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Afgørelser - Reg. nr.: 03994.00

Dispensationer i perioden: 18-06-1993 - 03-01-2001



REG.NR. 3994.00

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

Gladsaxe, den 18/6-1993
FRS nr. 8/93 KP

stadsingeniørens direktorat
Vej afdelingen
Islands Brygge 37
2300 København S

Vedr. V. 120 Gittervej, Søndre Frihavn.

Ved skrivelse af 4. juni 1992 fremsendte direktoratet ansøg-
ning om anlæg af Gittervej i overensstemmelse med en den 5.
december 1991 i borgerrepræsentationen vedtaget lokalplan for
den af Københavns Frihavn udskilte del af Søndre Frihavn. An-
lægget vil medføre, at en del af den den 16. juni 1966 ting-
lyste fredning af Langelinieparken og Churchillparken vil ud-
gå af fredningen.

Den daværende formand for fredningsnævntet blev rykket flere
gange og efter opfordring af 2. marts 1993 fra undertegnede,
fremsendtes sagen på ny i kopi. Det fremgik blandt andet her-
af, at Skov- og Naturstyrelsen den 10. november 1992 (j.nr.
SN 6112-0761) den 10. november 1992 havde udtalt, at styrel-
sen, såfremt der ikke forekom væsentlige indsigelser fra an-
dre høringsberettigede parter, ikke over for fredningsnævnet
ville modsætte sig ansøgningen.

Fredningsnævnet afholdt møde i sagen den 18. marts 1993. Un-
der mødet deltog, foruden repræsentanter fra K~benhavns kom-
mune, tillige repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning , Komiteen til Hovedstadens Forskønnelse og Københavns
Havnevæsen. Skov- og Naturstyrelsen deltog ikke, men havde,
da fredningsnævnet havde anmodet om en ny udtalelse i anled-
ning af, at Danmarks Naturfredningsforening den 18. februar
1993 havde gjort indsigelse mod ansøgningen, afgivet ny udta-
lelse til sagen. I denne anførte styrelsen, at der ikke i
foreningens skrivelse i relation til fredningsdeklarationen
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var fremført indsigelser, der ændrede den i styreisens skri-
velse af 10. november 1992 indeholdte tilkendegivelse om ikke
at ville modsætte sig Københavns kommunes ansøgning.

Under besigtigelsen fremgik det, at indgrebet i Langelinie-
parken og Churchillparken arealmæssigt drejer sig om 730 m2.
Det oplystes, at de't gamle landfæste til broen over Folke
Bernadottes Alle ville blive nedbrudt, og i stedet ville en
skråning blive etableret op mod den nye bro. Toldbygningen
skråt overfor er en fredet bygning.

Københavns kommunes repræsentanter gjorde gældende, at fred-
ningsdeklarationen indeholder adgang til justering af vej for-
løbet, og at det ·derfor er kommunens opfattelse, at dispen-
sationsansøgningen i virkeligheden er unødvendig, men at an-
søgningen herom bunder i ønsket om at være på den sikre side.

Danmarks Naturfredningsforening påstod ansøgningen henført
under naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. Subsidiært anfør-
te foreningen, at ansøgningen om dispensation ikke bør imød-
kommes. Der henvistes herved til, at en udvidelse af vejen og
en etablering af vej forbindelsen til det nordøstlige Sjælland
ville medføre en væsentlig øget trafik og dermed en væsentlig
forøgelse af støjniveauet. Anlægget, der fungerer som et godt
rekreativt område, og som fremstår som et af de fineste anlæg
af sin karakter i Nordeuropa, vil derved blive ødelagt. Na-
turfredningsforeningen har endvidere anført, at beslutningen
om udvidelse af Folke Bernadottes Alle behandles i Naturkla-
genævnet, og at fredningsnævnet bør udsætte behandlingen af
dispensationssagen vedrørende fredningsbestemmelserne, indtil
Naturklagenævnet har truffet en afgørelse.

Efter votering tilkendegav Naturfredningsnævnet, at man
fandt, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmel-
sene er omfattet af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven,
og at der bør træffes afgørele i nærværende sag, før Natur-
klagenævnet træffer afgørelse i sagen om lokalplanen.
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Fredningsnævnet bemærkede videre, at man i bynære områder som
dette bør være restriktiv med at dispensere fra bestemmelser
om fredning. Fredningsnævnet finder imidlertid, at det om-
handlede område størrelses- og beliggenhedsmæssigt er betyd-
niDgsløst i rekreativ henseende. En dispensation vil derfor
ikke stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet har ikke
kompetence til at tage hensyn til overordnet planlægning.
Fredningsnævnet bemærkede videre, at bygningsfredningen af
Toldboden og af landfæstet til Langelienbroen bevirker, at
Folke Bernadottes Alle ikke kan rettes ud.

Fredningsnævnet tilkendegav herefter, at nævnet agtede at
meddele dispensation for fredningsbestemmelserne, såfremt
nævnet fra Københavns kommune fik fremsendt forslag til be-
skyttelse af de, som følge af det påtænkte vejarbejde, udsat-
te træer.

Efter begæring fra Københavns kommune meddelte nævnet dispen-
sation til at fjerne granitblokke på landfæstet til broen
over Folke Bernadottes Alle i det omfang, dette er nødvendigt
for at etablere en cyklist- og gangoveførsel på stedet. Det
er en betingelse, at materialerne opbevares til reetablering
efter eventuel modgående kendelse fra Naturklagenævnet.

• Den 23. april 1993 fremsendte Stadsingeniørens direktorats,
vejafdeling en kopi af en skrivelse af 26. marts 1993 fra
parkafdelingen. I skrivelsen er anført følgende:

"Den projekterede linieføring medfører beskadigelse af
to store elmetræers rodnet.

Elmetræerne vil efter parkafdelingens opfattelse blive
så beskadigede, at de vil have svært ved at overleve,
samtidig med at de vil være til fare for områdets kom-
mende trafikanter "

Vejafdelingen anførte i sin skrivelse af 23. april 1993, at
man efter en fældning af de to træer vil foranledige, at der
plantes to nye, unge træer af en vis størrelse på et passende
sted i parkarealet ved Folke Bernadotte Alle.
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på fredningsnævnets anmodning fremsendtes ved skrivelse af
10. maj 1993 en skitse, hvorpå placeringen af de to nye træer
er angivet. Det er endvidere oplyst, at træerne er af typen
Tilia Europaea 'Pallida' - Kejserlind størrelse: 35 - 40 cm
omkreds, må lt 1 meter over jorden, 4 x omp lantet . Træerne
forventes plantet i efteråret 1993.

Den på området tinglyste fredningsdeklaration indeholder
bl.a. følgende bestemmelser:

"Det er ejeren/brugeren forbeholdt at foretage mindre
ændringer i parkerne, som er nødvendige til eventuel re-
gulering af de i parkerne beliggende gader, derunder ud-
videlser, som er strengt nødvendige af hensyn til afvik-
lingen af den kørende trafik

Det er endvidere ejeren/brugeren forbeholdt at foretage
eventuelle mindre ændringer af Langelinieparken af hen-
syn til driften af Langeliniepavillonen.

I øvrigt er det ejeren/brugeren forbeholdt at foretage
alle foranstaltninger, der af have- og forstmæssige
grunde tjener til opretholdelse af parkerne og deres ud-
bygning som rekreativt område.

II

•
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte
på betingelse af, at der til erstatning for de to fældede el-
metræer i efteråret 1993 plantes to træer af typen Tilia
Europaea 'Pallida' - Kejserlind, størrelse: 35 - 40 cm om-
kreds, målt 1 meter over jorden, 4 x omplantet, som angivet
på det af Stadsingeniørens direktorats udarbejdede rids.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styreIsen 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.
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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.

~rR4CP~
,Hans Chr. Poulsen

formand
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13. august 1993

J.nr. 151/101-0001

•
Afgørelse

vedrørende dispensation fra fredningen af
Langelinieparken og Churchillparken, København

Fredningsnævnet for København har den 18. juni 1993 tilladt udvidelse af
Gittervej, herunder en flytning af den tidligere Langeliniebros brofæste.
Tilladelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, som en
dispensation, på nærmere angiven betingelse, fra-fredningen af Langelinie-
parken og Churchillparken. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Na-
turklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Ved fredningsdeklaration lyst den 16. juni 1966 blev det bestemt, at de
grønne områder i Langelinieparken og Churchillparken skulle opretholdes som
park.

