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REG. NR. 3~~/ :%"
Akt: Skab ~ nr. \ ~ et J.
(ødfyld •• øf dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande 0.1. (vedr.

fast ejendom).

Anmelderens navn og bopæl (kontor):pv;. ~
~

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

927 og
1531
(Jdenhys Vester

Stempel: kr. øre.
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03991. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03991.00

Dispensationer i perioden: 24-02-1995 - 10-09-2002



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Skov~~a::~::~r@r~ f6qq \ .00
27 FES, ~99~

Gladsaxe, den 24/2-95
FRS 82/94 KP

stadsingeniørens Direktorat
Njalsgade 15
2300 København S

Ved. tilbygning til legestuebygning i Enghaven, matr.nr. 927
og 1531 Udenbys Vester Kvarter, j.nr. 944.22.

De har i skrivelse åf 29. november 1994 ansøgt om tilladelse
til at opføre en tilbygning til legestuebygningen i Enghave-
parken. Det hedder i Deres skrivelse:

Med henvisning til deklaration vedr. Enghaven, hovedjournal
nr. 14147 af 3. marts 1966, søges for Stadsingeniørens Direk-
torat, parkafdelingen om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning til legestuebygningen i Enghaveparken.

Den eksisterende legestuebygning, som en gulstensbygning med
spåntag opført i begyndelsen af halvtredserne, rummer foruden
grupperum til småbørn, vindfang, toilet og kontor.

I tilbygningen indrettes grupperum til større børn, toiletter
og teknikrum.
De to bygninger forbindes ned et nyt vindfang.

Bebygget areal:

Eksisterende legestuebygning
Tilbygning
Vindfang

Tilbygning opføres på terrændæk som stolpekonstruktion med
_ udvendig træbeklædning på klink. Tag beklædes med træspå .

A D \ ~ \ \ / l - 000 I
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Vinduer forsynes med. træskodder.

Legestuebygningen, som supplerer parkens legeplads og dermed
er en vigtig del af parken, har stor social betydning for
kvarterets børn. Tilbygningen opføres for at imødekomme de 10
- 14 åriges behov for et værested.

Det hedder i fredningsdeklarationen af 3. marts 1966:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for KØ-
benhavn på det fredede areal anbringes bygninger, boder,
skure eller andre 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. Der må
ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte el-
ler foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betyd-
ligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkom-
mende bevoksning.·

"

Plan- og Ejendomsdirektoratet har i skrivelse af 14. december
1994 blandt andet udtalt: "Efter Plan- og Ejendomsdirektora-
tets vurdering har den ansøgte tilbygning til eksisterende
legestue en sådan funktion og karakter, at den må siges "at
tjene parkens formål". Fredningsnævnets behandling af sagen
kan således indskrænkes til udelukkende at dreje sig om til-
bygningens udseende og placering".

Direktoratet har i skrivelsen videre anført, at den ansøgte
tilbygning efter tegningsbilagene at dømme er udformet under
hensyntagen til Enghavens karakter, samt af der ikke er bag-
grund for at foreslå ændringer i placeringen set i forhold
til legepladsen eller bevoksningen. Direktoratet kan på den
baggrund anbefale, at fredningsnævnet meddeler dispensation
som ansøgt til at opføre tilbygningen i den anførte form og
på det angivne sted.

Fredningsnævnet skal herved udtale, at det ansøgte ikke fin-fl,.• des at tjene parkens formål, idet det fremgår, at arealet
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- 3 -- skal bevares som rekrea tivt grønt område, der drives som
park. Da fredningsnævnet imidlertid i øvrigt kan tilslutte
sig udtalelsen fra Plan- og Ejendomsdirektoratet, meddeles
herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, idet det pågældende område af parken er indrettet til le-
geplads.

•

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styreIsen og Danmarks Naturfredningsforening m. fl. Der kan
inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87 .

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller før behandlingen af en eventu-
el 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.

kti0.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

SCANNET
Gladsaxe, den 10. september 2002
FRS nr. 37/2002 -jm
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Københavns Kommune,
Vej & Park,
Njalsgade 15
2300 København S.

RE6.NR. bo;~J. DC

Vedrørende dispensation til placering af skurvogn i Enghaven.

I skrivelse af 28. juni 2002 har De ansøgt om dispensation til placering af en
skurvogn i Enghaven i l år i forbindelse med det socialpædagogiske bydels-
projekt "Perronen".

Det er i ansøgningen anført, at projektet "Perronen" skal være et samlings-
sted, hvor "utilpassede unge" mellem 12 - 18 år kan være sammen med res-
sourcestærke voksne. Det forventes, at projektet kan være medvirkende til at
løse nogle af parkens egne sociale problemer til gavn for både parken og
dens øvrige brugere.

Enghaven er omfattet af deklaration af 3. marts 1966, hvorefter Københavns
Kommune forpligter sig som ejer til at bevare Enghaven som rekreativt
grønt område og opretholde den som park. Der må bl.a. inden for området
ikke uden samtykke fra fredningsnævnet anbringes bygninger, boer, skure
eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjenere parkens formål.

Københavns Kommune, 8. kontor har i skrivelse af 5. august 2002 anbefalet,
at der meddeles dispensation. Det er i skrivelsen bl.a. anført, " at skurvognen
med den lidt afsides placering i Enghaven ikke vil være til større gene for
parkens øvrige brugere, og at placeringen samtidig er velvalgt med henblik
på de unges udfoldelse, bI. a. på grund af nærheden til boldbaneme. Det bør
sikres, at de eksisterende træer ikke beskadiges, når skurvognen opstilles, og
ved renoveringen af skurvognen bør der tages hensyn til, at den skal kunne
passe sammen med toiletbygningen umiddelbart ved siden af. F.eks. kunne
det tilrådes at sætte et sadeltag på skurvognen, da toiletbygningen har sadel-
tag."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til opstilling af skurvognen til 1. oktober 2003 på betin-
gelse af, at den renoveres efter anvisning fra Vej- og Park. Det stilles ikke
som en betingelse, at den forsynes med sadeltag, da dispensationen kun er
for 1 år og ikke kan påregnes forlænget. Placeringen af skurvognen er vist
på kort vedlagt denne afgørelse. Skov- og Naturstyrelsen.

J.nr. SN 2001 u 12ll/I-CJool
Akt. nr. 3:2- --. Bil.
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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.

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.

• 1!am&(P~
Hans Chr. Poulsen

formand
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ENGHAVEN
Beplantning.

Cl Skurvogn

~ Busket 490) m'

D Ciræs 7864 m'

B Rosenbede t 021 ni

• Staudebede 2204 m'

D Vandplanter 98 m'

ø ftæk t 0)6 Ibm

Mål 1 . 1000

• •

DATO INoY 19991 I I miN NII Ol

EHIIE 8tplMln/ng Udbud R/navn

I1ATRNII 927, IJdanbysV,st" Kv~rfar ,~-
8fLluufNHf/J Vuhrbr. NÅL \S/IiN/GOOK

NAVN Engh.v.n 1 ISOO HAW DEN
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Side 3/3

c.c .• Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
8. kontor, j.nr. ØF 4.07.003.08-7/02
Parkafdelingen, att. Jon Pape
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i København
Dansk Ornitologisk Forening, att Knud Flensted
Friluftsrådet
Friluftsrådets formand for Københavns kommune, Flemming Hansen
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