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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l,
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48 .:. ."\

Gladsaxe, den 13/12·94
FRS 43/94 KP

~~.. .'

Stadsingeniørens direktorat
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Vedr. j.nr. SG 9 07-1 og 3, omlægning af Hans Tavsens Park.

Ved skrivelse af 23. juni 1994 har Parkafdelingen anmodet om
411 fredningsnævnets godkendelse til en omlægning af parken efter

en struktur, som er vist på en med skrivelsen vedlagt tegning
nr. 95-60 af 20. juni 1994. Det er oplyst, at detailudform-
ningen af projektet vil komme til at foregå i tæt samarbejde
med en i området etableret beboergruppe. Projektet er nærmere
beskrevet således:

"I projektet er den eksisterende træbestand bevaret og ud-
trykket i den fremtidige park vil bygge på de store fuld-
kronede træer i græs. Desværre er der udbrudt elmesyge i
parken, hvorfor det må forventes at de få elmetræer, som
der findes idag, vil forsvinde inden længe. Stammerne fra
disse vil parkafdelingen sørge for kommer til at indgå i
det færdige projekt. Herudover vil fældninger kun forekomme
i det omfang, det er absolut nødvendigt. Busketterne er ud-
levede og vil blive erstattet med nye i det omfang parkaf-'ti delingen finder det nødvendigt.
Stisystemet ændres så det i højere grad end idag tilpasses
de faktiske behov. Der tænkes anvendt grusbelægning som ho-
vedstier og græs armerede bistier.

Den centrale plads omkring det eksisterende springvand tæn-
kes udformet som en stor grusplads asymetrisk placeret
langs en af de nye hovestier. Springvandet bevares som det
fremtræder idag og bliver derved den historiske referance
til det oprindelige anlæg.

Grænsen ud mod den indsnævrede Hans Tavsens Gade vil fort-
sat forblive hegnet, men der åbnes flere steder for adgang
til parken og græstæppet samt beplantningen vil få sammen-
hæng til forarealet.

Grænsen mod de tilstødende eksisterende legeområder mod øst
og vest ændres, så de fremtræder mere organiske og i sam-
menhæng med resten af parken. Udformningen af disse arealer
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vil omfatte etablering af en småbørns legeplads , anlæggelsen
af et boldspilsområde samt opførelse af et legejaktivitets-
område for de unge i alderen fra 11-15 år. Aktiviteter for
dem vil bl.a. omfatte en BMX-cykelbane anlagt indenfor ram-
merne af de eksisterende legearealer."

Efter at fredningsnævnet havde modtaget udtalelse fra Plan-
og Ejendomsdirektoratet den 18. august 1994 til planen om om-
lægning af parken, fremsendte parkafdelingen ved skrivelse af
21. september 1994 en ny tegning. I skrivelsen anførte park-
afdelingen:

"Plan- og ejendomsdirektoratet har i lyset af de konkrete
forhold forståelse for ønsket om en ændret udformning af
hele parken, men ser samtidig gerne at der i denne indar-
bejdes en vis symmetri omkring springvandet, som en slags
anerkendelse af tankerne bag udformningen af E. Erstad-Jør-
gensens gamle anlæg.

Dette udtryk søges i fremtiden etableret ved at skabe en
blomstrende pendant til den store grusplads, eventuel som
løg udlagt i græs. Ved samtidig at bevare træerne, der i
dag flankerer springvandet fastholdes opfattelsen af et
symmetrisk opbygget midteranlæg."

Ved skrivelse af 20. oktober 1994 meddelte Parkafdelingen
endvidere, at toiletforholdene for parkens publikum er ringe,
idet toiletterne er placeret i den yderste, vestlige del, som
føles fjern for en stor del af de besøgende, hvilket medfø-
rer, at mange vælger at besørge i busketterne omkring parkens
midterparti. Det er videre anført, at indretningen af toilet-
forholdene ikke er tilpasset handicappede, og at deres nuvæ-
rende udformning gør dem vanskelige at vedligeholde. Parkaf-
delingen har derfor udarbejdet en løsning, der nærmere er be-
skrevet således:

"projektet går ud på at opføre en ny toiletbygning ved par-
kens hovedindgang. Som supplerende materiale fremsendes
tillige illustraton af den allerede eksisterende vagtbyg-
ning , med hvilken afdelingerne gerne vil understrege, at
den nye toiletbygning i sin udformning skal tilpasses en
form og et udtryk, så den kan indgå i adgangspartiet på en
harmonisk måde. Vedlagte skitse viser en bygning på ca. 5x5
m placeret øst for hovedindgangen symmetrisk om aksen. Byg-
ningen tænkes udført med en karnaplignende udbygning sva-
rende til den eksisterende vagtbygning samt udført med en
anonym tagkonstruktion, der tillader en forståelse for sam-
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menhængen til kioskens omgivende hegn. Den endelige udform-
ning af bygningen vil blive forestået af stadsarkitektens
direktorat."