• Det i sagen omhandlede areal udgør en del af arealet for den nye Gittervej-
forbindelse, hvorom der er udarbejdet kommuneplantillæg med VVM-vurdering.

Vejudvidelsen medfører inddragelse af et areal på 730 m2 fra parken. Hertil
kommer, at det gamle landfæste til broen over Bernadottes Alle (den nu ned-
revne Langeliniebro) vil blive nedbrudt, og i stedet etableres en skråning
op mod den nye fodgænger- og cykelbro. Vejudvidelsen vil gøre det nødven-
digt at fælde 2 store elmetræer.

Fredningsnævnet har begrundet dispensationen med henvisning til, at det på-
gældende areal størrelses- og beliggenhedsmæssigt er betydningsløst i rek-
reativ henseende. Dispensationen gjordes betinget af, at der til erstatning
for de 2 fældede træer blev plantet 2 nye-træer på et nærmere anvist sted.

Danmarks Naturfredninqsforeninq har i sin klage principielt påstået dispen-
~ sationen ophævet, fordi den strider mod fredningens formål. En fravigelse

~linriSA 1:1.. (( / /<;- - O CtO)

( 6 au.rr 1993
1tkf.nr. 8
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fra deklarationen nødvendiggør derfor en ændring af kendelsen efter regler-
ne i lovens § 50, stk. 2. Subsidiært påstås dispensationen ændret til et
afslag på grund af arealets rekreative betydning.

Skov- og Naturstyrelsen har under sagens behandling oplyst, at styrelsen er
enig i den meddelte dispensation, idet dog kravet om genplantning af træer
bør udgå, da træerne ville blive plantet på arealer, som er omfattet af
fortidsmindebeskyttelsen, jf. ·naturbeskyttelseslovens § 12 (arealet udgør
en del af Kastellets oprindelige ydre voldanlæg) .

Københavns Kommunes Direktorat for fysisk planlægning har i anledning af
klagen bl.a. anført, at dispensationen er nødvendig, hvis Gittervejen skal
gennemføres som planlagt, idet der ikke findes alternative muligheder for
at føre vejen igennem til Folke Bernadottes Alle uden om de eksisterende
baneanlæg og den fredede toldbygning på vestsiden af den eksisterende vej,
som ønskes udvidet.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

I betragtning af fredningsdeklarationens bestemmelser vil den omhandlede
indskrænkning af fredningsområdet med henblik på vejudvidelse ikke nødven-
diggøre sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Naturklagenævnet kan tiltræde, at den ansøgte dispensation er meddelt, og
finder det med henvisning til Skov- og Naturstyrelsens udtalelse rigtigt,
at den fastsatte betingelse for dispensationen udelades.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor med foranstående ændring.

~("~~
Bendt Andersen

NalurXlagenævnets formand

Naturldagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslavens § 82.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg
Telefon 39693219
Telefax 39 66 10 48

FOR K0BENHA VN

Gladsaxe, den 14/12·94
FRS 70/94 KP

Københavns Havn
Box 2083
Nordre Toldbod 7
1013 København K

.. Vedrørende 13-029-001 vej omlægning Søndre Frihavn.

--AO
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Ved skrivelse af 30. september 1994 har Københavns Havn med-
delt, at udkørslen fra Kalkbrænderihavnsgades forlængelse til
Folke Bernadottes Alle er blevet vanskeligere på grund af den
øgede trafik på Folke Bernadottes Alle. Det er endvidere nød-
vendigt at udskifte broerne over Pramrenden , og Københavns
Havn har derfor fundet det hensigtsmæssigt at sammenlægge
trafikken til Østmolen og Langelinie, således at den passerer
ad Indiakaj via en fælles bro over Pramrenden for herefter at
fordele sig til Østmolen og Langelinie. Princippet er vist på
en medsendt tegning af 16. juni 1994. Samtidigt etableres en
fodgængeradgang til den kommende havnepromade. Projektet vil
ifølge skrivelsen medfører følgende fordele:

"l. Udkørslen fra Indiakaj til Kalkbrænderihavnsgade/Folke
Bernadottes Alle sker via et lysreguleret kryds.

2. Trafikken til Langelinie kan forløbe mere smidigt, idet
begge åbninger i den forhøjede Promenade nu kan anven-
des.

3. Langelinieparken, der er naturfredet, friholdes for tra-
fikken til Langelinie"

Grænsen for Langelinieparken , der er fredet .ved en den 16.
juni 1966 tinglyst deklaration, er det tidligere frihavnsgit-
ter. Sammenlægningen af trafikken til Østmolen og Langelinie
ad Indiakaj og en fælles bro over Pramrenden vil ifølge skri-
velsen medføre, at der foretages indgreb i det fredede areal
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på 600 m2, indeholdende en trærække samt en del af den nuvæ-
rende vej til Langelinie, hvorfor fredningsnævnets tilladelse
er fornødent.

I fredningsdeklarationen er bl.a. anført:

"Det er ejeren/brugeren forbeholdt at foretage mindre æn-
dringer i parkerne, som er nødvendige til eventuel regule-
ring af de i parkerne beliggende gader, herunder udvidel-
ser, som er strengt nødvendige af hensyn til afviklingen af
den kørende trafik."

•
Af en medsendt skrivelse af 28. september 1994 fra Københavns
kommunes vejafdeling fremgår, at parkafdelingen har meddelt,
at den ikke har indvendinger mod, at nogle af træerne langs
den eksistende vej fjernes, idet man forestiller sig en frem-
tidig beplantning med mere spredte træer, således at træerne
langs den nuværende vej til Langelinie ikke står som en alle.
Man finder, at især hvis vejen nedlægges, vil en sådan træ-
række virke fremmed i parken. Det er endeligt oplyst, at
alletræerne er elm, der enten er eller kan forventes angrebet
af elmesyge inden for forholdsvis kort tid.

Plan- og Ejendomsdirektoratet har i en skrivelse af 27. okto-
ber 1994 bl.a. anført:

• "Plan- og Ejendomsdirektoratet anbefaler, ... at frednings-
nævnet, under forudsætning af at der gives dispensation fra
lokalplan nr. 197, ... tillader Københavns Havn at foretage
de indgreb i den med rødt på tegning nr. 172/D9 af 22.10.94
viste del af det fredede område, som er en nødvendig kon-
sekvens af den ansøgte vejomlægning.

Plan- og Ejendomsdirektoratet anbefaler ..., at frednings-
nævnet stiller som betingelse for den ovennævnte tilladel-
se, at den fremtidige udformning - efter vej omlægningen -
af de nuværende vejarealer m.v. indpasses i en helhedsplan
for det samlede område umiddelbart nord for Kastellet, samt
at denne helhedsplan forelægges for fredningsnævnet i over-
ensstemmelse med fredningsdeklarationens pkt. 1 og 2.

"

Af den nævnte tegning nr. 00172/ D9 fremgår, at det berørte
område af det fredede areal udgør ca. 600 m2, hvoraf ca. 500
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m2 er eksisterende vej.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til
det ansøgte. Tilladelsen er betinget af, at helhedsplan for
det samlede område nord for Kastellet forelægges frednings-
nævnet til godkendelse senest 1. juli 1995.

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
klage 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. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 22/12-95
FRS 55/95 KP

Københavns Havn
Boks 2083
Nordre Toldbod 7
1013 København K

Vedr. j.nr. 13-029-001 vejomlægning på Søndre Frihavn.

Ved skrivelse af 14. december 1994 gav fredningsnævnet tilla-
delse til, at der i forbindelse med en sammenlægning af tra-
fikken til Østmolen og Langelinie ad Indiakaj og en fælles
bro over Pramrenden kunne foretages indgreb i fredningen af
Langelinieparken, for så vidt angår ca. 600 m2, hvoraf ca.
500 m2 er eksisterende vej. Tilladelsen var betinget af, at
en helhedsplan for det samlede område nord for Kastellet
fremsendtes til fredningsnævnet senest 1. juli 1995, hvilket
er sket.

