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D E K L A R A'T ION
vedrØrende

K A N A L E R N E.

På vedhæftede kort nr. 19.161 b er med rØdt, gult, blåt og
grønt indtegnet Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne
på Christianshavn samt de kanalerne omgivende bolværker. Hvor be-
grænsningen er vist med rØd linie, tilhØrer bolværkerne KØbenhavns
havnevæsen. Hvor begrænsningen er vist med gul linie, tilhØrer bol-
værkerne KØbenhavns ko:n:m.me.Hvor beGrænsningen er vist med blå li-
nie, tilhØrer bQlværkerne staten. Hvor begrænsningen er vist med
grøn linie, tilhØrer bolværkerne ejerne af de ved eller overror bol-
værket beliggende ejendomme, jfr. nedenstående fortegnelse.

De på kortet med farve indtegnede arealer undergives naturfred-
ning i overensstemmelse med den ti.l enhve'r tid gældende naturfred-
ningslovgivning. KØbenhavns havnevæsen forpligter sig til at bevare
kanalerne som såd~~~e, og forsvarsministeriet forpligter sig til at
bevare den øst for Christianshavne }(anal liggende del. af Trangra~€n
som kanal. De respektive ejere af bolværkerne forpligter sig til at
bevare bolværkerne som sådælne.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for KØben-
havn foretages opfyldning i eller væsentlige ffii'1.dringeraf kanalerne
eller i disse anbringes faste indretninGer, herunder fast anbragte
skibe og andre fartØjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyt-
telse af ikke rent forbigående art.



I
Dette er dog ikke til hinder for anbringelse i BØrsgraven

af såkaldte pæreskuder (med salg af frugt, grøntsager og blomster)
og opretholdelse ud for matr.nr. 526 Christianshavns kvarter,
Overgaden neden Vandet 29, af bådebro med tilhØrende trappe og
en tØmmerflåde (med et mindre træhus) til brug for udlejning
af robåde og bådebyggeri og -reparation.

Det er havnevæsenet forbeholdt at foretage alle foran-
staltninger, der tjener til opretholdelse af driften af kana-
lerne, derunder f.elrs. uddyh..l1.ingaf disse og anbringelse af
anløbsbroer til trafikken på kanalerne. Endvidere er det havne-
væsenet og de Øvrige ejere af bolværker forbeholdt at foretage
alle foranstaltninger til vedligeholdelse af boJ.værkerne.

Deklarationen er ikke til hinder for, at de kanalerne
krydsende broer udvides i niveau, og at der foretages mindre
lØftninger og sænkninger af bolværkernes overside, alt som led
i arbejder i de tilstØdende gader. Udvides Stormbroen i overens-
stemmelse med. en udvidelse og omprofilering af Stormgade, er
deklarationen ikke til hinder for en dertil svarende regulering
af SlotsholmSkanalen.

Deklarationen er ikke til hinder for, at den forsænkede
indrykkede anlægsplads ud for BØrsen fyldes op, så at kajen

"gennemføres i fuld hØjde i grænselinien mod vandet.
Deklarationen er ikke til hinder for, at der under kana-

lerne udfØres tunnelbaneanlæg~ ledningsanlæg eller parkerings-
anlæg, og at der til gennemfØrelsen af sådanne anlæg finder mid-
le~tidig spærring og tØrlægning sted af dele af kanalerne. '

De langs Christianshavns Kanal og Frederiksholms Kanal vok-
sende træer undergives naturfredning, dog således at fjernelse
af gartneri ske grunde eller af hensyn til bolværk~rnes vedlige-
holdelse eller fornyelse kan foretages, når passende ny beplant-
ning etableres.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Natur-
fredningsnævnet for KØbenhavn.
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Fortegnelse over

de på plan 19.161 b med grønt indtegnede bolværker, der tilhØrer
ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme,
nemlig
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REG. NR. ~C1'17. o D
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 14.7.1993
FRS nr. 2f6/92 BH

Landinspektør Mikael Jarvad
Ravnsborggade 8
2200 København N

Vedr. opfyldning af areal i Christianshavns Kanal,
Christianshavns Kvarter, København.

Ved ansøgning af '27. april 1993, modtaget i fredningsnævnet
den 16. juni 1993, har landinspektør Mikael Jarvad på vegne
ejeren af vandarealet i Christianshavns Kanal, Københavns
Havnevæsen og køberen, Danbyg Totalentreprise A/S, ansøgt om
dispensation for den pågældende fredningsdeklaration for en
allerede foretagen opfyldning af ca. 113 m2 af Christians-
havns Kanal ved matr. nr. 572 Christianshavns Kvarter, Køben-
havn.

Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 28. juni 1993 an-
befalet en godkendelse af ansøgningen.

~ Det hedder bl.a. i fredningsdeklaration af 3. marts 1966:

" ..........
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for Køben-
havn foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af ka-
nalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder
fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for
bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

"...........

~-I

Fredningsnævnet påtaler, at arbejdet er udført uden fred-

........_----_ .._-- ..... -...,..- .......--~- ........ ""----.., --~-~-
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ningsnævnets forudgående godkendelse.

Der meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, til Danbyg Totalentreprise A/S til den allerede
foretagne opfyldning af en del af Christianshavns Kanal ved
matr. nr. 572 Christianshavns Kvarter, København.

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 klage
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og 87.

I henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
tre år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen.
formand.

Fremsendes til orientering til Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, den 14. juli 1993.

~(JÆ~/~/~
Bi~i~ H~vej (J

oass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREHTIDSVEJ 1
28-&-0SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Modteaget I
~~@V- og Naturstyr9lsoo

3, O f~AJ ~~9~

GLADSAXE, den 29/05-96
FRS 33/96 KP

I/S Christianshavns Bådeudlejning
Overgaden neden Vandet 29
1414 København K

Vedr. dispensation fra fredningen af Kanalerne på Christians-
havn til udvidelse af bådebro ud for Overgaden neden Vandet
29.

Ved skrivelse modtaget den 18. april 1996 har De ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til at udvide den bestående bådebro
ud for Overgaden neden Vandet med henblik på at forbedre fa-
ciliteterne for bestående bådeudlejning og udeservering i
sommersæsonen. De har medsendt en tegning udført af ingeniør-
firmaet A/S Hostrup-Schultz & Sørensen, om hvem De har op-
lyst, har stået for de bådebro er , der anvendes af Havnerund-
farten.

Nyhavn, Kanalerne omkring Slotsholmen og Kanalerne på Chri-
stianshavn samt de kanalerne omgivne bolværker er fredet ved
deklaration, tinglyst den 16. juni 1966. I deklarationen er
blandt andet anført:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for
København foretages opfyldning i eller væsentlige ændrin-
ger af kanalerne, eller i disse anbringes faste indretnin-
ger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der
er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent
forbigående art.

Dette er dog ikke til hinder for anbringelse i Børsgraven
af såkaldte pæreskuder (med salg af frugt, grønsager og
blomster) og opretholdelse ud for matr.nr. 526 Christians-
havns Kvarter, ov~rgaden neden Vandet 29, af bådebro med
tilhørende trappe og en tømmerflåde (med et mindre træhus)
til brug for udlejning af robåde og bådebygger i og -repa-
ration."

\ \~,-
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Fredningsnævnet har anmodet Københavns kommunes Plan- og
Ej_endomsdirektorat om en udtalelse-, der er afgi.vet den 3O.
april 1996. I udtalelsen anføres:

•

"Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets vurdering er den
ønskede udvideIsee af bådebroen af en sådan karakter, at
den kræver fredningsnævnets godkendelse. Man finder imid-
lertid, at den udvidede bådebro ikke vil forringe kanalens
miljø, såfremt den - som tilsigtet - opføres i træ og i
tilsvarende udformning som den eksisterende bro og som de
anløbsbroer, der er opført til Havnerundfarten. Det har
desuden betydning, at udvidelsen ikke går længere ud i ka-
nalen end den eksisterende ponton. I øvrigt er det Plan-
og Ejendomsdirektotatets opfattelse, at bådeudlejningen og
udeserveringen også efter udvidelsen vil være et positivt
element i kanalen, som vil være til gavn for kanalområdets
funktion som bymæssigt rekreativt område, uden at den på-
virker kanalens kulturhistoriske værdi væsentligt ud over
det, som er forudsat i fredningsdeklarationen."

på ovennævnte baggrund har Direktoratet anbefalet, at
fredningsnævnet giver dispensation til den ønskede udvi-
delse af bådebroen på- betingelse af, at den opføres i træ
og på grundlag af bilaget til ansøgningen, tegning nr. 001
udført af A/S Hostrup- Schultz & Sørensen den 15. april
1996.

I anledning af en forespørgsel af 2. maj 1996 meddelte Plan-
og Ejendomsdirektoratet yderligere ved skrivelse af 9. maj
1996 følgende:

"Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets opfattelse fremgår
det af ansøgningen, at ansøgeren ikke agter at fjerne pon-
ton'en og træhuset. Det anføres netop, at udvidelsen af
bådebroen ikke vil genere, fordi den ikke går længere ud i
kanalen end den eksisterende ponton. Træhuset anvendes til
ekspedition af bådeudlejning m.v.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation fra deklara-
tionen om fredningen af Kanalerne til udførelse af den ansøg-
te udvidelse af bådebroen på de af Plan- og Ejendomsdirekto-
ratet nævnte betingelser.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styreIsen og Danmarks Naturfredningsforening m. fl. Der kan
inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
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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
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax- 39-66-10-48

Gladsaxe, den 13/02-97
FRS-nr. 7'1/96-BH

COWI
Rådgivende Ingeniører AS
Parallelvej 15
2800 Lyngby

.-..-- -

•
Vedr. jr. nr. 27994K!HSC - fornyelse af bolværkerne mod Chri-
stianshavns Kanal på den tidligere B&W-grund på Christians-
havn .

Ved skrivelse af 8. oktober 1996 har De meddelt, at De med
ATP som bygherre er ved at projektere en ny bebyggelse på den
tidligere B&W-grund på Christianshavn, Christiansbro. De har
i skrivelsen oplyst, at en undersøgelse af kajkonstruktioner-
nes tilstand viser, at stålspunsen er stærkt korroderet, og
at det er nødvendigt at forny denne. Da området er fredet
ved en den 16. juni 1966 tinglyst deklaration vedrørende Ka-
nalerne, har De søgt fredningsnævnet om tilladelse til forny-
else af bolværkerne. I skrivelsen var sket en beskrivelse af
arbej-det, ligesom der var vedlagt tegninger .

• \ Fredningsnævnet fremsendte ansøgningen til Københavns kommu-
ne, Plan- og Ejendomsdirektoratet, der ved skrivelse af 13.
november 1996 bl.a. udtalte:

"

Efter Plan- og Ejendomsdirektoratets vurdering må en fuld-
stændig fornyelse af den omhandlede strækning af bolværket
omkring matr. nr. 405 Christianshavns Kvarter, anses som en
nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre den planlagte
udbygning af område~ som et attraktivt bolig- og erhvervsom-
råde, sådan som det er fastlagt i vedlagte tillæg nr. 1 til
lokalplan nr. 183, som blev bekendtgjort den 3. juli 1966.ttl Direktoratet er imi~lertid af den opfattelse, at da en af de
væsentligste kvali~eter l det kommende byggeri må anses for

CLclS"0 \..,Q6-\ ~\\~tS~() coL(
'i.
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at være netop den historisk/maritimt prægede placering ud mod
Christianshavns Kanal, må mulighederne for at give bolværker-
ne et kvalitativt løft - til gavn for ikke alene almenheden,
men også for områdets kommende beboere og brugere - vurderes
nærmere, før renoveringen gennemføres i den ansøgte form.
Plan- og Ejendomsdirektorat vil derfor foreslå Fredningsnæv-
net at bede ansøgeren om, før en eventuel besigtigelse, at
fremsende en vurdering af mulighederne for at udforme det nye
bolværk som en ren trækonstruktion, i hvert fald langs Over-
gaden neden Vandet, således at det harmonerer bedre med det
historiske miljø.

For så vidt angår den ansøgte forsætning af det nye bolværk
80-100 cm frem foran det nuværende og den hertil svarende re-
duktion af kanalens bredde, finder Plan- og Ejendomsdirekto-
ratet, at uanset det må antages at være den teknisk set en-
kleste løsning, vil det være i strid med intentionerne i
fredningsdeklarationen, at gøre Christianshavns Kanal smalle-
re end den er i dag. Dette gælder specielt langs Overgaden
neden Vandet og den første smalle del af forløbet ud mod hav-
neløbet ..... "

Fredningsnævnet forelagde Dem udtalelsen og ved skrivelse af
2. januar 1997 har De ændret ansøgningen, idet De bl.a. har
anført:-. "

Vi vil derfor stadig anmode Fredningsnævnet om tilladelse til
at forny bolværket ved at slå en ny spuns umiddelbart foran
den gamle.

vi har efterfølgende set på muligheden for at rykke den nye
spuns endnu tættere på den gamle. Ved at placere strækket i
toppen af den nye spuns og efterfølgende fjerne det, når ham-
meren skal udføres, kan vi komme ned på en centerlinieafstand
på 40-50 cm.

Dette brev vedlægges en ny tegning, der viser den nye spuns
med centerlinie 40-50 cm foran den gamle (Tegn. nr. QXX1 2118
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00). vi søger hermed om tilladelse til denne udformning.

"

De har videre i brevet meddelt, at De ikke mener, at der i
fredningsbestemmelsen ligger en indikation af, at det kan
stilles som krav, at de nye bolværk skal udføres som en ren
trækonstruktion. De har imidlertid meddelt, at De er enig i,
at en af de væsentligste kvaliteter i det kommende byggeri er
placeringen ud til Christianshavns Kanal, og bygherren er
derfor villig til at give bolværkerne et kvalitativt løft
(herunder total fornyelse) og også villig til at udforme det,
så det harmonerer med historiske miljø. De er derfor indstil-
let på at udføre bolværket langs Overgaden neden Vandet med
en træbeklædning, som er vist på en vedlagt tegning.

Fredningsnævnet forelagde Deres ændrede ansøgning for Plan-
og Ejendomsdirektoratet til fornyet udtalelse, og det svarede
den 29. januar 1997, at det projekt, der nu ansøges om, stort
set imødekommer de betænkeligheder, som Plan- og Ejendomsdi-
rektoratet gav udtryk for over for det oprindelige. Man an-
førte således bl.a.:

"

I det nye forslag er den nye spunsvæg placeret i 40-50 cm's
• afstand fra den gamle. Plan- og Ejendomsdirektoratet finder

efter omstændighederne, at en afstand på helst 40 cm og mak-
simalt 50 cm mellem centerlinierne i den gamle og den nye
spunsvæk er acceptabel. Det har her betydning, at kanalen
langs Overgaden neden Vandet ud for matr. nr. 405, Chri-
stianshavns Kvarter, efter denne øgning af kaj arealet ikke
bliver smallere end kanal strækningen øst herfor.

"

For så vidt angår materialevalget anførte Plan- og Ejendoms-
direktoratet:

"
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I det nye forslag vil bolværket i den permanente situation
fremstå som en trækonstruktion langs Overgaden neden Vandet,
mens bolværket langs kanalen vinkelret på Havnen vil fremstå
som stålspuns med "træ-fendere", d.v.s. kraftige lodrette og
vandrette stolper boltet uden på stålvæggen, og "træ-hammer",
d.v.s. en kraftig bjælke som afslutning ved kajkanten. Denne
løsning tager efter Plan- og Ejendomsdirektoratets opfattelse
tilstrækkeligt hensyn til de eksisterende forhold på de to
kaj strækninger" .

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til den ansøgte om-
lægning af bolværkerne omkring matr. nr. 405 Christianshavn,
således at bolværket mod Overgaden oven Vandet udføres som
vist på Deres tegning nr. QXX1 2119 00 og bolværket mod Kana-
len vinkelret på Havnen udføres som vist på tegning nr. QXX1
2118 00. Begge tegninger var vedlagt Deres ansøgning af 2.
januar 1997.

En betingelse for ovennævnte dispensation er, at centerlinie-
afstanden mellem den nye og den gamle spunsvæg så vidt muligt
bliver 40 cm og og under ingen omstændigheder mere end 50 cm.

Det tillades, at begge bolværksstrækninger midlertidigt, me-
dens bolværket er under udførelse, får en lidt anden udform-
ning, som vist på de ovennævnte tegninger under betegningen
"Interimssituation i byggefasen".

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reisen 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 ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Naturklagenævnet.

