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Rådhuset,
2000 Frederiksberg
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Vedrørende ansøgning om dispensation
Lindevangsparken.

Z '5 e, I.(JO

til opførsel af pavillonbygning

i

I skrivelse af 20. juni 2002 har De søgt om dispensation til opførelse af en
pavillonbygning ved legepladsen i Lindevangsparken på Frederiksberg. Placering og udseende er nærmere vist på projektmateriale vedlagt ansøgningen.
Lindevangsparken er fredet ved deklaration af 21. maj 1960, hvorefter parken skal bevares som et rekreativt grønt område, ligesom der ikke uden fredningsnævnets samtykke må anbringes bygninger m.v. i parken, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål.
Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 17. juli 2002 udtalt, at
det pågældende hjørne i Lindevangsparken i dag henligger i en tilstand, hvor
en pavillon kun kan virke forskønnende og bevirke, at parken fremstår som
en helhed.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 25. september 2002.
Det blev oplyst, at den ansøgte pavillonbygning skal danne base for den sociale medarbejder, der fast skal tilknyttes legepladsområdet. Den slørende
beplantning vil blive bevaret. Bygningen vil blive 6 kantet og vil :fa. glas på
4 sider og træ på 2 sider. Materialernæssigt vil man forsøge at gøre pavillonen modstandsdygtig overfor vandalisme.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte. I afgørelsen har
kun deltaget 2 af nævnets medlemmer.
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 .
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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.
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Vedr. Genopførelse af gartnerbygning i Lindevangsparken.

•

Ved skrivelse af 24. maj 2004 er der søgt om dispensation fra fredningen
af Lindevangsparken til genopførelse af gartnerbygningen, der tillige giver
rum for et offentligt toilet, i Lindevangsparken. Den tidligere bygning
brændte i slutningen af 2003.
Ved ansøgningen er vedlagt projektmateriale.
Lindevangsparken blev fredet ved deklaration af 21. maj 1960.
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte. Dispensationen er betinget af, at facaderne males i antracitgrå farve, og at taget belægges med mørk tagpap.
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.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
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. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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