Ved skrivelse af 16. oktober 1995 har Københavns Havn anmodet
om, at den ved skrivelsen af 14. december 1994 forudsatte
vejføring kan ændres i overensstemmelse med helhedsplanen.

Der har den 29. november 1995 været afholdt møde, hvor hel-
hedsplanen og ansøgningen er blevet drøftet.

Af en på mødet fremlagt tegning af 23. marts 1995 nr. 1 (90)
2.11-e benævnt belægningsplan syd for Pramrenden fremgår, at
den østlige ende af Indiakaj ønskes afsluttet med en rundkør-
sel til fordeling af trafikken mod nord over en ny bro over
Pramrenden og mod syd mod Vej til Langelinie.

De fremmødte fra Skov- og Naturstyrelsen, Københavns kommune
og Danmarks Naturfredningsforening kunne anbefale ansøgnin-
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gen.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til,
at det vejanlæg , hvortil der blev meddelt dispensation ved
skrivelsen af 14. december 1994, ændres i overensstemmelse
med ovennævnte tegning af 23. marts 1995.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen 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.

~~_7~,
Hans Chr. Poulsen

formand



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

Gladsaxe, den 10/06-96
FRS 8/96 KP

Københavns kommune
Vej afdelingen
Islands Brygge 37
2300 København S

REG. NR. 311'1 . O O

Vedr. j.nr. V 13.1 etablering af vendeplads ved Den Lille
Havfrue m.v.

Ved skrivelse af 9. januar 1996 har Vej afdelingen ansøgt om
tilladelse til at etablere en vendeplads nordvest for Den
Lille Havfrue, og i forbindelse hermed foretage en mindre
vej udvidelse i nordsiden af Vej til Langelinie på strækningen
fra Vej til Langeliniekajen til vendepladsen samt til at fo-
retage renovering af parkarealet mellem vendepladsen og Den
Lille Havfrue.

Det er oplyst, at Søndre Kastelsviadukt på grund af manglende
bæreevne har været spærret for biler og busser siden 1990,
således at den kørende trafik til Langelinieområdet har måt-
tet køre ad Folke Bernadottes Alle. Højdebegrænsningen under
Langeliniepavillonen medfører, at de nyere busser, som ofte
er højere end 3,1 meter, ikke kan vende ved at køre rundt om
Langeliniepavillonen, men i stedet foretager en meget uheldig
vending ved bakning umiddelbart nord for pavillonen.

I projektbeskrivelsen er bl.a. anført:

"Den nye busvendeplads etableres overvejende på det hidtil
befæstede fortovsareal og i forbindelse hermed foretages
en mindre vejudvidelse af Vej til Langeline på en ca. 125
m lang strækning. Vej udvidelsen foretages ved at rykke kø-
rebanekantstenen mod nord, hvilket medfører, at 5 park lam-
per flyttes tilsvarende, og at ca. 10 elmetræer fældes.

yejudvidelsen nødvendiggør fjernelse af dækningsgraven,
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hvorved der gives plads til en ny kiosk tilpasset områdets
karakter.

Det grønne anlæg mellem busvendeplads og Den Lille Havfrue
indrettes med en adgangs- og servicezone med telefonkios-
ker, bænke, kiosk og cykelstativer. Anlægget åbner sig mod
vandsiden og "Den Lille Havfrue" med et beskyttet opholds-
område med mange siddepladser. Centralt placeret opbygges
en fin granitplint omkring et større solitært træ."

Området er fredet ved deklaration, tinglyst den 16. juni
1966, af Langelinieparken og Churchhillparken. I følge denne
skal arealerne bevares som rekreativt grønt område, voldgra-
ve/søer og åbent havneareal, de grønne områder skal oprethol-
des som park.

Ifølge kopi af en skrivelse af 12. februar 1996 fra Vejafde-
lingen til Skov- og Naturstyrelsens Kulturhistoriste kontor
nedskæres antallet af parkeringspladser umiddelbart vest for
Den Lille Havfrue fra 6 til 4, medens der i forbindelse med
vej udvidelsen i nordsiden af Vej til Langelinie etableres 7
busparkeringspladser . Efter det foreslåede proj ekt vil der
således ske en forøgelse af turistbussernes parkeringspladser
fra 6 til 11 parkeringspladser.

Der har den 14. maj 1996 været afholdt møde på stedet.

Københavns kommunes Plan- og Ejendomsdirektorats repræsentant
oplyste, at Københavns kommune er sindet at meddele dispensa-
tion fra fortidsmindebeskyttelseslinien, når der er fremkom-
met svar fra Skov- og Naturstyrelsen herom. Hun oplyste, at
Plan- og Ejendomsdirektoratet kan tiltræde projektet, da der
er tale om en forbedring af forholdene.

En af Københavns kommunes Parkafdelings repræsentanter oplys-
te, at afdelingen kan anbefale en dispensation, idet projek-
tet vil udgøre en del af en helhed vedrørende renovering af
området ved Den Lille Havfrue.

Skov- og Naturstyrelsens repræsentant oplyste, at han fandt,
at der kunne meddeles dispensation på betingelse af, at der
ikke sker udfyldning af voldgraven.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant
den sydlige plads til parkering af busser blev
tidig. Hun henstillede endvidere, at der blev

foreslog, at
gjort midler-
skabt ordnede



- 3 -

forhold for cyklisterne.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation
til det ansøgte på betingelse af

at der ikke sker opfyldning i voldgraven og
at den påtænkte holdeplads for 4 busser umiddelbart vest for

Den Lille Havfrue. ikke etableres.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen 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.

Hans Chr. Poulsen
formand



FREDNINGSNlEVNET
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19

TELEFAX 39661048

FOR KØBENHAVN
Modtaget.

Skov- og Naturotyrer~

2 1 JUNr 1996
GLADSAXE, den 20/6-96

FRS 40/96 KP

Pia Bundgaard Dam
Remisevej 17
4500 Nykøbing Sj.

REG. NR. ~~~'-\. () O

Vedr. Havfruekiosken.

Ved skrivelse af 24. januar 1996 har De ansøgt om tilladelse
til at opføre en ny kiosk til erstatning for den eksisterende
i forbindelse med, at området, hvori denne er beliggende,
skal omlægges. De har i den anledning fremsendt en tegning,
der er udarbejdet af Parkafdelingen, og som viser udseendet
af den kiosk, De ønsker opført.

Området er omfattet af en den 16. juni 1966 tinglyst fred-
ningsdeklaration for Langelinieparken og Churchillparken. I
følge denne må der blandt andet ikke uden samtykke fra fred-
ningsnævnet for København på det fredede areal anbringes byg-
ninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere ka-
rakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener anlæggets formål.

e Fredningsnævnet har i anledning af Deres ansøgning den 14.
maj 1996 afholdt møde i·sagen. Det fremgik heraf, at den nye
kiosk ønskes placeret, hvor der i øjeblikket er et delvist
nedgravet beskyttelsesrum, som i forbindelse med den oven-
nævnte omlægning af området vil blive sløjfet. på mødet op-
lyste De, at kiosken tænkes udført i træ, der males mørke-
grønt. Den vil være omkring 3,5 meter til den øverste del af
taget og ca. 5 meter til toppen af flagstangen. Det er firma-
et Frisko Is, som skal betale opførelsen, og det er meningen,
at der skal stå Frisko på vimplen. Herudover er det alene me-
ningen at anbringe Friskos logo på ruden umiddelbart over
ekspedi tionslugen. Det er mening~n, -at navnet "Havfruekio-
sken" skal anbringes delt på hver side af dette logo. Køben-
havns kommunes Parkafdelings repræsentant oplyste, at Parkaf-
delingen ikke vil tillade, at der opsættes vimpler med rekla-
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mer i byens parken. Han oplyste videre, at Parkafdelingen har
udfærdiget specielle skilteholdere til opsætning af prisskil-
te. Han anbefalede, at det tillades, at der opsættes en sådan
skilteholder, således at prisskiltningen bliver ensartet. Han
fandt, at der ikke herudover bør ske skiltning, bortset fra
en markering af at der er tale en iskiosk.

