoms-
direktoratet.

Lokalkomiteen har navnlig anført, at formålet med fredningen af Viger-
__ sle:'.lparken_i_lighed __med_de_andre __fredede __parker-__i -København-må--antages-

at være at bevare parken som et grønt rekreativt område friholdt for be-
byggelse. Da den opsatte pavillon ikke ses at tjene parkens formål, må
der rejses ny fredningssag, for at pavillonen kan opstilles. Videre be-
mærkes, at der i umiddelbar nærhed findes et mere velegnet areal.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Den ansøgte bebyggelse kan ikke anses som en bygning til egentlige park-
formål og er således ikke umiddelbart tilladt efter fredningsforslaget.
Under hensyn til, at der allerede er lovligt etablerede klubhuse i vi-
gerslevparken, samt at pavillonen er af meget begrænset størrelse, fin-
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• des den meddelte dispensation ikke at have et sådant omfang, at den in-
debærer en overskridelse af dispensationsmuligheden i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1.

på denne baggrund, og da der ikke ses at være grundlag for at anfægte
Københavns Kommunes vurdering af, at etableringen bevirker, at bebyggel-
sen på de fastsatte vilkår falder mere ubemærket ind i parken, stadfæ-
stes fredningsnævnets afgørelse.

/' ! //
(\~i:-! 1, 't\ 'l / ,/<
, i' Øl {,C!t..-f..?(".,

Bent Jadobsen
vicefo~mand

/ ~tE~
specialkonsulent•

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til pø-
vel se af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jr. lovens §88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rødovre Kommune 
Att.: Hans Georg Hybschmann 
 
Via e-post: cn22524@rk.dk 
 
 
 
 
 
Vigerslevparken, Hvidovre, Husum – Stibelysning 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af stibelysning på ejen-
dommen matr.nr. 7000 bx Rødovre By, Grøndalslund, beliggende i den del af fredningen, der 
ligger umiddelbart nord for Jyllingevej. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Dispensationsansøgningen omfatter tillige anlæg på ejendomme, der ikke er omfattet af fred-
ning. Efter projektets beskrivelse har fredningsnævnet herefter ikke hjemmel til at behandle 
denne del af ansøgningen. 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration (ekspropriation) af 
30. juli 1947. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”1) Arealet fredes således, at det udelukkende maa benyttes som Parkanlæg med adgang for Al-
menheden i det omfang, som den givne parkmæssige Udformning tilsigter. 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-14-2022  
 
Den 21. august 2022 
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2) Væsentlige Ændringer i Arealets parkmæssige udformning maa ikke foretages uden Frednings-
myndighedernes Samtykke.” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 

Rødovre Kommune 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, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Rødovre Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
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 Lennart Ramstrup (udpeget af Rødovre 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 projektet hænger sammen med en stibelysning, der 
ligger uden for det fredede område, og at stibelysningen efter fredningsnævnets vurdering 
ikke vil berøre områdets karakter af park. 
 
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. 
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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.  
 
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.   
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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. 
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