Tilladelsen må l henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.
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I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66,tt stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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•
Vedr. 05-097-200 renovering af bolværker i Christianshavns
Kanal .

Ved skrivelse af 4. april 1997 har De fremsendt projekt til
renovering af bolværksstrækninger i Christianshavns Kanal.
Projektet er udarbejdet af ingeniørfirmaet Hostrup-Schultz &
Sørensen den 4. april 1997.

Kanalerne er fredet ved deklaration af 3. marts 1966.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Kom-
munes Plan- og Ejendomsdirektorat som ved skrivelse af 16.
maj 1997 blandt andet har anført:

• "
Havnevæsenet ønsker, som beskrevet i forslaget, at forny
bolværkerne så man på længere sigt minimerer den løbende
vedligeholdelse. Det nye bolværk ønskes placeret foran det
eksisterende, da det er den teknisk bedste løsning. Kon-
sekvensen er, at kanalens bredde reduceres med 0,5 m ud
for de strækninger, hvor bolværkerne fornys. De nye bol-
værker udføres i massivt azobe-træ, som vurderes at holde
mindst 50-60 år, i en konstruktion, som ligner de eksiste-
rende bolværker. Opsætningen søges, som beskrevet i prin-
cipforslaget, udført, så kanalmiljøet herunder generes
mindst muligt. Ved en besigtigelse på stedet kunne det
konstateres, at de synlige dele af de eksisterende bolvær-
ker, som alle er af træ, overvejende ser rimeligt velhold-
te ud, men ifølge principforslaget er tilstanden meget
dårlig under vandlinien.

Plan- og Ejendomsdirektoratet finder, at en renovering af
de gamle bolværker i den ansøgte form som sådan må vurde-
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res som et endda meget positivt initiativ i forhold til
det historiske miljø langs Christianshavns Kanal. Den fo-
reslåede løsning vil føje sig smukt ind i kanalmiljøet, da
den udføres af kvalitetstømmer og ligner de gamle bolvær-
ker. Direktoratet finder herudover, at tidspunktet for re-
noveringen er vel valgt, fordi de store gamle elmetræer
langs kanalen - desværre - lige er blevet fældet på grund
af elmesyg. Arbejdet med at renovere bolværkerne kan der-
for nu gennemføres, før de nyplantede lindetræers rodnet
gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre større
jordarbejder langs bol værkerne.

Plan- og Ejendomsdirektoratet kan dog være betænkelig -
især for så vidt angår den smalle del af kanalen omkring
Børnehusbroen og Snorrebroen - ved den angivne fremrykning
af bolværket på 0,5 m på hver side af kanalen, som vil
medføre, at kanalen samlet bliver 1 m smallere. Da det nye
bolværk imidlertid angiveligt har en meget lang holdbar-
hed, og man derfor næppe skal forny bolværket igen de før-
ste par generationer, finder direktoratet ud fra en samlet
vurdering, at denne betænkelighed bør vige for sagens po-
sitive aspekter. Til disse kan man ud fra en rent antikva-
risk betragtning regne det forhold, at de gamle bolværker
vil blive bevaret bag de nye.

"

Plan- og Ejendomsdirektoratet har på denne baggrund anbefalet
at der i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddeles tilladelse til den ansøgte renovering af bolværkerne
på betingelse af, at forsætningen af det nye bolværk gøres så
lille som muligt og ikke overstiger 0,5 meter.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ønske-
de renovering af bolværkerne ved Christianshavns Kanal på den
af Københavns kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat nævnte be-
tingelse.

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

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
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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.

~&Ju. Cf~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX-39 66 10 48

Gladsaxe, den 23/09-98
FR-S 23/98 - jm

Københavns Havn
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

REG. HR. 3~'11. <JO

Vedr. j.nr. 05-079-200 - Renovering af bolværker i Frederiksholm
• Kanal

Ved skrivelse af 7. maj 1998 har Københavns Havn ansøgt om til-
ladelse til at renovere kaj 130 og 131 ved Frederiksholm Kanal,
begge sider af strækningen mellem Bryghusbroen og Prinsens Bro.
Det påtænkte arbejde er beskrevet i et forslag af 24. april 1997,
revideret 21. maj 1997, af rådgivende A/S Hostrup-Schultz & Sø-
rensen. Kanalerne er fredet ved deklaration, tinglyst 16. juni
1966. I følge denne må der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet
foretaget opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne.

• Fredningsnævnet forelagde ansøgningen for Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, 8. kontor. Dette har i sit svar af 29. maj
1998 blandt andet anført:

"De eksisterende bolværksstrækninger er ifølge det oplyste fra
Havnevæsenet ikke helt lige fra bro til bro. Det nye bolværk skal
ikke følge det gamle, men vil blive opsat som een lige strækning.
Man har fra Havnens side givet udtryk for, at det alligevel kan
lade sig gøre at udføre det nye bolværk, så afstanden til det
gamle bolværk ingen steder er over 0,5 meter, idet man agter at
"skrabe" de fremspringende punkter af det gamle bolværk, når det
nye bolværk opsættes.

Vanddybden i Frederiksholms Kanal på den pågældende strækning er
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• lav, og den foreslåede renovering er derfor magen til den, som
Fredningsnævnet den 13. juni 1997 gav Københavns Havn tilladelse
til at udføre på visse kanalstrækninger på Christianshavn. Ved en
besigtigelse af de udførte bolværker på Christianshavn fornylig
kunne det konstateres, at udseendet af den nye strækning fra Bør-
nehusbroen mod vest er i overensstemmelse med det dengang ansøg-
te. Nævnets betingelse for tilladelsen: "at forsætningen af det
nye bolværk gøres så lille som muligt og ikke overstiger 0,5 me-
ter" er stort set opfyldt. Forsætningen er dog oppe på 0,65 meter
nærmest Børnehusbroen".

Svaret sluttede med en anbefaling om at meddele tilladelse til
den ansøgte renovering på betingelse af, at forsætningen af den

.. nye bolværk gøres så lille som mulig og ingen steder overstiger
0,5 meter. Man anbefalede endvidere nævnet at anmode om en rede-
gørelse for, hvordan tilslutningen til Bryghusbroen og Prinsens
Bro ønskedes udformet. Efter fredningsnævnets anmodning herom
blev dette oplyst ved skrivelse af 8. juli 1998 fra Københavns
Havn. Svaret blev forelagt Økonomiforvaltningens 8. kontor, der
ved skrivelse af 19. august 1998 blandt andet svarede således:

"Under Prinsens Bro tilsluttes med en lodret azobeplanke, som
dækker at det nye bolværk har et mindre fremspring i forhold til
granitvæggen under broen... Ved Bryghusbroens Slotsholms-side ejer Københavns Havn ikke de 4
m nærmest broen. Her tilsluttes det nye bolværk det gamle, som
andre steder, hvor nyt møder gammelt.

Ved Bryghusbroens Frederiksholms-side sluttes bolværket direkte
til den lukkede del af broen, d.v.s. vinkelret på granitmuren på
tilsvarende måde som det eksisterende bolværk (Bryghusbroen er
lukket med granitmur i siderne og kun åben i den midterste del,
som det også fremgår af et foto, som er en del af det supplerende
materiale) .

Det vurderes, at de fremsendte redegørelser på tilfredsstillende
måde belyser, hvordan tilslutningerne ønskes foretaget, og vi hare ikke herfra noget at indvende med det foreslåede".
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la: 8. kontor anbefalede herefter Fredningsnævnet at godkende udform-
ningen af bolværkstilslutningerne, som disse fremgik af det frem-
sendte materiale.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den ansøgte
renovering af bolværkerne som ansøgt. Tilladelsen er betinget af,
at forsætningen af det nye bolværk gøres så lille som muligt og
ingen steder overstiger 0,5 meter.

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, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslavens § 50,

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

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

~rfL.7~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 01/06-99
FRS nr. 55/98 BH

Københavns Kommune
Parkafdelingen
Forvaltningskontoret
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Vedr. jr. nr. Sg 2 01-q - udvidelse af anløbsbro ved Holmens Kirke.

I skrivelse af 25. november 1998 har De på foranledning af en henvendelse
fra advokatfirmaet Gorrissen, Federspiel & Kirkegaard forespurgt frednings-
nævnet, om den skete udvidelse af anløbsbroen for havnerundfarten ved Kro-
nometertrappen er udført i strid med fredningsdeklarationen for kanalerne, da
fredningsnævnets samtykke til udvidelsen ikke var indhentet.

Københavns Kanaler er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvoraf frem-
går:

"

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foreta-
ges opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes
faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er gen-
stand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Det er havnevæsenet forbeholdt at foretage alle foranstaltninger, der tjener til
opretholdelse af driften af kanalerne, derunder f. eks. uddybning af disse og
anbringelse af anløbsbroer til trafikken på kanalerne.

"

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Københavns Kommune har i skrivelse af 15. januar 1999 anført, at en udvidel-
se af en anløbsbro til samme trafikformål som hidtil må være omfattet af sam-
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me bestemmelse, som opsætning af en ny anløbsbro, og derfor kun kræver til-
ladelse af Havnevæsenet.

Formanden for menighedsrådet har i forbindelse med besigtigelsen anført, at
broen blev udvidet i 1998, og kirken havde intet hørt forinden. Udvidelsen
medfører, at der nu kan ligge 2 både til kaj, den ene umiddelbart op ad kirken.
Lige ud for dette anløb har kirken 2 vinduer, og lokalerne bag bruges til præ-
stens samtaler med menigheden. Der er nu meget støj, og dette medfører, at
kirkefreden krænkes. Skrueaktiviteten fra bådene underminerer bygningen.

Af skrivelse af 31. juli 1991 fra Københavns Kommunes direktorat for fysisk
planlægning fremgår, at blandt andet nedramning af funderingspæle i forbin-
delse med byggearbejder kan indebære en risiko for skade på de omliggende
bygninger.

Endelig anføres, at det fremgår af mødereferat af 25. februar 1992 mellem
Københavns Havnevæsen om Nettobådene A/S, at Københavns Havnevæsen
blandt andet pålægger Nettobådene A/S at fjerne anløbspontonen efter hver
sejlsæson fra og med efteråret 1992.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fredningsnævnet i forbindelse
med en sag om udvidelse af en pontonbro på Christianshavn blev søgt om
godkendelse. Såfremt der er fortolkningstvivl i en deklaration, bør frednings-
nævnet spørges.

Fredningsnævnet træffer herefter følgende afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at tilsynsmyndigheden har forelagt sagen for fred-
ningsnævnet, idet den har været i tvivl.

Da fredningsnævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag vedrørende anbrin-
gelse af en bro i kanalerne, er der skabt en sædvane for, at fredningsnævnet
har kompetence.

Den omstændighed, at tilbygningen til broen ligger tæt op ad kirken til gene
for dens ansatte og med fare for underminering af bygningen, medfører, at der
ikke ville være givet dispensation, såfremt der forud var søgt herom.

Fredningsnævnet bemærker, at det påhviler tilsynsmyndigheden at tilse, at
den flytbare anløbsbro fjernes uden for sæsonen, såfremt dette er aftalt.

Det bestemmes, at bådene fra den 1. juli 1999 kun må lægge til kaj på ydersi-
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den af broen og selve udvidelsen af bådebroen skal være fjernet senest 1. no-
vember 1-999.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

~~Ur.Cf2~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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Gladsaxe, den_16/06",99
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Adv. Bent Unmarck Larsen
Gothersgade 14, l. sal
Postboks 1162
lala København K.

Vedrørende udvidelse af anløbsbro ved Holmens Kirke.

Under henvisning til Deres skrivelse af 8. juni 1999, hvori De
som advokat for Netto-Bådene AI S har påklaget Fredningsnævnets
afgørelse af l. juni 1999, fremsendes vedlagt kopi af sagens ak-
ter.

Med hensyn til hjemlen til den trufne afgørelse skal jeg henvise
dels til Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (§§ 33-51) dels det
vedlagte deklaration, tinglyst 16. juni 1966, om fredning af Ka-
nalerne.

Ved Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, er det bestemt, at
fredningsnævnet kan meddele dispensation til en fastsat fred-
ningsbestemrnelse. Fredningsnævnet fandt ikke, at der i den fore-
liggende sag burde gives en lovliggørende dispensation fra fred-
ningen til bibeholdelse af udvidelsen af anløbsbroen.

Af vedlagte udskrift af forhandlingsprotekollen for mødet den 21.
april 1999 fremgår, at det af Københavns Kommune valgte medlem af
fredningsnævnet ikke var mødt. Det kan oplyses, at sagen efter-
følgende blev tilsendt det pågældende medlem af Fredningsnævnet,
og at han derpå skriftligt meddelte, at han var enig i den trufne
afgørelse.

Af referatet fremgår, at Fredningsnævnet tidligere har behandlet
en sag vedrørende godkendelse af en udvidelse af en pontonbro. En
kopi af den pågældende afgørelse af 29. maj 1996 vedlægges til
orientering.
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Der vedlægges endvidere kopi af skrivelse af dags dato til Natur-
klagenævnet.

r~\ ft.rk~~
Hans Chr. Poulsen

formand

Kopi af denne skrivelse er fremsendt.

Advokat Axel Kierkegaard
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
8. kontor
Parkafdelingen, att. Jon Pape
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i København
Dansk ornitologisk Forening, att Knud Flensted
Naturbeskyttelserådet
Friluftsrådet
Københavns Havn
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Gladsaxe, den 08/07-99
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Københavns Kommune
Vej afdelingen
Njalsgade 13 - 4. sal
2300 København S. REG.NR ;"~l.oo

Vedr. j.nr. VB 74 - renovering af bolværket ved kaj nr. 127.

Ved skrivelse af 26. maj 1999 har vejafdelingen fremsendt skri-
velse af 4. december 1998 fra Carl Bro as om renovering af kaj
nr. 127r beliggende overfor Ved Stranden. I skrivelsen fra Carl
Bro as er blandt andet anført:

"Den eksisterende kaj 127 er 168 m lang og udført efter samme
princip som kaj 128 med en overbygning af granitkvadersten og en
underbygning i form af en tømmerkonstruktion med spredte pæle og
tætningsflager . Kaj 127 er i samme dårlige forfatning som kaj
128.

Kaj 127 danner den vestlige afgrænsning af Slotsholmskanalen mel-e lem Højbro og Holmens Bro. Kajen er trafikalt hårdt belastetr

idet Børsgade og Vindebrogade er nogle af de store trafikårer i
det indre København. Idet pladsforholdene er væsentlig bedre end
ved kaj 128r forudses der ikke væsentlige trafikale gener i for-
bindelse med gennemførelse af anlægsarbej det. Der foreslås r at
busbanen inddrages r hvorved der kan tilvejebringes et rimeligt
arbejdsareal langs kajen.

Som følge af de æstetiske overvejelser omkring istandsættelsen af
kaj 128r hvor det blandt andet ikke kunne accepteresr at kanal-
tværsnittet blev reduceret r foreslås detr at kaj 127 istandsættes
på samme måde som kaj 128."
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Ansøgningen har været forelagt for Københavns Kommune, Økonomi-
forvaltningen, 8. kontor, der ved skrivelse af 21. juni 1999 har
svaret, at det ansøgte bolværkstrækning er udført med overbygning
i kvadersten og underbygning i tømmerkonstruktion, og trænger, i
følge det oplyste fra vej afdelingen, stærkt til reparation. Den
ønskes istandsat på samme måde som nabostrækningen, kaj 128, som
fredningsnævnet gav tilladelse til at renovere den 20. marts
1999.

Det er videre anført:

"Principperne for renovering medfører, at bolværket vil være si-tt kret med udskridning og sætninger, når arbejdet er færdigt. Kva-
derstensbeklædningen vil være fremrykket knapt 10 cm (tykkelsen
af azobespunsvæggen), men i øvrigt vil den del af bolværket, som
er over vandoverfladen, dvs. kvaderstensmuren (med rækværk) se ud
som før reparationen."

Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christians-
havn, samt de kanalerne omgivne bolværker er fredet ved deklara-
tion, tinglyst den 16. juni 1966. I fredningsdeklarationen er
blandt andet anført:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København
foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne
eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbrag-
te skibe og andre fartøj er, der er genstand for bygningsmæssig
udnyttelse af ikke rent forbigående art."

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l meddele tilladelse til renovering af bolværkerne som
ansøgt.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, j f. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år
efter, at den er meddelt.