Skov- og Naturstyrelsen repræsentant tilsluttede sig Parkaf-
delingens synspunkter.

Danmarks Naturfredningsforening repræsentant fandt, at der
ikke burde opsættes reklamevimpler, og at der ikke burde ske
anden reklamering end, at Friskos logo kunne opsættes sammen
med navnet Havfruekiosken som nævnt af Dem.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til
det ansøgte på betingelse af

at der ikke opsættes markiser på kiosken
at der ikke opsættes reklamevimpler
at reklamering alene sker ved, at Friskos logo opsættes sam-

men med navnet "Havfruekiosken" over ekspeditions lugen og
at prisskiltning finder sted ved, at der opsættes et stativ

hertil som af Københavns kommunes Parkafdeling beskrevet.

Det tillades i forbindelse med opsætningen af den nye kiosk,
at områdets ejer lader det på stedet beliggende beskyttelses-
rum nedlægge mod, at området efterfølgende retableres under
tilsyn af Københavns kommunes Parkafdeling.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen 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.

Hans Chr. Poulsen
formand



Modtaget I~R~x@vu og Naturstyraiser;
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1,
2860 søborg RCG N0
Telefon 39 69 32 19 1:. I\a 2> '1~ ~. O O .
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 17/07-96
FRS47/96 KP

Københavns kommune
Stadsarkitektens Direktorat
Njalsgade 15
2300 København S

Vedr. j.nr. A 84.1 opsætning af stål standere med kulturbyfa-
ner ved lystbådeh~vnen.

Ved skrivelse af 3. juni 1996 har direktoratet ansøgt om mid-
lertidig dispensation fra fredningsbestemmelserne vedrørende
Langelinieparken til opsætning af 3 stålstandere, hver 10 me-
ter høje med hver 2 stk. kulturbystandere, langs den ene side
af lystbådehavnens moler. Af et medsendt rids fremgår, at
standerne ønskes opsat på sydsiden af havnebassinet i kanten
til "Vej til Langelinie" . Det fremgår af ansøgningen, at
standerne nedtages ved årets udgang, hvor Kul turbyåret af-
sluttes.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Plan- og Ejen-
domsdirektoratet, som i udtalelse af 1. juli 1996 har med-
delt, at det finder, at placeringen ved kanten af lystbåde-
havnen er velegnet til kulturbystandere. De vurderes at passe
ganske godt i miljøet i lystbådehavnen, og at de, når de er
opstillet i så kort en periode som ansøgt, ikke vil være til
gene for det fredede område.

Af deklarationen vedrørende fredning af Langelinieparken og
Churchillparken af 3. marts 1966 fremgår, at der ikke uden
samtykke fra fredningsnævnet på det fredede areal må anbrin-
ges bygninger, boder, skure eller andre indretninger af vari-
gere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener anlæggets
formål.
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Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation
fra fredningsbestemmelsen til opsætning af de ansøgte stande-
re på betingelse af, at de nedtages ved årets udløb.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m. fl. Der kan
inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages

xiI 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.

L§lrP~
Hans Chr. Poulsen

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

Gladsaxe, den 14/01-97
FRS 21/96 KP

stadsingeniørens Direktorat
Vejafdelingen
Islands Brygge 37
2300 København S

REG. Nit ~ \~~. 00,

Vedr. j.nr. V 1068 dispensation til opsætning af bycykelstativer
og reklameskilte ved Søerne og i Langelinieparken og Churchill-
parken.

I skrivelse af 27. juni, 4. september og 5. september 1996 samt
præciseret på mødet den 11. december 1996 har Københavns kommune
ansøgt om dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende Sø-
erne og Langelinieparken og Churchillparken til opsætning af

1) reklameskilt og bycykelstativ på hjørnet af Gyldenløvesgade og
Nørre Søgade

2) bycykelstaiv på øster Søgade ud for midten af Sortedams Sø

3) bycykelstativ på hjørnet af øster Søgade og Dag Hammerskjolds
Alle

• 4) reklameskilt og bycykelstativ i Langelinieparken

5) reklameskilt og bycykelstativ i Churchillparken.

Det hedder i deklarationen vedrørende Søerne:

"
Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet på det fredede
landareal - søbred - anbringes bygninger, boder, skure eller
andre indretninger af varigere karakter. Der må ikke uden sam-
tykke fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væ-
sentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af
nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

II

\ ~ C\ lo - \ J.... \ \ I15- 000 5

'-\



- 2 -

Det hedder i deklarationen vedrørende Langelinieparken og
Churchillparken:

"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 anlægges formål.

"

Parkafdelingens repræsentant har anført, at placering af bycykel-
stativer må være parkmateriel. Han har iøvrigt anbefalet det an-
søgte .• Plan- og Ejendomsdirektoratets repræsentant har anbefalet, at der
gives dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse og enkelte private har anført, at i hvert fald re-
klarneskiltene bør fjernes.

Fredningsnævnet meddelte at være af den opfattelse, at bycykel-
stativerne ikke er parkinventar, hvorfor opsætningen af disse
burde have afventet dispensation.

• Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til opsætning af de
bycykelstativer, der allerede er anbragt. De tilknyttede reklame-
standere skal nedtages. Det tillades at opsætte en mindre infor-
mationstavle på de enkelte bycykelstativer, således at stativet
og informationstavlens højde ialt ikke overstiger 1,5 meter.

stativet på Langelinie forudsættes anbragt som vist på en skitse
over området efter, at vendepladsen er anbragt.

Dispensationen er gældende, så længe bycykelprojektet varer.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4

\tt uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur-
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klagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbe-

.. skyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

tlUJ fl1L l' .~ ~~~"
Hans Chr. Poulsen

formand

•
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Københavns Kommune
Magistratens 4. afdeling
Rådhuset
1599 København V

REGaNR. 3 9'1~. 00

Vedr. jr. nr. 2134.0002/95 - kørsel l. 7. - 20. 8. 1997 med
tt minitog fra Langelinie til Larsens Plads.

Ved skrivelse af 14. april 1997 har De fremsendt ansøgning
fra Thomas Toget A/S om tilladelse til at etablere kørsel med
mini tog på ovennævnte strækning. Ansøgningen er fremsendt,
idet kørslen skal passere Langelinieparken, der er fredet.
Ansøgningen har været forelagt Plan- og Ejendomsdirektoratet,
der ved skrivelse af 21. april 1997 har meddelt, at det ikke
finder, at det ansøgte kræver fredningsnævnets godkendelse,
idet der ikke er tale om, at der foretages indretninger af
varig karakter eller ændringer i beplantning, terræn, vand-
stand m.v. Det oplysningsskilt, som ønskes opsat ved stoppe-
stedet ved Den lille Havfrue, kan efter direktoratets opfat-

tt telse ikke karakteriseres som et reklameskil t, hvorfor det
ikke skønnes omfattet af forbudet mod sådanne skilte i det
fredede område.

Sagen har endvidere været forelagt Danmarks Naturfrednings-
forening, som ved skrivelse af 5. maj 1997 har meddelt, at
den ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Idet det kan oplyses, at jeg kan tilslutte mig Plan- og Ejen-
domsdirektoratets bemærkninger, finder jeg ikke, at fred-
ningsnævnets tilladelse til det ansøgte er fornøden, forudsat
kørslen indskrænker sig til den ovenfor nævnte periode.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
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relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

~~.rpJ~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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Forsvarets Bygningstjeneste
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Gladsaxe, den 27/11-97
FRS59/97 KP

RE.G. Hl 2> ~)'l. 00.

MoCJfa§9'tE
SkQVc og Naturstyrelsert

{2 [f3 NOV. ~g91

Vedr. sagsnr. 101/611.16/9400760/59 Kastellet.

