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Om matr. nr. 49 m, 49 d,
, - -49 ~, 49 a og 49 i

alle af Kastrup.
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Undertegnede Tårnby Kommunalbestyrelse indgår herved
på, at der på de af Tårnby Kommune 'ejede ejendomme, matr. nr •

./ v

49 ~, 49 ~, 49 ~, 49 ~ og 49 i alle af Kas~rup tinglyses føl-
gende servitut:

Arealerne fredes således, at de udelukkende må benyttes
som parkanlæg med adgang for almenheden i det omfang, som den
givne parkmæssige udformning tilsigter.

Væsentlige ændringer af arealernes parkmæssige udform-
ning og af bebyggelsen i tilknytning til lystbådehavnen må
ikke foretages uden tilladelse af fredningsnævnet for Køben-
havns amtsrådskreds og statsministeriet.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds og statsministeriet.

\ j{h::lll,s A!nu søn~,a og Amager
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FREDNINGSNANNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, 2. januar 2006
FRS nr. 4712005 - jm

. -Æsel]
- 5 JAM, 2006

T~.rnby k~mmune - Teknisk Forvaltni~j
Tarnby Radhus UCIA ~J't,ir1G'J71 I
Amager Landevej 76 ~ ~ ",-l~J6 f
2770 Kastrup

J. nr. 642770 bgs.16028a, Amager Strandvej 423, matr. nr. 49 a af Katrup
by, Kastrup

De har i skrivelser af27. september 2005 og 18. november 2005 for Kim Blinge
og Rene Carstensen søgt om dispensation til at opføre en bistro/cafe på et græsare-
al i umiddelbar tilknytning til Kastrup gamle lystbådehavn. Iden første ansøgning
er bygningen 8x8 m stor med en fliseterrasse på 4 meter langs syd og østsiden af
bygningen. Placeringen er på græsset tæt ved havnen. Iden ændrede ansøgning er
bygningen 6 x12 m med en fliseterrasse på 4 meter langs syd- og østsiden afbyg-
mngen.

Området er fredet ved deklaration afS.november 1955, hvorefter arealet udeluk-
kende må benyttes som parkanlæg.

Fredningsnævnet har besigtiget området den 13. december 2005.

Iforbindelse med besigtigelsen har Rene Carstensen oplyst, at den ansøgte place-
ring er efter nærmere aftale med Tårnby kommune. Bygningen placeres under det
store træ. De nederste grene af træet vil blive kappet, men i øvrigt skal træet beva-
res. Farven på bygningen holdes i samme røde farve som bygningerne nord for
området.

Tårnby kommune har oplyst, at der i byplanvedtægt nr. 16 af 9. maj 1967 er et
byggefelt det pågældende sted. Det er endvidere vigtigt, at bygningen placeres
uden for hovedkloakledningen under ejendommen. Kommunen er for så vidt ind-
forstået med, at bygningen placeres længere nede mod havnen i overensstemmelse
med den oprindelige ansøgning.

Københavns amt har principielt anført, at amtet generelt er imod bebyggelse i fre-
dede områder, men på baggrund af fredningens formål om adgang for almenhe-
den anses en bistro på stedet som værende i overensstemmelse med dette. Fred-
ningen i øvrigt er under revision. Der er ingen væsentlige landskabelige gener ved
bebyggelsen.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 11. december 2005 anbefalet,
at der meddeles dispensation til bebyggelsen.

Fredningsnævnet bemærker, at den seneste cll1søgteplacering skønnes uhenSIgts-
mæssig. Den er alene begrundet i en byplanvedtægt, der er i stnd med fredningen .
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mæssig. Den er alene begrundet i en byplanvedtægt, der er i strid med fredningen.
Da en mindre bistro på stedet må anses for at være i overensstemmelse med fred-
ningens formål, meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dis-
pensation i overensstemmelse med den oprindelige ansøgning til en bygning på 8
x 8 meter og fliseterrasse på 4 meter langs syd- og østsiden af bygningen. Bygnin-
gen males svenskrød og placeres som vist på bilag, vedlagt denne afgørelse.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværnde
fredningsnævn, ær videresender den til NaturklagenIDInet.

Det er en betingelse for Naturklagenævrets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til NaturklagenIDInet, der vil sende en opkrævring
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævæt. Naturklagenæmet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnas hjemmeside www.nkn.dk.

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

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

L~tt~~
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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