!k\ælr7~u
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07110-99
FRS nr. 58/99 - jm

Hostrup-Schultz & Sørensen
Rådgivende ingeniører A/S
Sortemosevej 2
3450 Allerød REG.Hl 3'l'li. 00

Vedrørende ny azobesponsvæg ved kaj 597, Christianshavns Kanal.

På vegne af entreprenørfirmaet Københavns Dykkerentreprise A/S
har De for ejeren, Uni Ejendomme A/S, søgt om tilladelse til ate udføre nyt bolværk foran det eksisterende bolværk i lighed med
tilsvarende bolværksarbejder i Københavns Havn. Det nye bolværk
vil blive skåret ind i det eksisterende bolværk, således at af-
standen fra det nye bolværk til det eksisterende vil blive mindre
end 50 cm.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, 8. kontor, der i en skrivelse af 10. sep-
tember 1999 blandt andet har udtalt:

"Det ansøgte bolværk er nabo på den ene side til en bolværks-
strækning, som ejes af Københavns Havn og for nylig er renoveret
på tilsvarende måde, som man nu søger om at renovere Uni Ejendom-
me A/S' bolværk. Fredningsnævnet for København gav tilladelse til
dette bolværk den 13. juni 1997. på den anden side af det ansøgte
bolværk, ud for Christiansbro-byggeriet, vil der senere blive ud-
ført et bolværk, som blev tilladt af fredningsnævnet 13. februar
1997 (Fredningsnævnets j.nr. 77/96), og som udføres efter tilsva-
rende principper som det nu ansøgte."

Økonomiafdelingen har anbefalet fredningsnævnet, at der meddeles
tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
til renovering af bolværket som ansøgt, herunder at forsætningen
af det nye bolværk ingen steder overstiger 0,5 meter.

eu:l S"0 \ ~~ ~- \ '2 \.\\ \.S-O ae>\...{
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Københavns Kanaler er ved en den 16. juni 1966 tinglyst deklara-
tion fredet. I deklarationen er blandt andet bestemt:

"De respektive ejere af bolværkerne forpligter sig til at bevare
bolværkerne som sådanne.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København
foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanaler-
ne ...."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, dispensation til udførelse af den ansøgte, nye
azobesponsvæg, som vist på den den 6. september 1999 reviderede
tegning nr. 100a. Dispensationen er betinget af/ at forsætningen

4t af det nye bolværk ingen steder overstiger 0,5 meter.

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

e 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.

~ &-.rp~~
Hans Chr. Poulsen

formand



'.

------.---r:=:=-===r----
.., ,..-...,

\ - -~i

L. .J

J-'-~
-11.1 _

I I
l -~

l-,- ..
........ L---.

:-~I:.~;~l
-' ~. ~_ ..~-.-_=r:~

l .- --T"

.:".--;:~~';.:1~~:



l. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Hugo Hein & Partners
Færgeparken 20
3600 Frederikssund

REG.Nl 31~t-00

Vedrørende Fyrskib nr. XI.

4t Ved skrivelse af 20. juli 1999 har De på vegne af Anette
Spalinger-Røes ansøgt om, at fyrskib nr. XI fortsat kan ligge i
Frederiksholms Kanal.

Københavns Kanaler er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, og
i fredningsbestemmelserne er blandt andet bestemt, at der ikke u-
den samtykke fra fredningsnævnet i Kanalerne må anbringes faste
indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der
er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigåen-
de art.

I Deres ansøgning har De anført, at fyrskib nr. XI, der er bygget
i 1878 og dermed er Danmarks ældste, har haft kajplads i Frede-
riksholms Kanal siden 1977.

Fredningsnævnet her forelagt ansøgningen for Københavns Kommune,
Økonomi forvaltningen , 8. kontor, der i skrivelse af 21. september
1999 blandt andet har udtalt:

"Københavns Kommune arbejder i øjeblikket på at fastlægge ret-
ningslinier for eventuelle skibsoplæg ved kanal- og havne fronter-
ne i kommunen. Det er tanken, at disse retningslinier skal indgå
i Kommuneplan 2001, og forslaget til retningslinier vil forinden
blive forelagt fredningsnævnet. Ved udformning af retningslinier
vil der blive taget hensyn til størrelsesforhold, grad af be-
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varingsværdihed, arkitektonisk udtryk med videre i de forskellige
kanal- og havneafsnit, således, at de forskellige skibsstørrelser
og -typer tilpasses det lokale miljø bedst mUligt.

Det er hensigten med retningslinierne, at de skal give blandt an-
det nævnet et bedre beslutningsgrundlag, når der kommer ansøgnin-
ger om husbåde med videre.

Umiddelbart vurderes fyrskibet at være så interessant i udform-
ningen, at det kan passe til kanalmiljøet, men det er et
spørgsmål, om skibet har for store dimensioner til det smalle ka-
nalmiljø. Det har imidlertid ligget længe på stedet uden at give
anledning til protester. Set i lyset af den kommende planlægning,
som formodes at afklare, hvilke skibstyper, man ønsker placeret i
Frederiksholms Kanal, vil en tidsbegrænset tilladelse være at fo-
retrække."

0konomiforval tningen har på dette grundlag anbefalet frednings-
nævnet, at der i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, meddeles en midlertidig tilladelse på 3 år til at bibeholde
fyrskibet i Frederiksholms Kanal ud for nr. 24, som ansøgt.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation fra fredningen af
København Kana,ler til at lade fyrskib nr. XI blive liggende på
betingelse af, at det forhales senest 1. november 2003.

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.

!k\ riLr _(P~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860, SØBORG
TELEFON 39 69 32 19.e TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 05/11-99
FRS nr. 50/99 -jm

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød REG. NR. 3'l~t. O O

Vedrørende udvidelse af anløbsbro i Nyhavn.

Ved skrivelse af 17. august 1999 ansøgte De for entreprenørfirma-e et Københavns Dykkerentreprise A/S om tilladelse til at udvide
anløbsbroen i Nyhavn. Fredningsnævnet fremsendte ansøgningen til
Københavns Kommunes økonomiforvaltning, 8. kontor, til udtalelse,
og foranlediget af en henvendelse derfra fremsendte De ved skri-
velse af 1. september 1999 et revideret projekt, der er en del
mindre i omfang end det tidligere fremsendte.

Kanalerne i København er fredet ved deklaration af 3. marts 1966.

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, 8. kontor, har i sit svar
af 21. september 1999 blandt andet anført:

"Ifølge fredningsdeklarationen for Kanalerne må der ikke uden
samtykJ:e fra fredningsnævnet foretages opfyldning i eller væsent-
lige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste indret-
ninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er
genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående
art.

Det er ifølge fredningsdeklarationen forbeholdt havnevæsenet at
anbringe anløbsbroer til trafikken på kanalerne, men da fred-
ningsnævnet tidligere, dels efter ansøgning om en udvidelse af en
pontonbro på Christianshavn, dels i forbindelse med en klage over
en foretaget udvide],ae af anløbsbroen ved Holmens Kirke, har
truffet afgørelse om broer i kanalerne, er der skabt præcedens4t for at fredningsnævnet har kompetence i disse sager.
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Canal Tours har fået udarbejdet projektet til udvidelse af an-
løbsbroen i Nyhavn, fordi der er meget stor tilstrømning af pas-
sagerer til turistbådene, og fordi der er behov for forbedring af
turistbådenes liggepladser. Det anføres desuden i ansøgningen, at
den ansøgte udvidelse af broen vil gøre det lettere at fjerne de
urenheder, der i dag havner i havnebassinet foran toiletterne på
kajen. Det nye broareal anbringes helt inde i hjørnerne af kana-
len på begge diger af den eksisterende anløbsbro og er tilbage-
trukket i forhold til denne. Projektet er på en række betingelser
godkendt af Havnevæsenet, hvilket fremgår af et bilag til ansøg-
ningen fra NIRAS.

Det vurderes herfra, at den aktuelle udvidelse, som den fremgår
af det reviderede (og reducerede) projekt, indordner sig rimeligt
under forholdene på stedet, og at det er hensigtmæsssigt både af
hensyn til passagererne og af hensyn til de ovennævnte forhold
omkring rengøringen, at broen fremover udfylder hele kanalens
bredde på de inderste meter. Udførelsen harmonerer ifølge det
fremsendte tegningsbilag med den eksisterende anløbsbro."

Det fremgår af sagen, at Københavns Havn har meddelt tilladelse
til udvidelse af landgangsbroen på visse vilkår, herunder at an-
lægget i sin helhed skal fjernes ved ophøret af dets brug.

Fredningsnævnet meddele~ herved dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, til den den 1. september 1999 an-
søgte udvidelse af anløbsbroen i Nyhavn.

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, ikke udnyttes, før••
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
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I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
efter, at den er meddelt.

II ;)) 0) J)
frc:JvtL \ rtlL,r r\..'0t-~-0L,

Hans Chr. Poulsen
formand

••

stk. 1, jf. § 66,
udnyttes inden 3 år
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Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Nyhavn

Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune••Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 02-10-2000 - 06-08-2003



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l

2860 SØBORG

TELEFON39 69 32 1 Gladsaxe,den 2. oktober 2000

FRS nr. 41/00 BHTElEFAX 39 66 10 48

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. 99.774.0l/JJN - bolværk ved Nyhavn.

I skrivelse af 21. august 2000 har De på vegne Københavns Havn søgt fornyelse af
bolværket på ovennævnte kaj, der ligger på Charlottenborgsiden i Nyhavn fra
havne indløbet til Nyhavnsbroen. Projektet er nærmere beskrevet:

"I lighed med tilsvarende nyere bolværker i Københavns Havn vil det nye bolværk
blive etableret umiddelbart foran det eksisterende svarende til en fremrykning på
max. 0,5 m. Det nye bolværk består af en ny stålspunsvæg med friholderværk af
tømmer, idet en træ spunsvæg i azobe svarende til øvrige nyere bolværker i andre
kanaler ikke er hensigtsmæssig at udføre, da vanddybdeforholdene og skibsanIøb
med større skibe gør et træbolværk uforholdsmæssigt meget dyrt på denne bol-
værks strækning .

Det nye bolværk udføres som vist på skitserne med en træhammer i azobe og med
et traditionelt friholdertømmer med 2 stk. vandret tømmer og lodret tømmer på
hver udadgående bugt af stålspunsvæggen. Denne bolværkstype er også peliggende
på modsatte side af Nyhavnskanalen."

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns kommunes økonomi-
forvaltning, 8. kontor, der i skrivelse af 5. september 2000 har anbefalet, at der
gives tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at forsætningen af det ny bolværk
gøres så lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 m.

Nyhavn er sammen med kanalerne omkring Slotsholmen og kanalerne på Christi-
anshavn fredet ved deklaration af 16. juni 1966. Ifølge denne er det forbudt uden
fredningsnævnets tilladelse bl.a. at foretage opfyldning eller væsentlige ændringer,
og ejeren af den enkelte strækning er forpligtet til at bevare bolværkerne som så-
danne.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele tilladelse til den ansøgte renovering af bolværket ved Nyghavn som an-
søgt på den af 0konomiforvaltningen, 8. kontor, anførte betingelse.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
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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 fdstens -udløb -til næ:wærende 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. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder till-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

L~~~
Hans Chr. Poulsen

formand.



11:50 KBH.K.0KONOMIFORV.8 KT ~ 048140033 NO. 464 [;l02

..

A
Kopi ihalv størrelse aftegning Dr. 19.16Ib, bilag til fredningsdcklarationen vedrørende KANALERNE
Nyhavn

- Tilhører Københavns Ha vnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører stlten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 3. januar 2001
FRS nr. 2712000 - jm

Københavns kommune
Vej & Park, Driftskontoret
Njalsgade 13
2300 København S

Vedr. renovering af kaj 126 langs Børsgade mellem
Holmens Bro og Børsbroen og kaj 133 langs Nybrogade.

I skrivelse af 30. maj 2000 har De ansøgt om dispensa-
tion til renovering af ovennævnte kajstrækninger. Reno-
veringen er nærmest beskrevet således:

"Bortset frs de østligste ca. 70 m af den 147m lange
kaj 126 er denne og den 176 m lange kaj 133 opbygget som
kaj 128 langs Vindebrogade og kaj 127 overfor Ved Stran-
den. Renoveringen planlægges udført på samme måde. Der
erindres om, at fredningsnævnet for København allerede
har givet tilladelse til renovering af disse efter prin-
cipper, der kort resumeers i det følgende:

•
Bortset fra de østligste ca. 70 m af kaj 126, der består
af betonspunsvæg, er kajtypen en trækonstruktion opbyg-
get af lodpæle (hjertepæle) rammet med ca. 1 m~s mel-
lemrum. Mellem hjertepælene er der opsat tætsiddende,
vandrette brædder (flager). Disse er fastholdt af nogle
lodrette lægter, monteret på lodpælene. De enkelte lod-
pæle er forankret til en vandretliggende træbjælke
(stræk) via hovedbolte. Fra strækket, som er placeret på

væggen bagest ved overbygningens underside, er der via
træplanker forbindelse til pælebukke placeret i baglan-
det. Med denne konstruktion som fundament er der over
vandoverfladen opbygget en mur af granitkvadersten.

Betonspunsvæggen kræver mindre udbedringer, men kan be-
vares. Derimod er den over 100 år gamle trækonstruktion
ved at have nået grænsen for sin levetid. Bolte og andre
ståldele er ved at ruste væk og træværket er ved at
rådne væk. Gribes der ikke ind med reparation, er der
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risiko for, at kajerne styrter sammen med både tab af
menneskeliv og materielle tab til følge.

Renoveringen af strækningerne med trækonstrukion sker
ved, at granitmuren midlertidigt nedtages og der etab-
leres et nyt fundament af betonpæle og -plader. Mod van-
det og under vandoverfladen holdes fyldet på plads af en
ny spunsvæg af det mere holdbare azobe-træ. Når dette er
udført, bygges granitmuren op på sin gamle plads igen.
Inden for ca. 10 cm bevares kajens oprindelige trace,
hvorfor renoveringen ikke vil være synligll.

Kanalerne er fredet ved deklaration af 3. marts 1966,
hvorefter der ikke uden dispensation må foretages op-
fyldning i eller væsentlige ændringer af Kanalerne eller
i disse anbringes faste indretninger, herunder fast an-
bragte skibe med videre.

Københavns kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 15.
november 2000 anført følgende:

liDen ansøgte fornyelse svarer til den beskrivelse af
renoveringen af en af de andre kajstrækninger ved
Slotsholmen, kaj 128 langs Vindebrogade, som nævnet gav
tilladelse til den 20. april 1999. Kaj 128 kunne imid-
lertid, da det kom til stykket, ikke renoveres helt som
planlagt, men måtte af tekniske grunde udføres med en
fremspringende repos under vandet, som nødvendiggjorde,
at der skulle opsættes friholdertømmer på strækningen. I
den aktuelle akutte situation mente hverken frednings-
nævnet, vi eller Plandirektoratet i Københavns kommune,
at man kunne modsætte sig dette, selvom alle parter var
enige om, at er forelå en klar æstetisk forringelse.

Plandirektoratet i Københavns kommune har efterfølgende
den 28. august 2000 sendt et brev til Vej & Park, Bro-
sektionen, hvor man dels giver udtryk for at man finder
det beklageligt, at renoveringen har medført en frem-
springende repos under vandet, dels anmoder om, at frem-
tidige renoveringsarbejder i de fredede kajstrækninger
udføres, så opsætningen af friholdertømmer er unødven-
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digt.

Ifølge d~t oplyste fra Vej & Park er kaj 126 og kaj 133
ligesom kaj 128 opført med overbygning i kvadersten og
underbygning i tømmerkonstruktion. De er ligeledes lige
som kaj 128 i så ringe stand under vandlinien, at der er
risiko for at kajerne styrter sammen, og derfor er re-
novering, som ønskes udført i 2001-2002, yderst påkræ-
vet.

Som nævnt søger man i den aktuelle ansøgning om at ud-
føre renovering af kaj 126 og kaj 133 på den måde, man
oprindeligt havde tænkt sig af renovere kaj 128, hvorved
den del af bolværket, der er under vandoverfladen højst
vil blive fremrykket 10 cm, og den del af bolværket, som
er over vandoverfladen, dvs. kvaderstensmuren (med ræk-
værk) vil se ud og være placeret som før reparationen."