Det er endvidere oplyst, at den eksisterende vagtbygning ikke
har nogen funktion mere. Den bliver ofte udsat for hærværk i
form af overmaling med grafitti. Det er videre anført:

"Da en stor del af den fremtidige funktion på parkens akti-
vitetsarealer kommer til at henvende sig til unge i alderen
mellem 12 og 18 år, arbejdes der med en ide om at åbne byg-
ningen som udskænkningssted for sodavand, is, slik og
chips. Det skal understreges, at der ikke vil blive tale om
cafelignende forhold med lune retter, cappucino og sand-
wichs. Da bygningen imidlertid er meget lille, vil selvet
stærkt begrænset varesortiment betyde, at affaldshåndtering
og oplagring af tomme kasser o.lign. i åbningstiden skal
foregå uden for bygningen. For at afskærme dette areal fra
den øvrige park foreslås det derfor, at der opsættes en
væglignende afskærmning udformet i overensstemmelse med
bygningens og stedets ånd. Størrelsen af dette udeareal
skal nøj e afstemmes efter toiletbygningens størrrelse for
at opretholde opfattelsen af et symmetrisk udformet ad-
gangsparti."

Hans Tavsens Park. mat. nr. 3835 Udenbys Klædebo Kvarter, er
fredet ved deklaration af 3. marts 1966. I denne er bl.a an-
ført:

"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 god~endes af fredningsnævnet."

Fredningsnævnet kan godkende, at der sker omlægning af parken
i overensstemmelse med principperne i parkafdelingens skri-
velse af 23. juni 1994, men med de ændringer der fremgår af
skrivelen af 21. september 1994, bilagt planen af 15. septem-
ber 1994.

Forslaget til opførelse af en ny toiletbygning samt hegn ved
den eksistende vagtbygning, der ønskes ændret til kiosk, kan
godkendes i princippet. Endelig godkendelse kan imidlertid
ikke ske, før konkret forslag foreligger.
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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 kla-
ge til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om
naturbeskyttelse § 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,
A\.. stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden

3 år efter, at den er meddelt.

L~.C?~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

FOR KØBENHAVN

Gladsaxe, den 08/01-97
FRS 74/96

Københavns kommune
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

. 07-1Vedr. J • nr. 8g. 9 . 47938/3 .96 opførelse af toiletbygning i
Hans Tavsens Park.

I skrivelse af 20. september 1996 har Københavns kommune, Parka f-
delingen, anmodet om endelig godkendelse af et projekt for opfø-
relse af en toiletbygning i Hans Tavsens Park.

Hans Tavsens Park er fredet ved deklaration af 3. marts 1966. I
denne er bl.a. anført:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for Køben-
havn på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure
eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstede-
værelse ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af
bygninger til brug for de parksøgende og for parkpersonalet
skal godkendes af fredningsnævnet."

I fredningsnævnets afgørelse af 13. december 1994, der blev stad-
fæstet af 8kov- og Naturstyrelsen den 2. maj 1995, er der givet

lA• principgodkendelse til opførelse af en ny toiletbygning af en
nærmere angivet udformning. Endelig godkendelse kan imidlertid
først ske, når der foreligger et konkret forslag.

Der har været foretaget besigtigelse på stedet.

Fredningsnævnet anførte, at det nuværende projekt ikke kan anses
for indeholdt i den tidligere afgørelse.

Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til det ansøgte.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4
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uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur-
klagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbe-
skytteIse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

stk . 1, j f . § 66 ,
udnyttes inden 3 år

~j ~(~ \t:~L~J-(~,

Hans Chr. Poulsen
formand
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i FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 30. maj 2001
FRS nr. 14/2001 - jm

Indre Nørrebro Bydel
Trafik, Byplan og Miljø
Postboks 2238
Sjællandsgade 38
2200 København N.