Under henvisning til ansøgning af 4. november 1997 om dispensation fra fredningsdeklaratio-
nen for Langelinieparken og Churchillparken til retablering af Kastellet, 2. etape, og under
henvisning til gennemgangen den 19. november 1997 skal det herved meddeles, at frednings-
nævnet i enighed kan give princip godkendelse til foretagelse af de arbejder, som er nævnt på
side 4 i Københavns Kommunes Parkafdelings notat af 8. oktober 1997.• ,
For så vidt angår nedlæggelse af dækningsgravene i Churchillparken skal jeg imidlertid henle-
de opmærksomheden på, at disse (eller en af dem) eventuelt bør bevares for at give det nærlig-
gende Frihedsmuseum mulighed for at inddrage dem i beskrivelsen af forholdene under 2. ver-
denskrig. -

For en ordens skyld skal det pointeres, at nærværende godkendelse alene er en principgodken-

delse, og af hensyn til tidsplanen skal jeg gøre opmærksom på, at arbejdet inden for frednings-
området ikke må igangsættes før 4 uger efter, at godkendelse af det endelige projekt forelig-
ger, eller før en klagebehandling ved Naturklagenævnet er tilendebragt.

e Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfrednings-
forening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Na-
turklagenævnet over afgørelsen, Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives

skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturkla-

genævnet.

~ ri!lr.CP~
Hans Chr. Poulsen

formand
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REG. Net 3~c;\.{. O O

Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Stadsingeniørens Direkorat
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV.

Modtaget i
Skov- og NnturGtyrelsen

~ j AVS, ~99~

Vedr. renovering af Kastellet, Deres j.nr. 101/611.16/9400760/59.

Fredningsnævnet meddelte i skrivelse af 27. november 1997 pr in-
cipgodkendelse til retablering af Kastellet 2 etape, til foretag-
else af de arbejder, som er nævnt på side 4 i Københavns Kommunes
Parkafdelings notat af 8. oktober 1997.

I skrivelse af 10. juni 1998 har De til godkendelse fremsendt
Forsvarets Bygningstjenestes og Parkafdelingens detailforslag til
retablering af Grevens Bastion og Sjællands Ravelin, samt de op-
følgende arbejder i Churchillparken, Gefionområdet og Langelinie-
anlægget.

Projektet er beskrevet i Forsvarets Bygningstjenestes projekthæf-
te dateret april 1998.

e Det fremgår af ansøgningen:

* For at sikre den størst mulige vandflade omkring Kastellet er
Gefionspringvandet i det nuværende forslag afsluttet med en
lodret mur. Gefionbroen er blevet drejet yderligere og hviler
på to fremskudte brohoveder beklædt med de oprindelige granit-
sten ,fra brofæsterne i området. Voldgraven er trukket ind under
Gefionbroen og vil på den første del af strækningen ud mod Lan-
gelinie blive afgrænset med en bolværkskant.

* på baggrund af Borgerrepræsentationens behandling af projektet
og kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening er der ind-
arbejdet en selvstændig cykel- og gangsti under Gefionbroen og
med forbindelse videre ud til Langelinie, som erstatning for
den nedlagte vej forbindelse. stiens belysning vil blive projek-

Qd 'S~ \l~~-\'l..\\\\S-c)OOS
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ra.. teret, så der kastes mindst muligt lys på Kastellet. Adgangen
til stien sker fra arealet umiddelbart syd for den drejede Ge-
fionbro, hvor Københavns Havn har ønsket at fastholde sin par-
keringsmulighed.

* Frihedsmuseet har i brev af 30. april 1998 erklæret deres inte-
resse i at udnytte de i Churchillparken beliggende dækningsgra-
ve. Parkafdelingen anbefaler, at dette gives en toårig forsøgs-
periode . Såfremt det efterfølgende viser sig, at museet ikke
ser sig istand til at udnytte gravene, vil de herefter blive
nedlagt.

* Placeringen af monumenterne Vore Faldne og Prinsesse Marie er
ikke endeligt fastsat. I en toårig periode vil Vore Faldne bli-
ve på sin nuværende placering. Derefter tages der stilling til
om monumentet skal flyttes til en alternativ placering i Chur-
chillparken lige uden for det oprindelige Sjællands Reduit (se
vedlagte tegningsmateriale, bilag 2). Prinsesse Maries monument
fastholdes i Langelinieanlægget, med en placering som vist på
vedlagte tegningsmateriale (bilag 2). Såfremt den foreslåede
placering i model viser et visuelt sammenstød med Peder Huit-
feldts monumentsøjle, kan der blive tale om at flytte Prinsesse
Maries monument længere ned ad skråningen.

•
Endeligt skal det bemærkes, at der i det oprindeligt fremsendte
projektforslag var indarbejdet en regulering af krydset Grønning-
en/Esplanaden. Projektet omfatter etablering af en ny højre-
svingsbane og cykelsti. Dette forudsætter, at det nuværende for-
tov inddrages i vej arealet og at der etableres et nyt fortov i
parkarealet. Arbejdet i vej arealet er beklageligvis blevet iværk-
sat før Fredningsnævnets endelige kendelse forelå. De opfølgende
arbejder i parkarealet er ved Parkafdelingens foranstaltning sat
i bero indtil Fredningsnævnets endelige kendelse foreligger og
høringsfrisen er overstået".

Området er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 16. juni
1966 vedrørende Langelinieparken og Churchillparken. Det fremgår
af deklarationen:

liDermå ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København
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tt på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller an-
dre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke
tjener anlæggets formål".

"Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte el-
ler foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere fjer-
nelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger og
ej heller uden samtykke foretages opfyldning i voldgraven/søerne,
hvis nuværende vandstand skal søges bevaret".

Det fremgår blandt andet af Københavns Kommune, Økonimiforvalt-
ningens skrivelse af 7. juli 1998:

"De væsentlige forskelle mellem det nu ansøgte og det foreløbige
projekt er følgende:

Der er sikret en større vandflade omkring Grevens Bastion ved at
afslutte Gefionspringvandet med en lodret mur i stedet for som
tidligere forudsat med en skåning, og ved at trække voldgraven
ind under Gefionbroen, som er drejet lidt i forhold til det op-
rindelige forslag. Der er indarbejdet en ny cykel- og gangsti un-
der Gefionbroen i projektet på baggrund af bemærkninger fra Bor-
gerrepræsentationen og Danmarks Naturfredningsforening, idet det
i det oprindelige forslag ikke var muligt for cyklister og rul-
leskøjteløbere at komme til Langelinie denne vej. Vedrørende dæk-
ningsgravene anbefaler Parkafdelingen nu, blandt andet på grund
af fredningsnævnets henvendelse herom i forbindelse med princip-
godkendelsen, at Frihedsmuseet gives en toårig forsøgsperiode til
at afgøre, om man ser sig i stand til at ~dnytte dem, i det op-
rindelige forslag regnede man umiddelbart med nedlæggelse. Der er
endvidere en række ændringer omkring placeringen af monumenterne
i forhold til det oprindelige forslag.

Københavns Kommune er blevet ansøgt om dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 16 og § 18 til det ansøgte. Dispensationen vil
blive afgivet snarest.

Skov- og Naturstyrelsen har den 23. juni 1998 givet en dispensa-
~ tion til den del af projektet, der ligger på selve fortidsmindet.

Af dispensationen, som er sendt i kopi til fredningsnævnet, frem-
går, at styrelsen har følgende forbehold overfor det ansøgte:
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tt - at der ikke må plantes nye træer i Churchillparken med undta-
gelse af alleen i Amaliegades forlængelse,

- at tilladelsen indtil videre ikke omfatter placeringen af monu-
mentet Prinsesse Marie,

- at de kommende parklampetyper og informationstavler ikke er om-
fattet af tilladelsen,

- at de tre vestligste træer i spidsen af Churchillparken bør
fjernes af hensyn til indsynet til fortidsmindet,

- at vej adgangen til Kastellet via Ravelinsbroen gøres til en me-
get smal tosporet vej,

- at placeringen af monumentet for Frode Jacobsen fastsættes på
stedet med deltagelse af Parkafdelingen, Stadsarkitekten og
styrelsen,

- at spørgsmålet om dækningsgravenes forbliven afgøres om to år,
- at placeringen af monumentet "Vore Falde" først afgøres om to

oar,
- at borde- bænkegrupperne bag Frihedsmuseet indskrænkes til en

række langs museet, afskærmet fra parken af en bøgehæk, og are-
alet lægges ud i græs,

- at det resterende jernbanespor foran Københavns Havns garager
bibeholdes af historiske grunde.