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation
veringen, idet bolværkernes udseende bevares,
lernes bredde ikke reduceres væsentl igt, det
maximalt ca. 10 cm.

til reno-
og kana-
vil sige

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, ikke udnyt-
tes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af
en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf.
§ 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke ud-
nyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

/J ri) t) 0 [II/tu.L~ IL ~r _' - (<1,.L~·H\...,

Hans Chr. Poulsen
formand





FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEfON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

REG.Nl 3141-. 00

Gladsaxe, den 12.januar 2001
FRS nr. 54/2000 - jm

NlRAS
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. dispensation til fornyelse af eksisterende bol-
værk langs kaj 133 i Slotsholmskanalen, ud for
Gammel Strand mod Højbro.

I skrivelser af 6. november 2000 og 21. november
2000 har De ansøgt om dispensation til renovering
af eksisterende bolværk.

De har i skrivelse af 6. november nærmere beskre-
vet projektet således:

•

"Projektet er ved at blive udarbejdet, og der fo-
religger geotekniske bundundersøgelser i området,
der viser at det er teknisk muligt at forny bol-
værket som et gennemgående lavt bolværk på hele
kajstrækningen med jordankre i lighed med tilsva-
rerende nyere bolværker i Københavns Havn, hvilket
betyder at det nye bolværk bliver etableret umid-
delbart foran det eksisterende svarende til en
fremrykning på max. 0,5 m. Det nye bolværk består
af en ny træspunsvæg i azobe som udført mange
steder i de københavnske kanaler. Endvidere er
dele af pæleværket i det eksisterende bolværk
rykket ca. 30 cm frem under granitoverbygningen på
en del af strækningen mod Højbro. Dette er vist
med punkteret signatur på tegningen, således at
den reelle fremrykning på store dele af stræknin-
gen kun bliver på 20 - 30 cm.

Ijt Det nye bolværk vil blive udført som vist på teg-
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ningen med oversiden i kote ca. 0,8 langs den lave
repos for Havnerundfarten "C9cual Tours" . På
strækningen fra trappen ud for statuen af fisker-
konen foreslåes bolværket ført igennem i samme
niveau frem til Højbro. Toppen af det nye korte
fremrykning bolværk afdækkes med en skråtstillet
azobeafdækning (hammer) for at undgå, at forgæn-
gere (fodgængere) færdes på denne del af bolvær-
ket.

på tegningen er vist en opstalt af bolværket, hvor
granitstenene op til kote 0,8 vil blive skjult af
det nye bolværk. Opmærksomheden skal henledes på,
at den eksisterende lave kaj er forsynet med en
ca. 30 cm betonstøbning oven på de lave granits-
ten, der er helt mørke af misfarvning fra vandet
i kanalen. Vi finder, at denne løsning ikke skæm-
mer kajkonstruktionen langs de i øvrigt pæne kajer
i Slotsholmskanalen, hvor granitstenene er en
vigtig bestanddel af kajerne."

Københavns kommune, Plandirektoratet har l skri-
velse af 5. december 2000 anført følgende:

"Plandirektoratet har ved flere lejligheder over
for Københavns Havn påpeget betydningen af at
gennemføre en reparation af bolværkerne i de fre-
dere kanaler "i eget trace" og bevare de eksiste-
rende granitoverbygninger, dels af hensyn til det
historiske miljø, dels af hensyn til de mange
fredede bygninger langs kanalerne og ikke mindst
for at fastholde kanalernes bredde.

Især ligger der en særlig forpligtelse til at re-
spektere det historiske miljø ved Gammel Strand og
Højbro.

Københavns kommune bestræber sig på i forbindelse
med de igangværende reparationer af egne bolværker
at leve op til disse målsætninger. Det kan i den
forbindelse oplyses, at kommunen for øjeblikket
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forbereder reparation af kaj 133 ud for Nybrogade
i forl~ngelse af den ansøgte bolværksstrækning.

Reparationen planlægges udført "i eget trace" med
retablering af eksisterende granitoverbygning og
rækværk og forventes udført uden friholderværk på
bolværket.

Af vedlagte bilag med plan over fredede bolværk-
strækninger i København med markering af ejerfor-
holdene fremgår det, at en stor del af kajstræk-
ningerne med granitoverbygning tilhører Københavns
kommune og som ifølge oplysninger fra Vej- og
Park, Brosektionen, vil blive repareret "i eget
trace" .

Efter plandirektorates vurdering vil det af Kø-
benhavns Havns valgte konstruktionsprincip med
træspunsvæg uden på den eksisterende granitover-
bygning komme til at fremstå som et fremmedartet,
påklistret element i kanalen i forhold til de om-
givende granitbolværker. Yderligere vil en sam-
menligning af den fremspringende træspunsvæg med
Højbro skræmme og være uforenelig med broens smukt
detaljerede granitfæste.

Endelig vil Højbro som følge deraf komme til at
fremstå med vidt forskellige brotilslutninger og
kanalsider på begge sider af broen, som efter
Plandirektoratetet opfattelse er uacceptabelt.

Med henvisning til deklarationen for Kanalerne af
3. marts 1966 vil en gennemførelse af det ansøgte
nye bolværk, der betyder en væsentlig ændring af
det eksisterende bolværk, medføre en yderligere
indsnævring af den i forvejen smalle kanal, samt
en æstetisk forringelse af de byarkitektoniske
kvarliteter ved Slotsholmskanalen og ved Højbro,
som Plandirektoratet ikke kan godkende."

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen havde i
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skrivelse af 15. november 2000 fremført følgende:

"Ifølge ansøgningen fra NIRAS ønsker man, at for-
nyelsen af bolværket, kaj 133, sker ved at det
eksisterende bolværk bliver stående, og der op-
stilles et nyt bolværk af azobetræ foran den un-
derste del af bolværket, således at det nye bol-
værk går op forbi og dækker de nederste 80 cm af
den eksisterende granit-overdel. Det nye azobe-
bolværk vil springe max 50 cm frem foran granit-
delen af bolværket.

Vi har herfra kontaktet Plandirektoratet om det
ansøgte. Både vi og Plandirektoratet har tidligere
i forbindelse med bolværksrenoveringer fremført,
at vi finder det meget vigtigt at bevare de hi-
storiske bolværksstrækninger med granitoverbygning
omkring Slotsholmen "i eget trace". I den konkrete
sag mener Plandirektoratet , at det vil være en
æstetisk forringelse at sætte et nyt bolværk uden
på kvaderstensbolværket, hvilket Vl herfra kan
tilslutte os. Vi vil derfor herfra anbefale fred-
ningsnævnet at bede ansøgeren, NIRAS, om at frem-
sende en vurdering af mulighederne for at renovere
bolværksstrækningen uden forsætninger mellem gra-
nit-overdelen og træ-underdelen af bolværket, så-
ledes at det fornyede bolværk harmonerer bedre med
det historiske miljø.

Det anbefales på dette grundlag Fredningsnævnet at
vente med at afgøre, om man vil give tilladelse i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
til renovering af bolværket l Slotsholmskanalen,
kaj 133, Gammel Strand mod Højbro, indtil der er
fremkommet en uddybning af mulighederne for en
æstetisk mere tilfredsstillende løsning end den nu
ansøgte af NlRAS."

Fredningsnævnet har den 20. december 2000 besig-
tiget den pågældende strækning.
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Kanalerne er fredede ved deklaration af 3. marts
1966 vedrørende kanalerne, hvorefter der ikke uden
dispensation må foretages opfyldning i eller væ-
sentlige ændringer af kanalerne eller i disse an-
bringes faste indretninger, herunder fast anbragte
skibe med mere.

Fredningsnævnet meddeler herved afslag på dispen-
sation, idet det er afgørende, at bolværkerne
rundt om Slotholmen på begge sider af kanalerne
fremtræder ensartet, ligesom det er betydnings-
fuldt, at kanalernes bredde ikke indskrænkes væ-
sentligt.

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.

/
/tcLlL~
Hans

~~~J2(~
Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN REG. NR. ~ O;CJ +..00
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 3219 Gladsaxe, den 19. december 2001
TELEFAX 39~661048 FRS nr. 4012001 - JM

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. ansøgning om lovliggørende dispensation til nyt bolværk langs Wil-
ders Kanal, Deres sag 01.104.00/JJN.

I skrivelse af 16. august 2001 har De på vegne af entreprenørfirmaet Køben-
havns Dykkerentreprise A/S og Ejendomsselskabet Wilders Plads søgt om
lovliggørende dispensation til en allerede udført fornyelse af bolværket langs
kajen i Wilders Kanal, kaj 592, idet ca. 60 meter bolværk er fornyet.

De har i ansøgningen beklaget, at arbejdet allerede er udført i foråret 2001,
uden at der er søgt om dispensation.

Strækningen er omfattet af fredningsdeklaration vedrørende Kanalerne, hvor-
efter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldning i el-
ler væsentlige ændringer af Kanalerne. Det fremgår endvidere af fredningsbe-
stemmelserne, at ejerne forpligtes til at bevare bolværkerne som sådanne
samt til at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse afbolværkerne.

Københavns kOriilllUne, 0konomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af
26. oktober 2001 anført følgende:

"Det eksisterende bolværk var i meget dårligt stand, og kunne ikke med for-
del tætnes eller repareres, det var derfor nødvendigt at opsætte et nyt. Det nye
bolværk er opsat uden på resterne af det tidligere bolværk, og således, at det
ingen steder er mere end 0,5 meter fremrykket i forhold til det tidligere bol-
værk.

Det er beklageligt, at fredningsnævnet ikke er blevet ansøgt om dispensation
på forhånd, men da det nye bolværk langs kaj 592 er udført i azobetræ efter
samme principper som de tidligere af nævnet godkendte bolværksstrækninger
langs kanalerne anbefales det nævnet at lovliggøre det i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1."

~
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 a,e stk. 1, dispensation til den allerede udførte fornyelse af bolværet langs kaj
592 i Wilders Kanal. Placeringen af bolværket er vist på kortbilag vedlagt de-
nne afgørelse.

;(~/- . /IId:/2.lljI5- ($u,z Ild.2



Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne
afgørels~ er modtaget, klag~s til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenæv-
net.

~Uh0]J~
Hans Chr. Poulsen

formand

c.c.



Nyt bolværk ved \Vilders Kanal, omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610-48

REG.NR.

Gladsaxe, den 15. januar 2002
FRS nr. 59/~001 - jm

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

Vedr. ref. 01.949.00/JJn - bolværk i Christianshavns Kanal.

•
På vegne af Københavns Havn har De ved skrivelse af 13. november 2001
ansøgt om dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til fornyelse
af bolværket langs Overgaden oven Vandet mellem Bådsmandsstræde og Bo-
denhoffs Plads. Det er anført, at en fornyelse af bolværket er stærkt påkrævet,
da næsten alle hovedboltene, der fastholder bolværket til den bagved liggende
forankring, er tæret bort.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, 0konomiforvaltnin-
gen, 8. kontor, der i en skrivelse af 18. december 2001 blandt andet har udtal-
te:

"I dette tilfælde, hvor den synlige del af kajmuren er granit, vurderes det, at
den valgte løsning, hvor ganitkvadrene bevares og er synlige over vandet bag
lodbjælken og friholdere, er rigtig. Det må yderligere anses for en kvalitet, at
både de eksisterende træbolværker og de eksisterende stålspunsvægge under
vandoverfladen dækkes med en azobe pæle-flagevæg"

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til fornyelsen af bolvær-
ket. Dispensationen er betinget af, at arbejdet udføres som beskrevet,og af at
forsætningen mellem det eksisterende og det nye bolværk gøres så lille som
muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand
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Kopi ihalv størrelse af tegning nr. 19.161b. bilag til fredningsdek1arationen vedrørende
Kanalerne på Christianshavn

• - Tilhører Københavns Havm~væsen
Tilhører Københavns Kommune

-- Tilhører staten

0konomiforvaltningen. 8. Kontor. december 2001



REG.NR.
Modtaget I

Skov- og NatursWmJMJle, den 18. marts 2002

1 9 \~RS.200fRSnr. 69/2001

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDS VEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 6932 19
TELEFAX 39 6610 48

Ninls
Sortemosevej 2
3450 Allerød SCANNET

Vedr. 00.855.00/JJn/Chp - renovering af bolværk på kaj 133 - Gammel
Strand.

Ved skrivelser af 6. og 21. november 2000 søgte De om dispensation fra
fredningen af kanalerne ved Slotsholmen til renovering af ovennævnte bol-
værk. Ved skrivelse af 12. januar 2001 meddelte fredningsnævnet afslag på
ansøgningen, idet det anførtes, at det er afgørende, at bolværkerne rundt om
Slotsholmen på begge sider af kanalerne fremtræder ensartet, ligesom det er
betydningsfuldt, at kanalernes bredde ikke indskrænkes væsentligt.

Ved skrivelse af7. februar 2001, suppleret ved skrivelse af 12. februar 2001
fremsendte De et nyt projekt. Fredningsnævnet sendte det den 13. februar
2001 til Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, til udta-
lelse. På baggrund af en redegørelse derfra, hvoraf det fremgik, at De med
0konomiforva1tningen havde aftalt at sætte sagen i bero på nærmere under-
søgelse af de ikke synlige dele af bolværket, afsluttede fredningsnævnet sa-
gen vedrørende ansøgningen af7. februar 2001.

Ved skrivelse af 17. december 2001 har De fremsendt fornyet ansøgning til
renovering af bolværket. Ved det fornyede projektforslag har De taget ud-e' gangspunkt i, at strækningen benyttes som en anløbsplads for havnerundfar-
ten. Det er endvidere anført, at der er taget hensyn til fredningsnævnets tidli-
gere indsigelse vedrørende "bolværkets store fremspring under vandet" .

Projektet er i øvrigt nærmere beskrevet i ansøgningen.

Fredningsnævnet har forelagt det fornyede projekt for 0konomiforvaltnin-
gen, 8. kontor, der i en skrivelse af 12. februar 2002 om projektet blandt an-
det har anført, at der umiddelbart uden på den nederste del af det eksisteren-
de bolværk, nedrammes en ny azobespunsvæg, konstrueret som en plade af
vand~ette planker uden synlige lodrette pæle og fastholdt med jordankre.
Azobesponsvæggen vil gå yderligere 20 cm ud i kanalen.

Den del af bolværket, der er oven for vandet, og som nu består af granit med
en betonstøbning øverst, vil blive taget ned og derefter bygget op, så den

_ flugter med den nederste' del, således, at den bliver fremrykket indtil cirka
50 cm i f<;>rho1dtil den nuværende kaj. Granitmuren afstives med beton på
bagsiden. På forsiden vil den støtte sig på den underste del af bolværket.
Den nuværende betonstøbning erstattes af et granitskifte, så den del af bol-

Skov- og Naturs~Yfelsen
J.nr. SN 2001 ~ I,-II/!:S""-ooo:]
Akt. nr. __ Qit.



værket, som er over vandet, bliver en ren granitvæg.

De nuværende firkantede træudbygninger (landfæster) til brug for anlæg af
Canal Tours både, vil blive fjernet helt.

Den brostensbelægning, som er på den vandrette del af den lave kajstræk-
ning, og som er i meget dårlig stand, vil blive taget op og lagt om.

0konomiforvaltningen har endelig anført, at det er aftalt, at De senere frem-
sender projekt til renovering af det høje bolværk mellem Højbro og det lave
bolværk.

Skrivelsen fra Økonomi forvaltningen slutter således:

"Det vurderes, at den indskrænkning af kanalens bredde ud for det lave bol-
værk, der er en følge af den foreslåede løsning, kan accepteres som et rime-
ligt kompromis. Konstruktionen under vandet ligner i princippet en række
andre bolværksrenoveringer, som fredningsnævnet har givet tilladelse til i
de senere år, hvor der er opsat azobevæg uden på en eksisterende konstrukti-
on. Den yderligere fremrykning af granitvæggen, som følger af, at under-
og overvæg bringes til at flugte, vurderes at være en mindre ulempe i for-
hold til, at fremspringet under vandet undgås. Det er også væsentligt, at ka-
nalen med dette forslag samtidig opfattes bredere ved at landfæsterne fjer-
nes. Det anses desuden herfra for en æstetisk fordel, at de skæmmende land-
fæster med denne løsning kan fjernes, ligesom det er positivt, at brostensbe-
lægningen omlægges, og at granitbolværket afsluttes ved et granit skifte i
stedet for med den nuværende betonkant.

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvordan man vil løse en række detaljer
omkring brostensbelægningen, dens tilslutning til trapperne, granitmurens
afslutning i forhold til trapperne og brostensbelægningen, eventuelle ræk-
værker mv. Detaljer, som fredningsnævnet efter vores opfattelse bør tage
stilling til."

Fredningsningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne omkring Slotsholmen
til renovering af kaj nr. 133, således at den høje, vestligste del afbolværket
renoveres på samme måde som Københavns kommunes del lige vest for, og
den lave del af bolværket, hvor bådene fra Canal Tours ligger til, renoveres i
overensstemmelse med det ovenanførte. Det er en betingelse, at der til fred-
ningsnævnet fremsendes mere detaljerede tegninger vedrørende udformnin-
gen af den nye brostensbelægning og dennes afslutning mod bolværket samt
af eventuelle rækværker.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne
afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenæv-
net.•
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.



•

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~~LL

Hans Chr. Poulsen
formand
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BILAG l

Københavns Havns del af Kaj 133

Renovering af del af bolværket ved kaj 133
Del af fredningskortet vedr. Kanalerne

B
Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne omkring Slotsholmen

Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommtme
Ti1hør~r staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

0konomiforvaltningen, 8. kontor, februar 2002



-e
/

I ( / / I

;/'/ / ;//I ! ' "I
/ I ! I,'''

11////1,'//1
• " /, I I

//,/;/1/
/ / .. I • /} " ,
I ,,/ I I .';'

I
" ,I'

,/ J .. I
.' ! I I

I ,I ; ,
.' / /

(tir
No
o
N

• •
/ ! ; , ;

"
, , I /

! / , ,
I

; , I

I
I I ,

I ) I I ,
I 1 I /I , I

I

UI "
I

e
I

/

---J
I

o
I I, /

oJ
<.(

Z /, I '
/ " .'

" /
I .' I

I I .:

! /, / :' ;',
I

/
I I
! /' I

,: / / I

I ,,I"
I /

! " /

/ ,
1 .'

I '
/ ,/

/ / /

,
I ,

.. I

;
/

/
; I I

I I,
I

I, ;

GAMMEL STRAND CANAL TOURS

Landfæste
fjernes

--
Kontur af
ny kajfront

SLOTSHOLMSKANALEN



-e •
Londfæate f Jernea

~::P~D'V'-O'O

};JQ'-----I-t-Ekslst. stræktemm..r

EKSIST. BOLVÆRK, 1:50
StllT A-A .ca.~

II

+\.0 Ihæves fra Kote O.BI:r-
Omsat granitkajmur

Ny ozobespunsvæo

Sondopfyldnlng

CO'fJ&

" -4.5:r-

•

eV(J3 s

/f(ontur 01 landfæste
/-. der fJernes

