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ftk. l: I.indevangsparkt'n ( ml\tr. nr. :1:0 a af frederiksberg) skal i sit

tuldf! O!l:t&l1g beV8t'p.s som t'e'k!"eat1vt grønt omrIlde or. hvad enten
V1f>gten llJ'gges p:, det parkmæesige ell€: r det botaniske, 'Y'lII1.ret11-
gt.tnr.eli~~ for' or!,f;ntlip;hed~n rOtn nu. ;·ttE'r forhandling lied tred-
niogrOllvnct skal d~r .;0:- tre. parken k',.ume fraskilte. areal til
s'idan udvidelse af de o, til denne stødende gader, 808 r'lr.1klin ...
ge:-u ar dt'lll };01"t'nd,,· trafik( mfl!'nikke til parkeringt"foraAl eller
11gnvn~e ) ~0~ etr~ngt nødvend1v.

t.tk. ;':: ler .må ikke uden fredning1'rwvn~ts erni.tykke i T)arken anbringeF
b'y~;.nltl~("rt bcaE"r O;" syure, hvis tilstecevEN.'el,. ikke tjener par ..
kens f'orm:11. Det seewco r'!l~ldt'r nnbringclee at master, Jled mindre:
-disses anbr1np:r·l e 1~0dvendlggør"f:? at b(flysning~-eller trat1\ro~
mll i umiddelbart o~ til ~arken ~tød(ode gader, veje O~ pladser.
i,eklamerkilte eller andre to,,: parken 6lr~eDde indretninger II~
ikke antn~l'.lges i narkon. Uden tredn1ngrl;Mvnets samt11cte kan tor.
tages s4d~nne ændringer at perLoQ, som tjener dens onrotholdelst
øllet' u11bygninr Bom re1'irf\'stivt omr,~ide.. jfr. stk. 1.

rtk. ?: 1e ver nrrr.W"rende f're-1n1ng aervltute .'~lugte ~ådigbeds1ndekræn.~-
n1nger omt'r.tter ikke t;',Q ca. T;. om. bred strimmel ar matr. Q,". ~o
.su; lunge dtiD orrentlt~(';I VE>~i veG Lindevnni~(?n. d€"r er udlagt som
del af denne vej.

P.!italerp.t hnr .f re.' ning:;: nævnet ror y øbcnhavns amtr'dskred~'.

·,Predninge.n.ErVDet for r.øbenhavl.l~ ·.,~trådC"kt'e11
den 21. mRj 1~60.

Jantzen .. v. :1odF,kesen.



I e

02591.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02591.00

Dispensationer i perioden: 30-09-2002 - 22-07-2004



t'I FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 30. september 2002
FRS nr. 34/2002 - jm

Frederiksberg Kommune,
Teknisk Direktorat,
Vej- og Parkafdelingen,
Rådhuset,
2000 Frederiksberg

RE&.Nl Z '5e,I.(JO

Vedrørende ansøgning om dispensation til opførsel af pavillonbygning i
Lindevangsparken.

I skrivelse af 20. juni 2002 har De søgt om dispensation til opførelse af en
pavillonbygning ved legepladsen i Lindevangsparken på Frederiksberg. Pla-
cering og udseende er nærmere vist på projektmateriale vedlagt ansøgnin-
gen.

Lindevangsparken er fredet ved deklaration af 21. maj 1960, hvorefter par-
ken skal bevares som et rekreativt grønt område, ligesom der ikke uden fred-
ningsnævnets samtykke må anbringes bygninger m.v. i parken, hvis tilstede-
værelse 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 so-
ciale 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 pavillo-
nen 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 Dan-
marks 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 Na-
turklagenævnet . Skov- og Naturstyre"(s\2l1

J.nr. SN 2001" 12 \ l / l- (.)<:.<" i
Akt. nr. -s.-{ "",,-"a. Bil.
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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, bortfal-
der tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~(fl/Y~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN ICta. ...1.
FREMTIDS VEJ 1 lv.To"; ';5.312-:' R

nv~"v ' "'I r' . "2860 SØBORG -'".'" ..or. ''o ",';':..:!IJ,;y;,e,~o~,"l

TELEFON 39 69 32 19
2004
TELEFAX 39 6610 48

SCAN~~Ef 1'1Gladsaxe, den 22. j

FRS nr. 3012004 - jm

Frederiksberg kommune
Vej og Park afdelingen
Rådhuset
2000 Frederiksberg

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. Dispensati-
onen er betinget af, at facaderne males i antracitgrå farve, og at taget be-
lægges med mørk tagpap.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks 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 ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenæv-
net.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klage-
ren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en op-
krævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturkla-
genævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modta-
get. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjem-
meside 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.

Skov- og Naturstyrelsen
J,nr. SN 2001 -12.1\/1 - 0001
Akt. nr. E) \ -, Bil.

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.

/k.\&~~~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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