Man finder herfra, at projektet, som det fremtræder nu, giver et
løft til Kastellet og dets omgivelser. De ovennævnte ændringer i
forhold til det oprindelige projekt vurderes at være forbedrin-
ger, og de er til dels indarbejdet på baggrund af kommentarer fra
fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening m. f!. De giver
derfor ikke anledning til bemærkninger herfra.

Vedrørende Skov- og Naturstyrelsens forbehold bemærkes følgende:
Ifølge Parkafdelingens ansøgning har området, der ansøges renove-
ret, karakter af et landskabeligt grønt og frodigt parkbånd med
primært rekreativt formål. Det er set ud fra denne synsvinkel, at
Parkafdelingen ønsker at plante enkelte nye træer. styreIsens be-
mærkninger om monumenterne, om dækningsgravene og om bredden af
vejen til Ravelinsbroen ses ikke at være i modstrid med det an-
søgte. Vedrørende borde- og bænkegruppen bag Frihedsmuseet kan
det oplyses, at Parkafdelingen er ved at udarbejde et forslag,
som vil blive forelagt nævnet og styrelsen, Der er ikke herfra
nogen bemærkninger til styreIsens forslag om at bevare et stykke
Frihavns-banespor.
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la på ovennævnte grundlag vil man herfra, set fra et fredningsmæs-
sigt synspunkt, ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet giver
dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dels til retableringen af Churchillparken, Gefionområdet, Lange-
linieanlægget og Iver Huitfeldtsområdet, som beskrevet i Parkaf-
delingens ansøgning af 10. juni 1998 med bilag. Det anbefales, at
dispensationen ikke omfatter området bag Frihedsmuseet, førend
der foreligger et forslag til fornyelse, som nævnet kan godken-
de".

Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse har begge anbefalet projektet.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, til det den 10. juni 1998 af Par-
kafdelingen ansøgte projekt, dog at spørgsmålet om fældning af de
3 vestligste træer i spidsen af Churchillparken, og om indretning
af området bag Frihedsmuseet udskydes til senere beslutning.

forma
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Københavns Belysningsvæsen
Varme forsyningen
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1149 København K.
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= 1 MRS. 1999
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Vedrørende j.nr. 053-015-514 - varmeledninger på Kastellet.

Ved skrivelse af 20. januar 1999 har De ansøgt om tilladelse til
at føre ledninger gennem Kastellet fra et område ved lystbådehav-
nen til Langeliniepavillionen.

Området er omfattet af en fredningsdeklaration for Langeliniepar-
ken og Churchillparken af 13. juni 1966, tinglyst 16. juni 1966.
I følge denne er det bestemt, at der ikke uden samtykke fra fred-
ningsnævet må foretaget væsentlige ændringer i terrænet.

Ansøgningen har været forelagt Københavns Kommune, 0konomifor-
valtningen, 8. kontor, der har meddelt, at man, set ud fra et
fredningsmæssigt synspunkt, ikke vil udtale sig imod, at fred-
ningsnævnet giver dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, som ønsket. Det er anført, at det synlige ind-
greb har en midlertidig karakter, og at det kun medfører en min-
dre gene i forhold til fredningens formål. Det er er endelig an-
ført som væsentligt, at terrænet retableres, når ledningen er
nedgravet.

Fredningsnævet skal herved i enighed i medfør af Naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, meddele tilladelse til det ansøgte.

tt Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen
og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der k~n inden 4 uger fra
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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 fred-
ningsnævn, der videresender 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.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

stk. l, jf. § 66,
udnyttes inden 3 år

Hans Chr. Poulsen
formand
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Fjernvarmeledning gennem området omfattet af fredningsdeklarationen for Langelinieparken
og Churchillparken

- Fredet parkområde
,_. Ansøgt tjernvarmeledning

Nedfotograferet gengivelse imål 1:5.000 af kort nr.:
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Forsvarets Bygningstjeneste
Frederiksholms Kanal 30
Postbox 24
1001 København K.

Vedr.e ___ ---.l;;;..;;;;.--=..:=...;:;..;;::..=..:::~;:;".;"..------------------------
Ved skrivelse af 9. marts 2000 har Bygningstjenesten anmodet om
tilladelse til at fremføring af Telia-linier på Kastellet. Der
ønskes indført 2 fiberkabler med en diameter på 14 mm. Det ene
ønskes indført indført fra Folke Bernadottes Alle via Bornholms
Ravelin i rør under voldgraven, derfra under den brostensbelagte
vej til bygning 24a, hvorfra det føres gennem allerede eksiste-
rende kabelbakker og rørsystem.

Det andet kabel ønskes ført fra Ydermole ved lystbådehavnen i rør
under voldgraven, gennem Prinsens Bastion og under plænen til ka-
belbrønden ved bygning 39. Af sikkerhedsmæssige grunde vedlægges
ikke rids over linieføringen.

Langelinieparken og Churchillparken er fredet ved deklaration,
tinglyst 16. juni 1966. I følge denne må der inden for området
blandt andet ikke uden samtykke fra fredningsnævnet anbringes re-

:~~~ameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller
~1Ii~tydelig fjernelse af ny eksisterende eller tilkomne bevoksnin-

)..o~r
~ (]'q 1!l- •
a> ~(l)
I ~'"l_ ~ a.9.
~~iøbenhavns kommunes 0konomiforvaltning, 8. kontor, har ved skri-
-flJ ...•~~lse af 3. maj 2000 udtalt, at det nødvendige, synlige indgreb
tI)101 :::t,e.{lledat nedlægge telelinierne har en midlertidig karakter, og manIII finder derfor, at det kun medfører en mindre gene i forhold til
~I fredningens formål. Det er væsentligt, at det sikres, at terrænetk retableres, når ledningen er nedgravet. 0konomiforvaltningens 8.
~ kontor vil herefter, set fra et fredningsmæssigt synspunkt, ikke
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udtale sig mod, at fredningsnævnet giver dispensation i henholdtt til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til at nedlægge teleli-
nierne gennem det fredede område, Kastellet, som ønsket.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation fra fredningen
af Langelinie og Churchillparken til nedlæggelse af de ansøgte
Telia-linier. Dispensationen er betinget af, at arealerne reta-
bleres til det nuværende udseende, når kablerne er nedlagt.

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 fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 I

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

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

~l1:7~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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Forsvarets Bygningstjeneste
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1001 København K.

e Vedr. sag nr. 101/611.6/200001078/2 - indføring af Telia-linier
på Kastellet.

Ved skrivelse af 9. marts 2000 har Bygningstjenesten anmodet om
tilladelse til at fremføring af Telia-linier på Kastellet. Der
ønskes indført 2 fiberkabler med en diameter på 14 mm. Det ene
ønskes indført indført fra Folke Bernadottes Alle via Bornholms
Ravelin i rør under voldgraven, derfra under den brostensbelagte
vej til bygning 24a, hvorfra det føres gennem allerede eksiste-
rende kabelbakker og rørsystem.

Det andet kabel ønskes ført fra Ydermole ved lystbådehavnen i rør
under voldgraven, gennem Prinsens Bastion og under plænen til ka-4t belbrønden ved bygning 39. Af sikkerhedsmæssige grunde vedlægges
ikke rids over linieføringen.

Langelinieparken og Churchillparken er fredet ved deklaration,
tinglyst 16. juni 1966. I følge denne må der inden for o~rådet
blandt andet ikke uden samtykke fra fredningsnævnet anbringes re-
klameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller

~ betydelig fjernelse af ny eksisterende eller tilkomne bevoksnin-
P- ger.
-'

Københavns kommunes 0konomiforvaltning, 8. kontor, har ved skri-
velse af 3. maj 2000 udtalt, at det nødvendige, synlige indgreb

/.:J~ ved at nedlægge telelinierne har en midlertidig karakter, og manlIt- finder derfor, at det kun medfører en mindre gene i forhold tilv,
fredningens formål. Det er væsentligt, at det sikres, at terrænet
retableres, når ledningen er nedgravet. 0konomiforvaltningens 8.
kontor vil herefter, set fra et fredningsmæssigt synspunkt, ikke

oe
..,.I j
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udtale sig mod, at fredningsnævnet giver dispensation i henhold4ttil Naturbeskyttelseslovens § ~O, stk. 1 til at nedlægge teleli-
nierne gennem det fredede område, Kastellet, som ønsket.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation fra fredningen
af Langelinie og Churchillparken til nedlæggelse af de ansøgte
Telia-linier. Dispensationen er betinget af, at arealerne reta-
bleres til det nuværende udseende, når kablerne er nedlagt.