~~~==;~~~::::::q~cr.-t- -,
I

variere max. 00. 3S

evæ s

EKSIST. BOLVÆRK. 1:50
SNIT B<fl

O.BI

JQrdonkor-
pr. 3.0 m

ca. -3.0o:-

-4.5r-



",

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

Gladsaxe, den 18. marts 2002
FRS nr. 2/2002 - jm

Vej- og Park
Driftsplan
Njalsgade 13
2300 København S

SCANNET REG.Nl 2::>O;7i-- .Go

Vedr. j.nr. 01.05.lOG01-0009 - renovering afkajerne
125 langs Børsgade, mellem Børsbroen og Christian IV's Bro,
137 og 138 langs Havnegade, mellem Børsbroen og Christian IV' s Bro, og
576 langs Ved Kanalen.

Ved skrivelse af 14. juni 2002 har Vej- og Park m.eddelt, at der er behov for reno-
vering af ovennævnte kajstrækninger, og i den anledning ansøgt fredningsnævnet
om dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende Kanalerne langs Slotshol-
men og på Christianshavn.

I ansøgningen er nærmere beskrevet, hvorledes renoveringen ønskes udført.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for 0konomiforvaltningen, 8. kontor,
som ved skrivelse af 12. februar 2002 har udtalt:

"Bolværket ved Kaj 125 og den østligste del af bolværkerne ved Kaj 137 og Kaj
138 repareres og føres tilbage til udseendet, som det var, før der kom skader på
det. Den vestligste del af bolværket ved Kaj 137 og 138 restaureres totalt. Her an-
vendes samme princip, som det, fredningsnævnet har godkendt for Københavns
kommunes bolværk ved Kaj 133, det vil sige, det eksisterende trace og udseende
genskabes.

Bolværket ved Kaj 576 fornyes ligeledes ved at fjerne den eksisterende konstukti-
on og opsætte en ny. Her, hvor det eksisterende bolværk er af træ, opsættes et nyt
azobebolværk, således at det eksisterende trace og udseende genskabes.

Det vurderes, at renoveringerne er en forbedring for de pågældende bol·
værksstrækninger og Kanalerne, da de anvendte metoder ikke medfører nogen
indskrænkning af vandarealerne, og reparationerne/fornyelserne udføres i respekt
for bolværkernes nuværende udseende. Da flere af strækningerne ønskes totalre-
noveret er det opfattelsen herfra, at fredningsnævnets tilladelse er fornøden ligee· som ved andre tilsvarende bolværksrenoveringer.

Det anbefales på dette grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering afbolværkerne som ansøgt."

Skov- ogNatursmelsen
J.nr. SN 2001 - I, III J ~ -/TI1tJ'_'1



Nyhavn, Kanalerne omkring Slotsholmen og Kanalerne på Christianshavn samt de
kanalerne tilhørende bolværker, er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvori
det blandt andet er bestemt, at der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for
København, må foretages væsentlige ændringer af Kanalerne.

Fredningsnævnet meddeler herved, under henvisning til ovennævnte lovbestem-
melse, dispensation til udførelse af de ansøgte arbejder.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er mOdtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

IJ .~f!Pu~
~ Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET
Gladsaxe, den 27. marts 2002
FRS nr. 13/2002 - jm

REG.Nl S0;0; -::t. CO
Skanska Danmark A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S.

Modtaget i
Skov- og NaturstyreJsen

- 2 APR. 2002
Vedr. Skonnerten "Brita Leth" .

• Ved skrivelse af 5. marts 2002 har De anmodet om dispensation fra frednings-
deklarationen for Kanalerne omkring Slotholmen til at lægge skonnerten
"Brita Leth" i Frederiksholms Kanal, som vist på vedlagte skitse, i perioden
fra mandag den 27. maj til fredag den 31. maj 2002. Skonnerten vil blive an-
vendt til, møder og receptioner under afholdelsen af "International No-Dig
2002".

II rm \1')')1trN.u 'UJ." I-"0lL-~~

Hans Chr. Poulsen
formand

Ansøgningen er forelagt Københavns kommunes 0konomiforvaltning, 8. kon-
tor, der har svaret som anført i vedlagte kopi af skrivelse af 21. marts 2002.

Da det drejer sig om et kort tidsforløb, hvor skonnerten ikke skal være fast
anbragt, og da der er tale om et smukt skib, som ikke vil være til ulempe for
kanalmiljøet eller for oplevelsen af Christian IX' s Bryghus, skal jeg meddele,
at jeg er enig i, at det ansøgte ikke anses for omfattet af fredningsbestemmel-
serne.

• Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

~-Skov- ogNaturs~y elsen
J.nr. SN 2001 u / ).1/ l~- dbo;l.
Akt. nr. 6 E3U.--
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
. FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

SCANNET
Gladsaxe, den 10. september 2002
FRS nr. 39/2002 - jm

REG.NR. OOf1?CD
Københavns Dykkerentreprise A/S
Att.: Mogens Pedersen
Højeloft Vænge 158
3500 Værløse

.I!ICJUl,3~:!:-}( i
[J!mv- og '\';::'l(Ji'~'~ (.:.i.?J:l

Vedr. dispensation til renovering af det eksisterende bolværk langs kaj 591 i
_ Christians Havns Kanal.

I skrivelse af 3. juli 2002 har De ansøgt om dispensation til at reparere det
eksisterende bolværk på ialt 38 Ibm langs kaj 591 i Christianshavns Kanal.

Det er i ansøgningen anført, at reparationen følger principperne for de af Kø-
benhavns Havn udførte bolværker langs kanalerne, hvor de nye bolværker er

'udført som en træspunsvæg af azobe , der er forankret med jordankre. Det
nye bolværk etableres umiddelbart foran det eksisterende bolværk og med
en fremrykning på højst 0,5 m foran det nuværende bolværk. Placeringen af
de 38 nye meter bolværk er vist på tegning vedlagt ansøgningen.

Den ansøgte strækning er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne,
hvorefter der ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretages opfyld-
ning i eller væsentlige ændringer af kanalerne. Ifølge fredningsbestemmel-
serne forpligtes ejerne af den enkelte strækning til at bevare bolværkerne
som sådanne samt til at foretage alle foranstaltninger til vedligeholdelse af
bolværkerne.

Københavns Kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 5. august 2002 anbefalet
at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 dispensation til det ansøgte, på betingelse af, at forsætningen af det
nye bolværk ligesom ved de andre bolværksrenoveringer gøres så lille som
muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, de-
nne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden
fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Na-
turklagenævnet.

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



.'

•

•

•

udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfal-
der tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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III . FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN lP;'t~ , :~:~~
FREMTIDSVEJ 1 '1\ , " J d l'd<

2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

3997. OtJ At
8ko'P'~ Odtaget ."f3' Nat lurstYrel

Gladsaxe, den 4. august 2003 ., 8 AU6 sen
FRS nr. 21103 BH • 2003

Nirås
Sortemosevej 2
3450 Allerød

03.300.00/JJn Nyt bolværk i Nyhavnskanalen, kaj 13146-150. Nyhavn fra bro-
en mod Kgs. Nytorv.

I skrivelse af 28. april 2003 har De søgt om dispensation til nye bolværker på kaj-
strækningerne fra Nyhavnsbroen frem til Kgs. Nytorv , i alt 424 Ibm bolværk. Den
korte strækning mod Kgs. Nytorv påregnes hovedistandsat under vandet og uden et
fornyet bolværk.

Bolværkerne er fredet ved deklaration, tinglyst den 16. juni 1966, hvorefter der ik-
ke må ske væsentlige ændringer i disse uden samtykke fra fredningsnævnet.

Princippet for renoveringen er det samme som ved kajstrækningerne 582-585 i
Christianshavns Kanal, hvis fornyelse tidligere er tilladt af fredningsnævnet og net-
op er afsluttet. Den eneste forskel er, at der øverst i bolværket i Christianshavns
Kanal er bevaret en oprindelig granitvæg, mens konstruktionen i Nyhavn er en ren
trækonstruktion, som erstatter en ren trækonstruktion.

De har fremsendt en supplerende ansøgning for så vidt angår kanalstrækningens
kortside, kaj 148, om under vandoverfladen at udføre en stenskråning, som ikke vil
kunne ses, da den ønskes lagt under anløbspladsen for Canal Tours. Formålet er at
dæmpe bølgeuroen fra bådene. Samtidig vil den tjene til en yderligere sikring af
bolværket.

Københavns kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 11. juni 2003 anbefalet, at der
meddeles dispensation til det ansøgte på betingelse af, at forsætningen af det nye
bolværk på tilsvarende måde som ved andre bolværksrenoveringer gøres så lille
som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte på den af Københavns kommune anførte betingelse.

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, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN2001~ 12'YIS-OOO~
Akt. nr. ~ ----.... ~



Side 2/2

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilla-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

/4\Wu.cp~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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A
Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til freciningsdeklarationen vedrørende KA.NALERNE
Nyhavn

Nye bolværker i Nyhavn ved kajstrækning 146-150, omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne

_ De ansøgte bolværker

0konomiforvaltningen, 8. Kontor, juni 2003



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

Gladsaxe, den 6. august 2003
FRS nr. 38102 BH

Niras
Sortemosevej 2
3450 Allerød

OO.855.00/JJn/Chp - Nyt bolværk i Slotsholmskanalen, Kaj 133, GI. Strand
mod Højbro.

Den 18. marts 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation til renovering af kaj
133 på betingelse af, at der blev fremsendt mere detaljerede tegninger vedrørende
udformningen af den nye brostensbelægning og af dennes afslutning mod bolværket
samt af eventuelle rækværker.

De har i skrivelse af 1. juli 2002 nærmere beskrevet disse detaljer.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har forhandlet detaljerne
med Dem, og det endelige projekt er beskrevet i en skrivelse, modtaget af Køben-
havns kommune den 30. maj 2003, vedlagt tegninger af 23. maj 2003. Det er samti-
dig oplyst, at arbejdet allerede er udført.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af 3. juli
2003 bl.a. udtalt:

"Det er uheldigt, at processen har medført, at tegningerne kommer efter udførelsen.
Alt i alt finder både vi og Plan & Arkitektur imidlertid, at arbejdet er udført i over-
ensstemmelse med de ønsker, der er fremført fra kommunen.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt synspunkt ikke
udtale sig imod, at fredningsnævnet accepterer de detail-udformninger i forbindelse
med renoveringen af Københavns Havns del af bolværket ud for Kaj 133, som er
beskrevet i brevet fra NIRAS til 0konomiforvaltningen, 8. Kontor, med tilhørende
tegningsbilag af 23. maj 2003 - dvs. den realiserede udformning af den nye bro-
stensbelægning, afslutningen af bolværket mod brostensbelægningen, de opsatte
rækværker m.v."

Fredningsnævnet godkender herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, det udførte arbejde, men påtaler, at det skete, før fredningsnævnets godkendelse
forelå.

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.

~~.9~
Skov- og Naturs7vreIRen
J.nr. SN 2001 - /1/1 15'"- O O a~
Akt. nr. ...s.u.

e;
Hans Chr. Poulsen

formand.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03997.00

Dispensationer i perioden: 25-03-2004 - 29-11-2005



FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN RE&. Ni "3"~ l 00
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG S
TELEFON 39"69 32 19 C A ~ YNE' VlrJGladsaxe, den 25. marts 2004
TELEFAX 39 66 10 48 ..ru'l Jl, FRS nr. 31/03 og 8/04 BH

Københavns Havn A/S
.Nordre Toldbod 7
1013 København K

Jr. nr. OS-xxx-800 og 29-xxx-OOOHusbåde iNyhavn og kanalerne.

De har i skrivelser af 30. juni 2003 og 11. februar 2004 søgt om dispensation til, ate 9 husbåde kan forblive liggende i Kanalerne og i Nyhavn.

Områderne er fredet ved deklaration fra 1966, hvorefter der ikke uden samtykke fra
fredningsnævnet må foretages opfyldninger i eller væsentlige ændringer i kanalerne
eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre far-
tøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningerne for Københavns kommune, 0konomi-
forvaltningen, 8. kontor, som i skrivelser af 28. januar og 13. februar 2004 har op-
lyst, at kommunen agter at fremkomme med et nyt fredningsforslag med mulighed
for at placere et antal husbåde i Kanalerne. Det er derfor indstillet, at der meddeles
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at lade de 9 husbåde, som
er specificeret på vedlagte rids bliver liggende i tre år.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation som indstillet af Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8.(e kontor. Dispensationen gælder til 31. marts 2007.

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".

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på
gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke på-
begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrord-
ningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Lfl;rp~
Hans Chr. Poulsen

.. formand .•
.... .~. 1 .... __ ... .-r-

L .. j' t:., ..... J. ' 12.1'/15-0002..
3il

http://www.nkn.dk.


Vedrørende en ansøgning om dispensation til husbåd e iKanalerne
Placering af' ansøgte husbåde indtegnet på fredningskortene A,B og C

A
Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.16Ib, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Nyhavn

Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns ~:'ommune
Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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Vedrørende en ansøgning om dispensation til husbåde iKanalerne '
Placering af t ansøgte husbåde indtegnet på fredningskortene A,B og C

71LRr;7er ift/SB',.f/)EN ÆN/AM
B
Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.16lb, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Kanalerne omkring Slotsholmen

Tilhører Københavns Havnevæsen
- Tilhører Københavns Kommtrne

Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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F.REDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAvS CANNE T
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG R~G.Nl 39 92. 00
TELEFON39693219 &;i Glådsaxe, den 16. juni 2004
TELEFAX39661048 FRS nr. 712004 - jm

Københavns Dykkerintreprise A/S
Att.: Mogens Pedersen
Højeloft Vænge 158
Boks 20
3500 Værløse

Vedr. Christianshavns Kanal- Kaj 575

De har i skrivelse af 9. februar 2004 ansøgt om dispensation til udskiftning af 10
.' meter træbolværk på kaj 575.

Den ansøgte strækning er omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvoref-
ter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldning i eller
væsentlige ændringer af Kanalerne.

København kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 16.
april 2004 udtalt følgende:

"Det eksisterende bolværk er som det fremgår af det vedlagte foto i meget dårlig
stand. Det ejes af Grundejerforeningen Applebyes Plads, som ønsker at renovere
bolværket efter samme princip, som Københavns kommunes bolværker i Chris ti-
anshavns Kanal.

Det fremgik ikke af det medsendte snit i bolværket hvilke dimensioner de lodret-
te bjælker i det nye bolværk har, om der er vandrette bjælker og hvilket dimen-
sion vægfladen har. Derfor har vi herfra den 9. marts 2004 rekvireret uddyben-
de materiale fra Københavns Dykkerentreprise A/S, som den 29. marts 2004
fremsendte den vedlagte reviderede tegning og et foto af Københavns bolværk,
som skal være model for det ansøgte bolværk.

På dette grundlag kan det konstateres at udformningen af bolværket svarer til
den udformning Fredningsnævnet for København har godkendt for en række an-
dre bolværksstrakningers vedkommende.

Det medsendte vandrette snit i bolværket viser ikke nogen forskydning mellem
det ansøgte bolværk og nabobolværket (kaj 576). Fredningsnævnets krav om, at
forsætningen mellem det eksisterende og det nye bolværk ikke må overstige 0,5
meter, synes derfor at være opfyldt for den ansøgte stræknings vedkommende.

Det anbefales på ovennævnte grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til renovering af bolværket ved\el kaj 575, Christianshavns Kanal, som ansøgt på betingelse af, at forsætningen af
det nye bolværk på tilsvarende måde som ved andre bolværksrenoveringer gøres

Sk
~$å lille som muligt og ingen steder overstiger 0,5 meter".

ov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 -12.1\/15 -<3002...
!\kt. nr. I S- .............Bi/,



Side 2/3

(a
• Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. l, dispensation til det ansøgte, på den af Københavns kommune, økonomi-
forvaltningen, 8. kontor, anførte betingelse.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkræv-
ning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

http://www.nkn.dk.
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Ansøgning om at opsætte nyt træbolværk på Imj 575, Christianshavns Kanal

c
Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161 b, bilag bi frednmgsdeklaratlOnen veJmrende
Kanalerne på ChristIanshavn

-- Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme



I,

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

RE6.NR.
Gladsaxe, den 22. oktober 2004
FRS nr. 3112004 - jm•

Københavns Havn
Att.: Henriette Pedersen
Nordre Toldbod 7
1013 København K.

J.nr. 45-003-063 - midlertidigt fortov på Trangravsvej .

Ved skrivelse af 12. juli 2004 har De ansøgt til tilladelse til at etablere et
fortov på sydsiden af Trangravsvej , nærmest Trangraven.

•
Fredningsnævnet har fremsendt ansøgningen til Københavns kommune,
0konomiforvaltningen, 8. kontor, som i skrivelse af 6. august 2004 har
udtalte, at der ikke er bolværk langs denne side af Trangraven, men en
skråning. Det er 8. kontors opfattelse, at skråningen er omfattet af de sam-
me bestemmelser i fredningsdeklarationen for Kanalerne som bolværkerne.

Det er videre udtalt, at anlægget af fortov skal ses i forbindelse med Kø-
benhavns Havns ønske om at give 4 husbåde i Trangraven adgang fra
Trangravsvej . Spørgsmålet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation
hertil, er i øjeblikket under behandling i fredningsnævnet.

I forbindelse med, at der skal bygges boliger på Christiansholm, er det i
følge lokalplanen meningen at etablere en havnepromenade på Christians-
holm. Denne skal føres videre mod øst på Arsenaløen langs Trangraven.
Københavns Havn ønsker, at der allerede nu skabes rimelig adgang for
fodgængere til husbådene ved at anlægge det midlertidige fortov, som kan
bruges, indtil promenaden anlægges.

• 8. kontor udtaler herefter:

"Da det kan vare relativt længe inden havnepromenaden etableres, vurde-
res det herfra at det er hensigtsmæssigt at anlægge et midlertidigt fortov nu
langs Trangravsvej . Det ansøgte fortov medfører som vist på ansøgningens
kortbilag kun en ubetydelig ændring af skråningen. "

8. kontor har på denne baggrund anbefalet, at der meddeles dispensation
til det ansøgte fortov, indtil det bliver aktuelt at anlægge en egentlig
havnepromenade på den pågældende strækning.

Fr~dningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation fra fredningen af Kanalerne i København til
anlæggelse af det midlertidige fortov. Fristen for udførelse af det endelige
anlæg fastsættes til 1. oktober 2008. Ansøgning om samtykke hertil bedes
fremsendt i god tid.

Det præciseres, at der herved ikke er taget stilling til ansøgningen om
dispensation til placering af de 4 husbåde i Trangraven.

/9/c 'T /6,
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Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne
afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenæv-
net.

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

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

• 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.

L f~ \f?tL-e~,
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.161 b, bilag tIl fredningsdeklarationen vedrørende
Kanalerne på Chnstianshavn

~ Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører staten

- Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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, FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48• Gladsaxe, den 19. januar 2005

FRS nr. 6112004 - jm

Trangraven Marina
v/ Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2, mf.
1436 København K.

SCPllNNJET
u Modtaget i

Skovo og Naturstyrelsen

~ ~ jA~!.~005

Flydebro iKøbenhavns Havn.

De har i skrivelse af 3. november 2004 ansøgt om lovliggørende dispensation
til en i Trangraven ved Islands Brygge allerede udlagt flydebro på 65 x 6 me-
ter, v-bomme til fortøjning af lystfartøjer og en landgang fra flydebroen til

• skråningen langs Trangravsvej .

Det er i ansøgningen anført, at der tidligere har været marineanlæg under for-
skellige former i Trangraven. Blandt andet har der været udlagt flydebroer fra
Islands Plads. Det nuværende anlæg erstatter de tidligere anlæg for lystbåde
og gør det muligt at videreføre marinaaktiviterne i området.

Trangraven er fredet ifølge fredningsdeklaration af 3. marts 1966 vedrørende
Kanalerne, hvorefter der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet må foreta-
ges opfyldninger i eller væsentlige ændringer af Kanalerne eller i disse anbrin-
ges faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er
genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af
17. december 2004 anført følgende:

"Vi har herfra intet at indvende med Trangraven Marinas ønske om at nyan-
lægge bådfortøjningerne i denne del af Trangraven og finder at den enkle fly-
debro falder godt ind i området. De valgte y-bomme er afdæmpe de i form og
farver og virker derfor acceptable i kanalmiljøet på dette sted.

Københavns kommune er ved at forberede et nyt fredningsforslag for Kanaler-
ne bl.a. på grundlag af et netop vedtaget kommuneplantillæg for husbåde i
Københavns Havn. Den nye udformning af marinaen vurderes imidlertid ikke
at have betydning for fredningsforslaget, da Københavns kommunes planlæg-
ning under alle omstændigheder forudsætter, at der fortsat er mulighed for at
placere både på dette sted, og da den valgte konstruktion ikke udelukker, at
der senere indpasses enkelte husbåde.

På ovenstående baggrund anbefales det fredningsnævnet at meddele dispensa-
tion" .

• Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til det ansøgte.
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Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m. fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

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

•
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt .

/u.\ fJLr ~e'.e4
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.


Vedrørende en ansogning om dispensation til at bibeholde en etableret marina iTrangraven
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c Området med den ansøgte marina

Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende
Kanalerne på Christianshavn

•
- Tilhører Københams Hamevæsen

Tilhører Københa ....ns Kommune
Tilhører staten

~ Tilhører ejerne af de .....ed eller o.....erfor bolværket beliggende ejendomme
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FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, 21. marts 2005
FRS IlT. 412005 - jm

Cowi A/S
Parallel vej 2
2800 Kongens Lyngby

44324-G-l/JIK Dispensation til et arbejdsareal ved renovering af Børsbroen

De har i skrivelser af 17. og 31. januar 2005 ansøgt om dispensation til at benyt-
te 3 m~ter af Børsgraven på hver side af Børsbroen som arbejdsareal i perioden
1. oktober 2005 til 15. april 2006 med henblik på renovering af broens undersi-
de .• Arealet, der ønskes anvendt som arbejdsareal, er omfattet af deklaration vedrø-
rende Kanalerne, hvorefter man ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foreta-
ge opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne.

Børsbroen omfattes ikke af fredningsbestemmelserne, og selve renoveringen af
broen kan derfor foretages uden tilladelse fra fredningsnævnet. Ifølge frednings-
bestemmelserne kan dele af kanalerne midlertidigt tørlægges og bruges som ar-
bejdsplads i forbindelse med visse arbejder - herunder bl.a. en tunnelbane under
kanalen.

Københavns kommune har i skrivelse af 21. februar 2005 udtalt følgende:

"Børsbroen er i øjeblikket i en stand, der gør en gennemgribende renovering
nødvendig. Arbejdet med broens overside og rækværkerne kan foretages uden at
det berører Børsgraven, men renoveringen af broens underside ved påstøbning.1 af nyt beton mv. gør det nødvendigt at etablere et arbejdsareal ved at opsætte
spunsvægge på hver side af broen i 3 m afstand, sænke vandstanden og pumpe
sand ind. Når arbejdet er afsluttet genetableres Børsgraven til nuværende udseen-
de.

Ifølge ansøgningen er etableringen af en midlertidig arbejdsplads i Børsgraven
nødvendig for udførelsen af renoveringen af Børsbroens underside. Det vurde-
res, at den ønskede brug af kanalen kan sidestilles med den tørlægning og brug
af kanalerne til andre midlertidige arbejdspladser, som er tilladt ifølge frednings-
bestemmelserne. Det er desuden opfattelsen herfra, at ulemperne i forhold til
fredningen er overskuelige, da det drejer sig om et mindre areal, perioden kun
er godt et halvt år og arealet bringes tilbage til den nuværende stand umiddelbart
efter.

På dette grundlag skal man herfra ikke modsætte sig, at fredningsnævnet medde-
ler tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til at disponere
over 3 m af Børsgraven på hver side af Børsbroen til en midlertidig arbejdsplads
for renovering af Børsbroens underside i perioden 1. oktober 2005 til 15. april
2006 som ansøgt af COWI med brev af 17. januar 2005" .
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Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
• l, dispensation til det ansøgte.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

•
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klage fristen er udlø-
bet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

14~.\f?J~
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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:\lidlertidigt arbejdsareal i Børsgraven ved Børsbroen

B
Kopi ihalv størrelse aftegning nr. 19.161b,bilag til fTedningsdeklarationen vedrørende KANALERJ.~E
Kanalerne omkring Slotsholmen

Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme•

0konomiforvaltningen. 8. Kontor. februar 2.005
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FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, 15. marts 2005
FRS Ilr. 112005 - jm

Indenlandske Sømandsmission
Att.: Verner Villensgaard
Nyhavn 22
1051 København K.

L~
Vedr. Mindeplade ved trappen til havnerundfarten i Nyhavn.

De har i skrivelse af 6. januar 2005 ansøgt om dispensation til at opsætte en
mindeplade på væggen ved trappen til havnerundfarten i Nyhavn, i anledning af
Indenlandske Sømændsmissionens 100 års fødselsdag den 28. april 2005, til
minde om 11 Bethelskibet 11 , dette sted.

Trappen til havnerundfarten er omfattet af fredningsdeklarationen for Kanalerne.
Ifølge fredningsdeklarationen, som omfatter Kanalerne og bolværkerne omkring
dem, må der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet anbringes faste indretnin-
ger i Kanalerne, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand
for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 31.
januar 2005 anført følgende:

•
"Mindepladen er en "fast indretning", selvom den er lille og det vurderes derfor,
at fredningsnævnets tilladelse er fornøden for at opsætte den. Granitmuren ejes
af Københavns kommune vi Vej & Park. Ejeren er ikke blevet ansøgt om pla-
den, og der foreligger således ingen ejerfuldmagt fra ansøger. Vi har imidlertid
herfra spurgt Vej & Park om holdningen til at opsætte en plade som ønsket. Vej
& Parks svar på vores forespørgsel - som kan læses som en ejerfuldmagt til at
ansøge fredningsnævnet - er vedlagt i kopi. Som det fremgår heraf vil Vej &
Park ikke modsætte sig en mindeplade, men stiller en række krav til udførelsen.
Det er ligeledes en betingelse, at der foreligger et konkret projekt, der opfylder
Vej & Parks betingelser, og som skal godkendes af Vej & Park, før pladen kan
opsættes.

På ovenstående baggrund skal man ikke herfra modsætte sig, at Fredningsnæv-
net for København meddeler dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens §
50, stk.!, til at Indenlandske Sømandsmission opsætter en mindeplade, som an-
søgt af Indenlandske Sømandsmission den 6. fanuar 2005, idet vi finder, at fred-
ningsnævnet bør stille som betingelse, at der fremsendes et projekt til Vej &
Park, som opfylder de betingelser, som Københavns kommune som ejer stiller
til opsætningen af pladen vedørende udførelse og udseende m.m. ".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,

~O\- \C\\/L es- ---::nJL
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stk. 1, dispensation til det ansøgte, på de af Københavns kommune, 0konomi-
forvaltningen, 8. kontor, anførte betingelser.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkræv-
ning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

k\1år7~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.


Grete Plesner
, ,

_Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

BirgitteKortegaard[BIK@btf.kk.dk]
27.januar200515·01
GretePlesner
VS: Nyhavn.Mindeplade.

Kære Grete

Som sådan vil Vej & Park ikke modsætte sig opsættelse af en mindeplade, men vi forbeholder os ret til
som ejer, at Vej & Park skal godkende selve pladens størrelse, materialevalg, udseende og metode til
at fastgøre mindepladen. Dette tilsagn er således et udtryk for en delvis ejerfuldmagt, som
Sømandsmissionen vel reelt burde have indhentet inden de ansøger nævnet. I lighed med andre
tilladelser er det således vigtigt at påtale, at Københavns Kommune til enhver tid fralægger sig ansvar
for mindetavlen og forbeholder sig ret til at få den nedtaget, såfremt der vurderes at være behov
herfor.

Kh Birgitte

-----Oprindel ig meddelelse-----e Fra: Steffen Saabye
Sendt: 27, januar 2005 14:42
Til: Birgitte Kortegaard
Emne: Nyhavn. Mindeplade.

Nyhavn's bolværker vest for 'Nyhavnsbroen er pr. 1. januar 2005 overgået til kommunen.

Mindepladen vil kunne fastgøres på granitskaller med klæbeankre. Projekt ,hertil skal fremsendes til
godkendelse i Vej & Park. Pladen skal kunne afmonteres midlertidigt i tilfælde af renovering af muren
el. lign. - og permanent med retablering af de efterladte huller, hvis Vej & Park finder anden
anvendelse for muren. Pladen bør fastgøres således, at den er sikret mod tyveri. Pladen og dens
fastgørelse skal til enhver tid fremstå ren- og vedligeholdt. Alt efter Vej &, Park's bestemmelse og uden
ansvar og udgift
for Vej & Park.

Med venlig hilsen

Steffen S.

1
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Kopi i halv størrelse aftegning nr. 19.161b, bilag til fredningsdeklarationen vedrørende KANALERNE
Nyhavn

Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme
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SCAl~NET
Dispensation til nye bolværker ved den nordlige halvdel af Kaj 593.

De har i skrivelse af 10. december 2004 ansøgt om dispensation til et nyt bol-
værkved den nordlige halvdel af kaj 593 i Wilders Kanal. Bolværketønskes for-
nyet som vist på tegning 102, der er vedlagt ansøgningen.

•
Det fremgår af ansøgningen, at projektet følger principperne for de af Køben-
havns Havn udførte bolværker langs Kanalerne i Christianshavns Kanal samt bol-
værkved kaj 592, Wilders Kanal, udført i 2001. Det nye bolværkvil blive udført
som en pæle-/flagevæg(københavnervæg) af azobetræ, der forankres med jordan-
ker. Det nye bolværketableres umiddelbart foran det eksisterende, hvilket med-
fører en fremrykning på maximalt 0,5 m. På det nye bolværk monteresfriholder-
værk bestående af lodpost og friholder i imprægneret fyrretræ.

Selve projektets eksisterende bolværker ved dykkerundersøgelse konstateret sær-
deles utæt og har gentagne gange været genstand for reparationer. Det skønnes
derfor rentabelt at etablere et nyt bolværk foran det eksisterende. Arbejdet for-
ventes igangsat primo 2005.