Vedr. j.nr. 09.02.05.053/01 - udeservering i Hans Tavsens
Park.

Ved skrivelse af 15. marts 2001 har Bydelsadministrationen
fremsendt en ansøgning fra Anine Thomsen om tilladelse til
i sommermånederne at etablere et forsøg med mobil udeser-
vering central t placeret i Hans Tavsens Park. Indre Nør-
rebro Bydel har anbefalet, at der gives tilladelse til det
beskrevne forsøg fra 1. maj 2001 till. september 2001 med
det forbehold, at ingen dele af parken forebeholdes som-
mercafeens gæster.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommunes Økono-
miforvaltning, 8. kontor, som ved skrivelse af 24. april
2001 har anført, at det umiddelbart vurderes som en god ide
at anvende vagtbygningen, der er ubenyttet, til det ansøgte
formål. Hvis det ikke umiddelbart kan lade sig gøre, vil
man dog ikke have noget at indvende mod, at der i en for-
søgsperiode i sommeren 2001 etableres en mobilcafe. Det er
dog foreslået, at den placeres på græsarealet syd for grus-
stien, parallelt med Hans Tavsens Park, og gerne i nærheden
af vagtbygningen.

Hans Tavsens Park er fredet ved deklaration tinglyst 3. maj
1968. I følge denne må der ikke uden samtykke fra fred-
ningsnævnet anbringes bygninger, boder, skure eller andre
indretninger af varigere karakter på det fredede område I
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med mindre det tjener parkens formål. Placering og udseende
af bygninger til brug for parksøgende og for parkpersonalet
skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden sam-
tykke fra nævnet anbringes reklameskil te eller foretages
væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjer-
nelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoks-
ninger.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til den
ansøgte udeservering på betingelse af

at campingvognen, bænke og borde opsættes i et af de area-
ler, som er angivet ved skravering på vedlagte rids,

at vognen og de øvrige effekter fjernes senest den 15. sep-
tember 2001, samt

at de betingelser, som er stillet af Indre Nørrebro Bydel,
følges.

Kopi af denne 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 Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt
inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der vi-
deresender den til Naturklagenævnet.

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

Hans Chr. Poulsen
formand
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FR.EDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

REG.NR. 30;9300
Gladsaxe, den 1. maj 2002
FRS nr. 9/2002 - jm

København kommune
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S.

Vedr. j. nr. 04.01.14 G01-0030 dispensation til sommercafe med udeserve-
ring i Vagtbygningen Hans Tavsens Park.

I skrivelse af 18. februar 2002 har De på vegne en mulig lejer afvagtbygnin-
gen i Hans Tavsens Park søgt om dispensation til etablering af en sommer-
cafe i vagtbygningen og udeservering på et flisebelagt areal i tilknytning
hertil.

Hans Tavsens Park er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvorefter der
ikke uden fredningsnævnets godkendelse må anbringes bygninger, boder,
skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke
tjener til parkens formål. Københavns kommune forpligter sig til at bevare
arealet som rekreativt område og opretholde det som park.

I skrivelse af 9. april 2002 har Københavns kommune, 0konomiforvaltnin-
gen, 8. kontor udtalt følgende:

"Vi er herfra enige med Forvaltningskontoret i, at en sommercafe i Hans
Tavsens Park vil kunne have en positiv indflydelse på livet i parken og be-
drage til, at en bredere kreds afbrugere, bla. ældre og børnefamilier, vil kun-
ne trives bedre i parken. Det må derfor anses som positivt, at Anine Thom-
sen vil forsøge sig med en sommercafe igen, og vi vurderer stadig, at vagt-
bygningen er det bedst egnede sted i parken til formålet, navnlig på bag-
grund af ansøgerens uheldige erfaringer med at anvende campingvognen
som cafe.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt syns-
punkt ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet meddeler dispensation i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til indretning af en sommercafe
med udeservering i vagtbygningen i Hans Tavsens Park i perioden 1. maj til
l. september 2002.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse
af, at området holdes ryddeligt. Arealet, hvorpå der kan ske udeservering, er

(_ vist på bilag, vedlagt denne afgørelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks

~ J JV ~OO/ -/~ II/t-ooo 1 .



Nnturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse 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.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, 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.