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 fred-

4t ningsnævn, der videresender 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.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

stk. 1, jf. § 66,
udnyttes inden 3 år

Hans Chr. Poulsen
formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 661048

RE6.Ni 3 QC1Y.oo
Gladsaxe, den 3. januar 2001
FRS nr. 46/2000 - jm

Københavns kommune
Bygge & Tekniskforvaltning
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S.

Vedr. ansøgning om dispensation til belysningsanlæg
fra Langelinie Pavillonen til Gefionsbroen.

I skrivelse af 7. september 2000 har De ansøgt om
dispensation til at etablere belysning langs stien
mellem Gefion springvandet og Langelinie Pavillo-
nen. Principalt har De ansøgt om opstilling af
lamper af typen Metropol og subsidiært en lav
pullertbelysning med lamper af mærket Stærke Louis
eller Bysted.

Den pågældende sti forløber i et område, der er
fredet ved deklaration tinglyst den 16. juni 1966
vedrørende Langelinieparken og Churchillparken.
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at der ikke
må anbringes bygninger I boder, skure eller andre
indretninger af varig karakter, hvis tilstedevæ-
relse ikke tjener anlægges formål, ligesom der
ikke må anbringes reklameskilte eller foretages
ændringer i terrænet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Danmarks Naturfredningsforening og Københavns
0konomiforvaltningen, har af æstetiske

anbefalet en lav pullertbelysning ud mod
kommune,
grunde
vandet.

Uanset det af deklarationen fremgår, at det er
forbeholdt ejeren/brugeren af parken at træffe
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•
afgørelse om alle spørgsmål vedrørende belysning,
der ikke ændrer parkens karakter, findes en dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne fornøden, da
det ansøgte har nær sammenhæng med dispensation
til retablering af Grevens Bastion.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til
belysning med lave pullertlamper, placeret ud mod
graven. Det overlades til Dem at vurdere, hvilken
af de to foreslåede modeller der er mest hen-
sigtsmæssig.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening
m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne af-
gørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om natur-
beskytteIse § 87 indgives skriftligt inden fri-
stens 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 be-
handlingen af en eventuel klage måtte være af-
sluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 5O, stk.
l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er
meddelt.

!/ (J)' (/2 )
/(dJJJ @ill' I c lL-t~,-_
Hans Chr. Poulsen

formand



Ansøgning om stibelysning inden for fredningen af Langelinieparken

- Fredningsgrænsen
Stistrækningen, der ønskes forsynet med belysning.,...
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Projektet 1:2000

Kopi af oversigtsplanen fra heftet "Kastellet, Retablering af Voldanlæg, april 1998",udarbejdet af
Forsvarets Bygningstjeneste, der viser retableringen af Grevens Bastion og Sjællands Ravelin

0konomiforvaltningen, 8. Kontor, oktober 2000
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Københavns Kommune 
Center for Miljøbeskyttelse 
Njalsgade 13, 2. sal 
2300 København S 
 
Sagsnr. 2015-0176798-3 
 
 
 
 
Langelinieparken og Churchillparken – dispensation til bevarelse af en allerede etable-
ret ladestation for bycykler 
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til bevarelse af en la-
destation til bycykler bestående af 24 standere ved Den lille Havfrue på Langelinie mellem 
rundkørselen og lystbådehavnen. Den nærmere placering fremgår af det til afgørelsen vedlag-
te kortbilag. 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 
Det fremgår af sagen, at arealet, hvor ladestationen er etableret, er omfattet af deklaration ved-
rørende Langelinieparken og Churchillparken fra 1966. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at området skal bevares som rekreativt 
grønt område, voldgrave/søer og åbent havneareal, og de grønne områder skal opretholdes 
som park. Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede 
areal anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis til-
stedeværelsen ikke tjener anlæggets formål.  
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Naturstyrelsen 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. 
 
Ansøgers oplysninger om baggrunden for det ansøgte 
Bycyklerne er en udvidelse af det offentlige transport tilbud, hvor brugerne vil få mulighed 
for at komme helt ud til mange af de ønskede destinationer i byen. Bycyklerne består af et nyt 
koncept, som integrerer en tablet-pc i en bycykelmodel med indbygget batterimodul. Batteriet 
bliver opladet ved særlige ladestandere, som skal opsættes ved strategiske lokaliteter i Kø-
benhavn. 
  
Placeringen ved Den lille Havfrue er meget vigtig, da hun, samt området ved Kastellet er en 
stor destination for de mange turister i byen, og københavnere der vil nyde havnefronten. I 
dag er der store trafikale problemer med turistbusser flere steder i byen, hvilket også er gæl-
dende ved Den Lille Havfrue. På sigt kan det tænkes, at bycyklerne kan erstatte nogle af disse 
busser. Det vil gavne både turisterne og byen som helhed, og alle vil få en bedre oplevelse af 
byen.  

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-50-2015  
 
Den 29. september 2015 
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Sagens behandling 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, der yder teknisk bistand 
til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF. Der er 
ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende di-
spensation til at bibeholde ladestationen til bycykler ved Den Lille Havfrue på Langeline. Det 
ansøgte findes således ikke at stride mod fredningens formål.  
 
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. 
 
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 Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
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Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge-
lig for myndigheden i Klageportalen. 
 
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. 

 
 
 
Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på 
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De 
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-
fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv-
net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes. 
 
 
Klagegebyr 
 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afslut-
tes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 



 

Side 4 af 4 
 

Natur- og Miljøklagenævnet 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
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 klageren 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
 
Kortbilag 
 
 

 
 
 



















FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Helle Møller Schou Madsen
Copenhagen Sakura Festival Secretariat
Den Japanske Ambassade

Via e-post: hrnch.mofa.go.jp

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 6848 00

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fred n ings naevn.d k
FN-KB H-73-201 6

Den 11.januar 2017

Langelinieparken og Churchillparkcn — telte og scene
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation for opstilling af telte og scene i Lan
gelinie Park til Copenhagen Sakura Festival d. 29 og 30april 2017 på ejendommen matr. nrn
66, 357 og 359 Sankt Annæ Øster Kvarter, København, beliggende ved og sydøst for Lange
liniepavillonen. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnæv
net. Den nærmere placering fremgår af foigende foto:

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 5. marts 1966
Langelinieparken og Churchillparken.

vedrørende

Af fredningsbestemmelseme fremgår, at fredningens formål er at bevare det fredede areal som
rekreativt grønt område og at opretholde de grønne områder som park. Om fredningens virk
ninger fremgår blandt andet følgende:

tt.,: -

‘•

Sagens oplysninger
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“Der må ikke uden samlykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af vadgere karakter, hvis tilstedeværelse
ikke tjener anlæggets formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksogende og
for parkpersonalet skal godkendes af nævnet.

Internationale naturbes/cpttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbesky4telsesornråder i relevant afstand fra ansogers ejen
dorn.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte ikke kræver dispensation
fra områdets fredning.

Afgørelsen er truffet affornianden for Fredningsnævnet for København i medfør af* 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om foffetningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgorelse

Det ansøgte kræver ikke dispensation fra den på området tinglyste fredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at det ansøgte ikke angår indretninger afvarigere
karakter.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaitning og Københavns
kommune.

Klagevej ledning

Med venlig

Feerup
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Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget. påklages til Natur- og
Miljoklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge
lig for myndigheden i Klageportalen.

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

sky4telse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres fonTlål va

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betahngskoh i Klageportalen.