Strækningener omfattet af deklaration vedrørende Kanalerne, hvorefter man ikke
uden Fredningsnævnets tilladelse må foretage opfyldninger eller væsentlige ænd-
ringer af Kanalerne. I følge fredningsbestemmelserne forpligtes ejeren af den en-
kelte strækning til at bevare bolværkerne som sådanne samt til at foretage alle
foranstaltninger til vedligeholdelse af bolværkerne.

• Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 4.
februar 2005 blandt andet udtalt følgende:

"Ved en rekognoscering den 1. februar 2005 har vi herfra konstateret, at yder-
kanten af bolværshammeren på nabobolværketligger knap 60 cm uden for kanten
af det bolværk, der nu er søgt om at forny. Dvs. der vil blive en forsætning på
ca. 10 cm mellem de to bolværker, hvis fremrykning af det nye holdes under 50
cm.

Det skal tillige nævnes, at ifølge tegning 102 vil pælekonstruktionenholde sig in-
den for de 50 cm, men friholderværketønskes sat uden på, hvorved det vil over-
skride de 50 cm med ca. 8 cm. Andre steder i Christianshavns Kanal er bolvær-
ket fornyet uden lodrette pæle og med friholderværket direkte på azobeflagen,
hvorved friholderværket er inden for de 50 cm. Det vurderes imidlertid, at den
ansøgte konstruktion med lodrette pæle og friholderværkuden på azobeflagen gi-
ver en smukkere, mindre "fladt" bolværk, som samtidig ligner de gamle bolvær-
ker mere.

~d~ )?\~1\5-'DOet
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Vedrørende bolværket ved kaj nr. 593 har Vej & Park følgende holdning, som
udtrykkeligt er præciseret som en konkret vurdering af den pågældende bol-
værksstrækning :

"Den nye strækning skal ses i sammenhæng med nabobolværket til det ansøgte
(langs resten af kaj 593). Her er det væsentligt, at der mellem de to strækninger
ikke forekommer forsætninger i bolværksforløbet. Det bør derfor tillades, at den
nye strækning overskrider de 50 cm - dog højst 60 cm - således, at hammer og
pælekonstruktion danner et sammenhængende forløb ved overgangen mellem de
to strækninger. På den øvrige del af den nye strækning skal pæleværketså vidt
muligt og derunder hensyn til et harmonisk forløb af hele bolværket holdes under
de 50 cm.

Vej & Park kan acceptere, at friholderværket sættes uden på pælekonstruktionen
som ansøgt" .

Vi er herfra enige med Vej & Park i dette, og det harmonerer også med, at vi
herfra vurderer, at den ansøgte konstruktion bør foretrækkes ud fra de synspunk-
ter, vi ovenfor har gjort gældende.

Det anbefales på ovennævnte grundlag Fredningsnævnet at meddele tilladelse i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til renovering af bolværket ved
kaj 593 i Wilders Kanal som ansøgt af Niras med brev af 10. december 1004.
Nævnetbør dog betinge sig, at bolværket opsættes , så hammer og pælekonstrukti-
on danner et sammenhængende forløb ved overgangen mellem den ansøgte stræk-
ning og nabostrækningen mod syd, samt at pæleværketså vidt muligt og under
hensyn til et harmonisk forløb af hele bolværket holdes under de 50 cm på den
øvrige del af den nye strækning".

Fredningsnævnetmeddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til det ansøgte på de betingelser, der er anført af Københavns
kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må ihenhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Ihenhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes)nden 3 å~er, at den er meddelt.

/fwu (b.r 'h?~4
1-[al1sChr. Poulsen
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Nyt bolværk ved kaj 593, Wilders Kanal, omfatt~t af fredningen af Kanalerne
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Kopi i halv størrelse af tegning nr. 19.161b, bilag til fi-edningsdeklarationen vedrøn
Kanalerne på Christianshavn

- Tilhører Københavns Havnevæsen
Tilhører Københavns Kommune
Tilhører staten
Tilhører ejerne af de ved eller overfor bolværket beliggende ejendomme

• 0konomiforvaltningen, 8. Kontor, februar 2005
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J. nr. 01.104.00/JJn. Nyt bolværk langs kaj 592.

De har i skrivelse af 21. marts 2005 på vegne af entreprenørfirmaet Københavns
Dykkerentreprise AIS, der repræsenterer I/S ejendomsselskabet Wi1ders Plads
vI Niels Barfred søgt om dispensation til at forny det eksisterende bolværk langs
kaj 592 på en strækning af 75 meter langs Wilders Kanal. Arbejdet forventes
opdelt i flere etaper i 2005 og 2006.

Bolværket er omfattet affredningsdeklaration af3. marts 1966 vedrørende ka-
nalerne. Det fremgår af fredningen, at ejeren af bolværket er forpligtet til at be-
vare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse.
Opfyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring af
bolværkemes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets godkendelse.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse fa 28. april 2005
udtalt følgende:

•
"Fornyelsen af bolværket begrundes i dets dårlige stand. Den ønskes gennem-
ført på samme måde som den i 2001 fornyede strækning, hver der er etableret
en træspunsvæg af azobe umiddelbart foran det eksisterende bolværk. Dette
sker med en fremrykning på maksimalt 50 cm i forhold til det bestående bol-
værk.

Bl.a. på baggrund af, at det i 2001 fornyede bolværk var udført uden forudgåen-
de tilladelse fra Fredningsnævnet og først efterfølgende blev lovliggjort, valgte
0konomiforvaltningen at foretage en besigtigelse af forholdene ved Wilders
Kanal. Denne mundede ud i følgende observationer:

Det i 2001 fornyede bolværk er etableret som foreskrevet og fremrykningen hol-
der sig under 50 cm. Det bolværk, der nu ønskes fornyet, er ganske rigtigt i dår-
lig stand og en fornyelse vurderes derfor at være påkrævet. 0konomiforvaltnin-
gen skal derfor anbefale, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til det an-
søgte.

Samtidig skal det dog bemærkes, at den landværts afslutning af bolværket fra
2001 ikke findes tilfredsstillende. Den nye bolværkshammer i træ er etableret
som foreskrevet, men belægningen (brolægning) er ikke etableret ud til bol-

SkOVb og ~~iJH,'l'RtiimJ~I stedet står en kant af det ældre bolværk (i cement) tilbage og
J.nr. SN 2001 ~12.\ tllS -0002-
Akt. nr.z6 -..;.. Bi/,
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mellemmmmet mellem denne kant og den nye bolværkshammer er fyldt med
løse sten (sømaterialer).

Idet dette areal ligger på vandsiden af den oprindelige bolværkskant, må det for-
modes at ligge inden for afgrænsningen af fredningen, således at der ved dis-
pensationer kan stilles vilkår om, at bolværksafslutningen etableres i sammen-
hæng med belægningen i området, som det eksempelvis er gjort på den anden
side af Wilders Kanal. 0konomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensa-
tionen gives med en anmodning om, at sammenhængen mellem bolværk og be-
lægning på land etableres på en tilfredsstillende måde på tilsvarende vis som an-
dre steder langs kanalerne."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1dispensation til det ansøgte på betingelse af, at der på tilfredsstillende må-
de etableres sammenhæng mellem bolværket og belægningen på land.

• Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnetsbehandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkræv-
ning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenæv-
net vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej-
ledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
• tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

k~flr<~~
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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Københavns Havn AIS
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

J. nr. 05-077-200, Kaj 134 Ved Stranden

De har i skrivelse af29. marts 2005 ansøgt om dispensation til renovering afkaj
134. Det er anført, at kvaderstensoverbygningen efter renoveringen vil være frem-
rykket ca. 15 cm i forhold til tidligere og fra kvaderstensoverbygningen til forside
af stræk vil der maksimalt være et fremspring på 15 cm. Konstruktionen over
vandoverfladen vil fremstå som før renoveringen.

Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at be-
vare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Op-
fyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring afbolvær-
kernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse af25. maj 2005 ud-
talt følgende:

"Bolværket langs kaj 134 ønskes renoveret på hele strækningen mellem Højbro og
Holmens Bro, i alt ca. 175 meter. Her er den eksisterende kaj opbygget med en
pæle-/flagevæg og en overbygning i granit. Konstruktionen er ret nedbrudt, og der
er synlige skader også på granitoverbygningen.

• Derfor er der behov for at renovere hele konstruktionen, hvilket foreslåes udført
ved at placere en midlertidig væg foran bolværket, hvorefter granitoverbygningen
nedtages, og en ny azobespuns nedrarnmes foran det nedbrudte bolværk, en beton-
konstruktion opbygges som understøtning for granitoverbygningen, der retableres
sammen med belægningen på promenaden langs kanalen. I processen må de bestå-
ende træer langs strækningen fjernes, og de vil afslutningsvis blive erstattet med
nye efter aftale med Københavns kommune, Vej & Park.

I dag er der ifølge ansøgers oplysninger et spring på op til 19 cm mellem pæle-
konstruktionen og overbygningen. Denne foreslåes ikke øget, men da der ansøges
om at fremrykke spunsen ca. 15 cm ved nedramning foran den bestående kon-
struktion, ønskes også overbygningen fremrykket 15 cm. Det synlige resultat vil
svare til det bestående, men kanalens bredde vil være reduceret med 15 cm.

• Vej & Park har i sine bemærkninger til det ansøgte anført, at man finder deh
modstrid med de afVej & Park i brev af 8. juli 2004 formulerede principper for
bolværksrenovering at fremrykke trace et, og at løsningen derfor ikke kan anbefa-
les. Det er Vej & Parks opfattelse, at det er muligt at udføre en renovering afbol-
værket under bevarelse af det eksisterende trace .

.2od -,,)2111 L S- -;:;J::J;;1 L /2)-
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0konomiforvaltningen har haft en drøftelse med ansøger om mulighederne for re-
• novering af denne strækning. For at undgå en fremrykning vil der være behov for

en længere arbejdsperiode og øgede ressourcer til midlertidig sikring, fjernelse af
eksisterende pæle ect. Men Vej & Parks betragtning om, at det er teknisk muligt at
bevare det nuværende trace, vurderes af 0konomiforvaltningen som korrekt. På
baggrund af fremrykningens omfang og af de fredningsdispensationer, nævnet i de
seneste år har givet til andre bolværksrenoveringer i kanalerne omkring Slotshol-
men, har 0konomiforvaltningen afvejet de fremførte hensyn.

0konomiforvaltningen skal således ikke modsætte sig, at der gives dispensation til
den ansøgte renovering af bolværket ved kaj 134 med en fremrykning afbolvær-
ket, som begrænses til det absolut nødvendige ved etablering foran det eksisteren-
de, som beskrevet i tekst og tegninger fra Kø~enhavns Havn AIS, og maksimalt 15
cm."

•
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l
dispensation som ansøgt på betingelse af, at fremrykningen af bolværket begræn-
ses til det absolut nødvendige og maximalt 15 cm.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~0\PcJ~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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Københavns Havn NS
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K. SCANNET

J. nr. 05-079-200, Kaj 132 Frederiksholms kanal

De har i skrivelse af29. marts 2005 ansøgt om dispensation til renovering af kaj
132. Det er anført, at dykkerundersøgelser har vist, at flere af de synlige bærepæle
er rådnet væk i toppen, og at kajen generelt er i meget dårlig stand. Det er endvi-
dere anført, at der i forslaget til renovering er taget udgangspunkt i de udførelses-
mæssige aspekter, for at tage størst muligt hensyn til den eksisterende kajs skrøbe-
lige opbygning samt de omkringliggende bygninger.

Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at be-
vare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Op-
fyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring afbolvær-
kerne s forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse af25. maj 2005 ud-
talt følgende:

• "Bolværket langs Frederiksholms Kanal ønskes renoveret på hele den 65 meter
lange strækning mellem Strombroen og Marmorbroen. Her hviler den eksisterende
sandstensoverbygning på en usædvanlig bolværkskonstruktion, idet denne består
af en åben bærende pælekonstruktion, som er udfyldt med støbning i beton og be-
ton udlagt i sække. Store dele af den bærende trækonstruktion er ødelagt og bære-
evnen er derfor dårlig. Udfyldningen er heller ikke intakt, men præget afvandindt-
rængning. Kajområdet anvendes til parkering og er derfor udsat for en betydelig
belastning.

Selve overbygningen er på grund af materialet (kalksandsten) og den udsatte pla-
cering skrøbelig. Samtidig regnes de bagvedliggende bygninger for følsomme i
forhold til større anlægsarbejder, herunder rystelser fra nedramning. Bl.a. derfor
ønskes renoveringen foretaget uden at nedtage overbygningen og gribe mere end
højst nødvendigt ind i den eksisterende konstruktion.

Dette kan ske ved at placere en ny stålspuns foran det eksisterende bolværk og fo-
__ retage en punktvis forankring gennem overbygningen, hvorefter opfyldningen af

hulrum i konstruktionen kan foretages. Stålspunsen forudrættes anbragt så tæt på
den eksisterende konstruktion som muligt og i en afstand af ca. 0,5 meter herfra.
Renoveringen kræver en fjernelse af den lave badebro i træ, der er på stedet og så

~\ -YV\./I CS-JJJL. /2..S
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vidt vides har været der i hvert fald siden 1948. Efter renovering vil der på ny bli-
ve opsat en bådebro til den bådklub, der benytte strækningen. Den nye spuns vil
herefter befinde sig under bådebroen og derfor hverken påvirke det sejlbare areal i
kanalen eller være markant synlig.

Vej & Park har i sine bemærkninger anført, at man finder, at en stålpuns kan synes
et mindre passende valg på dette sted, men at den kun vil være synlig for betragte-
re, der befinder sig på vandet og kan se ind under bådebroen, så problemet dermed
af begrænset.

0konomiforvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der gives dispensation
til den ansøgte renovering af bolværket ved kaj 132 under forudsætning af, at
fremrykningen afbolværket begrænses til det absolut nødvendige ved etablering
foran den eksisterende, som beskrevet i tekst.og tegninger fra Københavns Havn
NS, og maksimalt 0,5 meter, og at bådebroen efterfølgende retableres i overens-
stemmelse med de eksisterende forhold".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1
dispensation som ansøgt på betingelse af, at fremrykningen af bolværket begræn-
ses til det absolut nødvendige og maximalt 0,5 meter.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet,der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

II tir_CiJd~
~ Chr. Poulsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

REG.Nl "399 7. (Ja
Gladsaxe, 29. juni 2005
FRS nr. 24/2005 - jm

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

J. nr. 05-091-200, bolværksrenovering kaj 640/641.

De har i skrivelse af 2. maj 2005 med ændring ved skrivelse af 14. juni 2005 an-
søgt om dispensation til renovering af bolværket på sydsiden af Christiansho1ms
ø, kaj 640/641. Det er anført at bolværkeme er fra 1908 og tæret af slid og ælde.

Den ansøgte strækning er opdelt i 3 strækninger: Strækning c på ca. 65 m, stræk-
ning d på ca. 15 m og strækning e på ca. 18 m. Alle 3 strækninger vil blive udført i
stålspuns, og stålspunsen på strækning d beklædes med lodrette azobeplanker over
vandet, således at det oprindelige udtryk mellem væg og værkstedsbygning beva-
res.

De ansøgte kanal strækninger er omfattet af deklaration vedrørende kanalerne,
hvorefter der ikke må foretages væsentlige ændringer af kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, har i skrivelse af 19. maj 2005
udtalt følgende:

"Den ansøgte bolværksrenovering indebærer en fremrykning af bolværket på 0,5 -
1,0 meter på en stræknng af65 meter (strækning c), på 2,5 - 3,0 meter på en stræk-
ning af 15 meter (strækning d) og på 0,5 meter på en strækning af 18 meter
(strækning e). I alle tilfælde er fremrykningen begrundet i, at det nye bolværk
ønskes etableret foran det eksisterende, således at dette ikke skal fjernes, og en
midlertidig sikring af kaj en i byggeperioden dermed undgåes.

For strækning d gælder, at den ligger i forlængelse af en strækning, der tidligere er
renoveret med en mindre fremrykning. Den ansøgte renovering vil fjerne den
overgang mellem nyt og gammelt, der i dag eksisterer, og gøre bolværket ensartet
for så vidt angår trace og udformning.