~qe&(j?~
Hans Chr. Poulsen

formand
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Fredningsgrænse

Sommercafe i vagtbygningen i Hans Tavsens Park
Kopi aftegningsbilsaget til ansøgningen med fredningsgrænsen tegnet ind
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FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 396932 19
TELEFAX 39661048

RE~NR. 3CP93.oo
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Gladsaxe, delt 8. april 2003
FRS nr. 6/2003 - jm

Københavnskonnnune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S.

Vedr. j.nr. 04.01.14G01-0030 dispensation til permanent etablering af en
sommercafe med udeservering i jagtbygningen Hans Tavsens Park.

I skrivelse af 5. februar 2003 har Vej- og Park ansøgt om dispensation til at
der permanent etableres en sommercafe med udeservering i sommerhalvåret
i vagtbygningen iHans Tavsens Park.

Den 1. maj 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation til indretning af en
sornrnercafe med udeservering i vagtbygningen i Hans Tavsens Park i perio-
den d. 1. maj - 1. september 2002 på betingelse af, at området holdes rydde-
ligt.

Det fremgår af den nu foreliggende ansøgning, at der kun har været positive
erfaringer med cafeen i 2002, og at denne var til stor glæde for publikum.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse af 7. marts
2003 blandt andet udtalt følgende:

"0konomiforvaltningen, 8. kontor, anbefalede i 2002 fredningsnævnet at gi-
ve den midlertidige dispensation til forsøget med sornrnercafeen i vagtbyg-
ningen, da vi vurderede, at den ville være velegnet til formålet, og at en
sommercafe ville være et godt indslag i parken for en bred kreds af brugere,
som dermed ville kunne trives bedre i parken. Vi anser det derfor for posi-
tivt, at lejeren af cafeområdet har haft succes og ønsker at fortsætte cafedrif-
ten fremover. Der er efterhånden tilsvarende cafeer i en række af de køben-
havnske parker, og det er opfattelsen herfra, at den lille sornrnercafe i Vagt-
bygningen inklusive sin udeservering har en passende størrelse i forhold til
Hans Tavsens Park og i forhold til de øvrige parkcafeer.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt syns-
punkt ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet giver dispensation i henhold
til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til permanent indretning af en som-
mercafe i Vagtbygningen i Hans Tavsens Park i perioden 1. marts till. sep-
tember, som ansøgt af Vej- og Park og med udeservering i et omfang som
vist på den vedlagte kopi afkortbilaget til Vej- og Parks ansøgning."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50,
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Att.: Biolog Cæcilie Aamand Gervin 
 
Via e-post: HB3L@tmf.kk.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Tavsens Park – gravning af midlertidige søgegrøfter 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til gravning af midlertidige søgegrøfter 
i Hans Tavsens Park, ejendommen matr.nr. 3835, Udenbys Klædebo Kvarter, København. 
Baggrunden for ansøgningen er, at Københavns Museum ønsker at kortlægge omfanget af 
bevarede grave i parken. Det er oplyst, at gravearbejdet vil pågå i cirka 3 dage, og at der ikke 
vil ikke være adgang til parken i graveperioden. Projektet er nærmere beskrevet i det materia-
le, der er sendt til fredningsnævnet. Københavns kommune har som grundejer stillet en række 
betingelser, som skal være opfyldt for at projektet kan realiseres. Den nærmere placering af 
det ansøgte fremgår af følgende kortudsnit: 
  

  
  
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at Hans Tavsens Park er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst 
den 3. maj 1966. Deklarationen har til formål at bevare arealet som rekreativt området og op-
retholde det som park.  

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-16-2018  
 
Den 26. marts 2018 
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Af deklarationen fremgår bl.a., at der ikke uden fredningsnævnets samtykke må anbringes 
bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke 
tjener parkens formål. Der må endvidere heller ikke uden nævnets samtykke foretages væ-
sentlige terrænændringer eller betydeligere fjernelse af eksisterende eller senere tilkommende 
bevoksning. Almenheden adgang til parken må ikke begrænses. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter 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 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet på vilkår som anført af grundejer, Københavns kommune i Notat af 22. 
februar 2018. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at gravearbejderne med deraf følgende lukning af parken 
er af få dages varighed, at arbejderne er midlertidige og parken reetableres, og at formålet 
med det ansøgte er et ønske fra Københavns Museum om at kortlægge omfanget af bevarede 
grave i parken. 
 
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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 
påkrævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Britt Falster Klitgaard   
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 af-

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse 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 Fi-
nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 
forslag 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.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-
talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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 
klagenævnet, 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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