Natur- og Miljoklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf
fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv
net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imodekommes.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug afbetalingskort inden klagen afslut
tes på Klageportalen. 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 klagefHst. manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljoklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påk’agede afgørelse er forlængelse af en
frist for eflerkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sa
gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Natur- og Miljoklagenævnet 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljoklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til
bagebetale gebyret, feks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgorelsesudkast i partshoring.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
 
Att.: Anders Gutmann Madsen 
 
Via e-post: agm@ekj.dk 
 
 
 
 
 
Langelinieparken og Churchillparken – Grundvandskontrolanlæg 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af grundvandskontrol-
anlæg på ejendommen matr.nr. 66a Sankt Annæ Øster Kvarter, beliggende. Projektet er nær-
mere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering frem-
går af følgende kortudsnit: 
 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 5. marts 1966 vedrørende 
Langelinieparken og Churchillparken. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningens formål er at bevare det fredede areal som 
rekreativt grønt område og at opretholde de grønne områder som park. Om fredningens virk-
ninger fremgår blandt andet følgende: 

 
”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener anlæggets formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og 
for parkpersonalet skal godkendes af nævnet. ” 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-7-2017  
 
Den 7. marts 2017 



 

Side 2 af 5 
 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 
Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Styrelsen for vand og naturforvaltning, der yder tek-
nisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 
DOF 
 
Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet at der skal søges dispensation fra fred-
ningen af Churchillparken og Langelinieparken på baggrund af aktivitetens varighed og visu-
elle påvirkning af parken. 
 
Fredningstilsynet vurderer, at der kan dispenseres fra fredningen, eftersom aktiviteten er mid-
lertidig (8-12 måneder) og der retableres efterfølgende. Fredningstilsynet har foreslået følgen-
de vilkår: 
 

 Masterne beklædes og eller males i en passende farve. Det kunne være samme farve 
som de bruger på byggehegnet. 

 Rørenes højde er minimum i kronehøjde, så er de lidt skjulte når der er blade på træer-
ne.  

 Hvor rørene krydser vejen skal de naturligvis overholde gældende regler. Man skal 
kunne passere med en last. 

 Der skal retableres. 
 Det skal renholdes for graffiti. 

Fredningstilsynet har henledt opmærksomheden på, at ansøger inden grundvandsboringerne 
påbegyndes skal kontakte byrumsforvalteren i Københavns Kommune, der vil fastlægge vil-
kår for aktiviteten i parken. Fredningstilsynet har endvidere gjort opmærksom på at projektet 
kan kræve andre tilladelser vedr. grundvandssænkning mm. 
 
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 følgende vilkår: 
 

 Masterne beklædes og eller males i en passende farve. Det kunne være samme farve 
som de bruger på byggehegnet. 

 Rørenes højde er minimum i kronehøjde, så er de lidt skjulte når der er blade på træer-
ne.  

 Hvor rørene krydser vejen skal de naturligvis overholde gældende regler. Man skal 
kunne passere med en last. 
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 Der skal retableres. 
 Det skal renholdes for graffiti. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at 
det ansøgte knytter sig til et projekt, etablering af nyt frihedsmuseum, der allerede er god-
kendt af fredningsnævnet. Endelig har fredningstilsynet lagt vægt på det ansøgtes midlertidige 
karakter. 
 
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. 
 
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 

 
 

Søren holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Københavns 
kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 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 
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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.   

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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Drachmann Arkitekter 
Att.: Amalie Drachmann 
 
Via e-post: ad@drark.dk 
 
 
 
 
 
Langelinieparken og Churchillparken – Tilbygning til kirke og ændring af belægning 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opførelse af tilbygning på kirkens 
nordside og ændring af belægningen på kirkens vest- og nordside på ejendommen matr.nr. 
331 Østervold Kvarter, København, beliggende Churchillparken 11 i København. Projektet er 
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering 
fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 5. marts 1966 vedrørende 
Langelinieparken og Churchillparken. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningens formål er at bevare det fredede areal som 
rekreativt grønt område og at opretholde de grønne områder som park. Om fredningens virk-
ninger fremgår blandt andet følgende: 

 
”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener anlæggets formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og 
for parkpersonalet skal godkendes af nævnet. ” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-23-2017  
 
Den 26. juni 2017 
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Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter 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 
 
Københavns Kommune har vurderet, at dispensation kan meddeles uden vilkår. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for projektet. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af 
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at 
projektet indebærer en retlig og fysisk lovliggørelse af et eksisterende forhold, som samlet set 
forbedrer kirken visuelle udtryk. 
 
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. 
 
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 
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Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet 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.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
 
Helle Møller Schou Madsen 
Copenhagen Sakura Festival Secretariat 
Den Japanske Ambassade  
 
Via e-post: hm@ch.mofa.go.jp 
 
 
 
 
 
 
Langelinieparken og Churchillparken – telte og scene 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation for opstilling af telte og scene i Lan-
gelinie Park til Copenhagen Sakura Festival d. 28 og 29 april 2018 på ejendommen matr.nrr. 
66a, 357 og 359 Sankt Annæ Øster Kvarter, København, beliggende ved og sydøst for Lange-
liniepavillonen. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnæv-
net. 
 
Sagens oplysninger 
 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 5. marts 1966 vedrørende 
Langelinieparken og Churchillparken. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningens formål er at bevare det fredede areal som 
rekreativt grønt område og at opretholde de grønne områder som park. Om fredningens virk-
ninger fremgår blandt andet følgende: 

 
”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener anlæggets formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og 
for parkpersonalet skal godkendes af nævnet. ” 

 

Ved afgørelse af 11. januar 2017 (FN-KBH-73-2016) har Fredningsnævnet for København 
meddelt ansøger, at det ansøgte ikke kræver dispensation. 
 

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. 
 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-75-2017  
 
Den 6. februar 2017 

mailto:hm@ch.mofa.go.jp
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det ansøgte kræver ikke dispensation fra den på området tinglyste fredningsdeklaration. 
 
Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at det ansøgte ikke angår indretninger af varigere 
karakter. 
 
Fredningsnævnet indstiller til ansøger at undlade at søge om dispensation til projekter, der 
ikke kræver dispensation. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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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.   

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/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
 
Helle Møller Schou Madsen 
Copenhagen Sakura Festival Secretariat 
Den Japanske Ambassade 
 
 
Via e-post: hm@ch.mofa.go.jp 
 
 
 
 
 
Langelinieparken og Churchillparken – telte og scene 
 
 
Over for fredningsnævnet har du søgt om dispensation til opstilling af telte og scene i Lange-
linie Park og Churchillparken i forbindelse med afholdelse af Sakura Festival 2019.  
 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 5. marts 1966 vedrørende 
Langelinieparken og Churchillparken. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at fredningens formål er at bevare det fredede areal som 
rekreativt grønt område og at opretholde de grønne områder som park. Om fredningens virk-
ninger fremgår blandt andet følgende: 

 
”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener anlæggets formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parksøgende og 
for parkpersonalet skal godkendes af nævnet. ” 
 

Københavns Kommune har som fredningstilsyn vurderet, at det ansøgte ikke kræver dispensa-
tion fra områdets fredning, da der er tale om et offentligt tilgængeligt arrangement af midlerti-
dig karakter.  
 
Når tilsynsmyndigheden vurderer, at dispensation er ufornøden, skal der ikke søges herom. 
Fredningsnævnet for København foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Britt Falster Klitgaard 
formand 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-66-2018  
 
Den 22. november 2018 

mailto:hm@ch.mofa.go.jp
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N.B: Ansøgers opmærksomhed henledes på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis en eventuel 

lignende ansøgning fremover sendes til Københavns Kommune som fredningstilsyn med an-

modning om en stillingtagen til, hvorvidt et givent projekt efter kommunens vurdering forud-

sætter en dispensation. Vurderer kommunen som tilsynsmyndigheden, at en dispensation er 

ufornøden, skal fredningsnævnet ikke inddrages i sagen. Vurderer kommunen som tilsynsmyn-

dighed, at en dispensation er fornøden, sender kommunen ansøgningen videre til frednings-

nævnet.   

 
 
 
Andre modtagere af dette brev 
 
Kopi af dette brev er sendt til Miljøstyrelsen og til Københavns kommune. 
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