•
Der er til dels tale om en usædvanlig bolværkskonstruktion, idet kajen på stræk-
ning d i dag er sikret med en række skråpæle, som er afgørende for stabiliteten.
Derfor er den forholdsvis store fremrykning på dette sted (2,5 - 3,0 meter) nødven-
dig for at etablere bolværket foran den eksisterende. Københavns Havn A/S læg-
ger vægt på, at denne metode, bortset fra at være økonomisk fordelagtig, er den
mest skånsomme i forhold til den værkstedsbygning af væsentlig bevaringsværdi,

der ligger på kajen. ~ \ -. nll/I S--.:X.O 2 ) 2i1
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Kanalen er generelt bred på sydsiden af Chri stiansho 1m, og den ansøgte fremryk-
ning vil derfor ikke påvirke den i så stor grad. De beskrevne metoder og materialer
vurderes at give en harmonisk og æstetisk tilfredsstillende løsning sammenholdt
med de eksisterende forhold.

0konomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensationen gives under forud-
sætning af, at fremrykningen afbolværket i alle tilfælde begrænses til det absolut
nødvendige ved etablering foran det eksisterende som beskrevet i tekst og tegnin-
ger fra Københavns Havn A/S" .

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 51, stk. l
dispensation til det ansøgte på betingelse af, at fremrykningen af bolværket be-
grænses til det absolut nødvendige og ikke overstiger l meter på strækning c, 3
meter på strækning d og 0,5 meter på strækning e.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

!LJ~LP~
Hans Chr. Poulsen
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2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 661048

RE6.Nl 3~ O; 7. f>()

Gladsaxe, 5. juli 2005
FRS nr. 59/2004

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postbox 2083
1013 København K.

SCANNET

J. nr. 45-003-063 Husbåde i Trangraven og Christianshavn Kanal.
Den 25. marts 2004 gav Fredningsnævnet dispensation til den 31. marts 2007 til,
at 9 husbåde kunne forblive liggende i Kanalerne og i Nyhavn.

• Ved skrivelse af 3. juni 2004 ansøgte Københavns Havn A/S om dispensation til
yderligere 5 både. Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, af-
gav ved skrivelse af 17. juni 2004 indstilling, hvori det blev anbefalet, at der
blev meddelt en midlertidig dispensation på 3 år til de 5 både.

•

•

Derefter modtog Fredningsnævnet skrivelse af 17. juli 2004 fra Ulla Skovvart,
som er formand for Lejerbo' s afdeling 204. På grund af brevet blev der afholdt
møde den 6. september 2004, hvor der var enighed om at udsætte sagerne på for-
nyet ansøgning fra Københavns Havn A/S, omhandlende de aktuelle forhold.

Ansøgningen blev modtaget ved skrivelse af 28. oktober 2004. Der søgtes heri
om tilladelse til, at husbådene Roxy, Lorbas, Karla og "Husbåden" samt de til
adgang til bådene nødvendige flydebroer kan forblive på stedet i samme periode.

Fredningsnævnet havde i anledning af udtalelse på mødet den 6. september 2004
modtaget skrivelse af 29. september 2004 fra Foreningen til Hovedstadens For-
skønnelse, hvori det meddeltes, at Foreningen ved den årlige diplomering i 1996
havde præmieret Lausts husbåd (i ansøgningen kaldet Husbåden). I skrivelsen
var som motivering blandt andet anført:
"Ombygning af en gammel træbåd til en fint proportioneret og detaljeret husbåd,
der passer godt i Christianshavns Kanal, og den nye, flydende bolig ved Islands
Plads, der passer ind i de større kanalområder, bør inspirere til et planlægnings-
arbejde for afpasning af husbådes størrelse i forhold til kanalområderne "

Der blev afholdt møde den 15. juni 2005. Fredningsnævnet deler ikke den anfør-
te æstetiske bedømmelse.

Fredningsnævnet meddeler herved i enighed dispensation til, at bådene, Roxy,
Karla og Lorbas samt de dertil hørende adgangsbroer kan blive liggende til 31.
marts 2007.

Der meddeles ikke dispensation til IIHusbåden" . beliggende på nordsiden af
Trangraven, idet den er for dominerede og afvigende. Der meddeles frist til den
31. december 2005 til at fjerne den pågældende båd.
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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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen ef'modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
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Vedrørende en ansøgning om dispensation til 4 husbåde i
Christianshavns kanal og Trangraven
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Nordatlantens Brygge
Strandgade 91
1401 København K.

Vedr. Husbådene M/S Brandsø, Rø og M/S Grønsund.
Ved skrivelser af 17., 21. og 28. september 2004 har De ansøgt om dispensation
fra fredningsdeklarationen af Kanalerne i København for de ovennævnte skibe,
der er beliggende i Christianshavns Kanal og Trangraven.

•
Områderne er fredet ved deklaration fra 1966, hvorefter der ikke uden samtykke
fra fredningsnævnet må foretages opfyldninger i eller væsentlige ændringer i ka-
nalerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og
andre fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbi-
gående art.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til 9 husbåde til den 31.
marts 2007, idet det er oplyst, at Københavns kommune agter at fremkomme
med at nyt fredningsforslag med mulighed for at placere et antal husbåde i Kana-
lerne.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningerne for Københavns kommunes 0kono-
miforvaltning, 8. kontor, som i skrivelse af 13. januar 2005 har anbefalet, at der
gives en tilsvarende dispensation til de 3 både.

Fredningsnævnet har den 15. juni 2005 foretages besigtigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til at skibet M/S Brandsø kan forblive liggende på kajplads 588 i
Christians Havns Kanal, og at skibene Rø og M/S Grønsund kan forblive liggen-
de på kajplads 635 i Trangraven.

Dispensationen gives med frist til 31. marts 2007.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
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Ved brev af 20. februar 2005 har De på vegne af Sejl & Spis klaget over
~øbenhavns Kommunes afgørelse af 4. februar 2005, hvor kommunen bl.a.
konstaterer, at der - således som forholdene nu fremtræder på anløbs-
broen ved mindeankret i Nyhavn - ikke i fredningsdeklarationen for om-
rådet er grundlag for at meddele Sejl & Spis påbud i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 73, stk. 6, om ophør med udeservering på anløbs-
broen.

Området omkring kanalerne ved Nyhavn er fredet ved en fredningsdeklara-
tion, tinglyst den 16. juni 1966, hvor der bl.a. fastsættes følgende:
"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København fore-

.. tages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i dis-
se anbringes faste indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre
fartøjer, der er genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent
forbigående art."

Københavns Kommune konstaterede i 2002-2003, at der på anløbsbroen i
Nyhavn var foretaget følgende:

etablering af to faste trappeanlæg i tilknytning til de fredede bol-
værker,
montering af bardisk med henblik på udeservering på anløbsbroen,
indbygget depotrum til fadølsfustager i den lodrette stolpekonstruk-
tion i bolværkssiderne,
montering af flagstænger med tilknyttet fast skiltning på anløbsbro-• en.

2~ ..l'Z\lhs_ u2D?-
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Kommunen fandt, at aktiviteterne på anløbsbroen måtte sidestilles med
en egentlig restaurationsvirksomhed, hvilket efter kommunens opfattelse
var i strid med fredningsdeklarationen. Kommunen indgik herefter en af-
tale med DFDS A/S om ophør af udeserveringen på anløbsbroen. Herefter
opsagde DFDS A/S forpagtningskontrakten med Sejl & Spis, der havde an-
svar for montering af ovennævnte bardisk og depotrum til fadølsfusta-
ger, men ikke for trappeanlæggene og flagstængerne.

Statsamtet København behandlede efter en klage fra Sejl og Spis sagen
og udtalte 4. august 2004 følgende:

"Tilsynet kan ikke tage stilling til, hvorvidt udeserveringen er i
.. strid med fredningsdeklarationen fra 1966.

Det er tilsynets opfattelse, at Københavns Kommune ikke som tilsynsmyn-
dighed efter naturbeskyttelsesloven kunne indgå en aftale med DFDS om
ophør af udeserveringen på anløbsbroen ved Mindeankeret i Nyhavn. Kø-
benhavns Kommunes håndhævelse af fredningsbestemmelsen burde være sket
gennem meddelelse af påbud i overensstemmelse med naturbeskyttelseslo-
vens § 73, stk. 6, til den eller de personer, hvis rettigheder berøres
af en sådan afgørelse. Det er i den forbindelse Tilsynets opfattelse,
at Sejl og Spis vil være parter i en sådan sag.

Tilsynet skal derfor opfordre Københavns Kommune til at genoptage be-
handlingen af sagen."

4t Kommunen genoptog herefter sagen og traf den nu påklagede afgørelse.
Kommunen fastholdt, at der på baggrund af de daværende forhold på an-
løbsbroen i 2002-2003 havde været grundlag for at meddele et påbud men
meddelte, at man ikke fandt grundlag for at meddele et påbud på bag-
grund af de nuværende forhold på anløbsbroen.

Afgørelsen var forsynet med klagevejledning, hvoraf bl.a. fremgik fø-
lende:

"Det fremgår imidlertid af Naturbeskyttelseslovens § 78, stk. l, 2.
punkt, at afgørelser efter § 73, stk. 6, dog ikke kan påklages.

Det er i § 73, stk. 6, kommunen har hjemmel til at meddele påbud. Uan-
set ordlyden af § 78, stk. l, 2. pkt., forekommer det i praksis, at Na-
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ti turklagenævnet behandler klager over afgørelser i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 73, stk. 6."

De har i klagen bl.a. anmodet om, at påbudet ophæves, idet det efter
Deres opfattelse er udstedt uden den fornødne hjemmel i naturbeskyttel-
sesloven og fredningsdeklarationen. De finder, at kommunen i afgørelsen
fejlagtigt tager udgangspunkt i, at det er situationen ved besigtigel-
sen den 23. november 2004, der er sagens faktum. Efter Deres opfattelse
er det faktum, som skal indgå i vurderingen, derimod det faktum, der
forelå, da kommunen i marts 2003 indgik en mundtlig aftale med DFDS
A/S, der førte til, at DFDS A/S opsagde forpagtningskontrakten med Sejl
og Spis.

• Efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. l, l. punktum, kan amtets af-
gørelser efter loven påklages til Naturklagenævnet. Efter lovens § 78,
stk. l, 2. punktum, kan afgørelser efter lovens § 73, stk. 6, om lov-
liggørelse af ulovlige forhold, dog ikke påklages. Efter Naturklagenæv-
nets praksis kan tilsynsmyndighedens afgørelser om lovliggørelse af
ulovlige forhold dog påklages for så vidt angår forståelsen af lov-
grundlaget.

Ved den påklagede afgørelse har Københavns Kommune tilkendegivet, hvor-
vidt kommunen i 2003 havde grundlag for at udstede et påbud om ophør af
udeserveringen på anløbsbroen i Nyhavn.

Naturklagenævnet finder, at kommunens tilkendegivelse må anses som en
vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen i 2003 ville have haft

• grundlag for at udstede et påbud på baggrund af de dengang foreliggende
faktiske omstændigheder. En sådan udtalelse er jkke en afgørelse om på-
bud og vil således ikke kunne påklages til Naturklagenævnet.

Ved afgørelsen har kommunen endvidere konstateret, at der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt foreligger forhold i strid med fredningsdeklarationen,
som giver grundlag for at meddele et påbud medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 73, stk. 6. Kommunen har derfor besluttet ikke at udstede no-
get påbud. Efter naturbeskyttelseslovens § 78, stk. l, 2. punktum, kan
en sådan afgørelse ikke påklages til Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet må derfor afvise Deres klage fra realitetsbehandling.

Såfremt der ønskes en stillingtagen til, om der kan etableres udeserve-
ring og anlæg på anløbsbroen til brug herfor, må det ske ved henvendel-
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4It se til Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet vil i givet fald
tage stilling til, om det ønskede er i strid med fredningsdeklarationen
og i bekræftende fald, om Fredningsnævnet kan og vil dispensere hertil.
Fredningsnævnets afgørelse om dispensation vil kunne påklages til Na-
turklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom.

Afgørelsen er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne,
jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

Per Schou Christiansen
Viceformand

/
B~~~

Signe Andersen
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk 1.
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Gladsaxe, 22. august 2005
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Trangraven Marina
v/Ove Knudsen
Halvtolv 11, 2. mf.
1436 København K. SCANNET.

De har i skrivelse af 25. juni 2005 som lejer af Kaj 588, ansøgt om dispensation
til at nedramme 16 pæle 9 meter fra kaj på en nærmere angivet strækning i Chri-
stianshavns Kanal.

Christianshavns Kanal er fredet ved deklaration af 3. marts 1966 vedrørende
Kanalerne, hvorefter der ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretages op-
fyldning i eller væsentlige ændringer i Kanalerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor har i skrivelse af 6.
juli 2005 udtalt følgende:

"Kanalen er forholdsvis bred på dette sted, og det er derfor muligt at placere bå-
de vinkelret på kajen. Dette kræver en fortøjning til pæle i kanalen. Det ansøgte
projekt vurderes at være tilfredsstillende tilpasset de eksisterende forhold. Øko-
nomiforvaltningen skal derfor anbefale, at dispensationen gives under forudsæt-
ning af, at fortøjningspælene fjernes, når brugen af dem ophører, som det også
er beskrevet i vilkårene for tilladelsen fra Københavns Havn A/S".

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af,
at det påses, at der ikke fortøjes fast anbragte skibe eller andre fortøjer, der er

• genstand for bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående karakter.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturldagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om

•
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gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

!i...r&r ~
lI~chr.po~

formand

c.c.

http://www.nkn.dk.
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<> FREDNINGSNÆVNET FOWBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1 8k aget 1-
2860 SØBORG OV."" 'l'aturstyrelsen

TELEFON 39 69 3219 1 5 SEP. 2005
TELEFAX 39 66 10 48

REG.Nl 3'19 '7. (JO

Gladsaxe, 13. september 2005
FRS Ilr. 1312005 - jm

Ole Markdal
Copenhagen Adventure Tours
Blekingegade 3, 4. tv.
2300 København S.

SCAl~NJET

Anlæg ved Gammel Strand til kajaksejlads
De har i skrivelse, modtaget af Fredningsnævnet den 7. marts 2005, søgt om
lovliggørende dispensation til, at anlægget til kajaksejlads i Kanalerne, der er be-
liggende i kanalen ved Gammel Strand, kan forblive på stedet .• Stedet, hvor anlægget er placeret, er omfattet af deklaration om fredning af Ka-
nalerne, hvorefter der ikke må anbringes faste indretninger i kanalerne.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 3.
august 2005 anbefalet, at der gives dispensation til anlægget, idet det er af be-
skedent omfang, er tilstræbt indpasset i forhold til omgivelserne og har eksisteret
i en årrække uden kendte problemer.

Københavns kommune, Vej & Park, har i skrivelse af 3. august 2005 udtalt føl-
gende:

"Vej & Park kan støtte Økonomijorvaltningens anbefaling af, at Fredningsnæv-
net giver dispensation til anlægget til kajaksejlads, da det har et beskedent om-
fang og har et udseende, der er tilstræbt indpasset iforhold til omgivelserne. An-
lægget og kajaksejladsen har eksisteret i en årrække, hvilket ikke, efter Vej &

• Parks vidende, har medført problemer for omgivelserne.

I dispensationen bør det anføres, at placering, størrelse og udseende af eventu-
elle skilte på anlægsbroen og kajen kun kan opsættes efter godkendelse af Vej &
Park. Skiltene må kun indeholde oplysninger om kajaksejladsen, herunder priser
og sejladstider ".

Fredningsnævnet meddeler i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dis-
pensation til, at platformen med skurene kan forblive på stedet på de af Vej &
Park anførte betingelser vedrørende skiltning.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ik-
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ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

L5&(0~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, 7. november 2005
FRS nr. 34/2005 - jm

SCAl~l'fET
Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
.lO13 København K.

Modtaget i
Sko\,- og Naturstyrelsen

C'> 8 NOV. 2005

Vedr. bolværksrenovering, kaj 132, j. nr. 05-079-200.
De har i skrivelser af21. juni og 27. juli 2005, samt på besigtige1sesmødet den 26.
oktober 2005 ansøgt om følgende:

1. Dispensation til ændret belysning på den eksisterende bådebro nedenfor bolvær-
ket

2. Dispensation til placering afto stk. ledepæle i kanalen

3. Dispensation til opsætning af en enkelt tråd pigtråd

4. Dispensation til alternativ tilslutning af det nye bolværk op mod underbygnin-
gen til Marmorbroen.

5. Dispensation til oppudsning af facaden i kanalen langs med bådebroen og på-
sætning af en aluminiumsramme. Dette vil forbedre holdbarheden af stenene.

De har i skrivelse af21. juni 2005 og på mødet den 26. oktober 2005 anført føl-
gende vedrørende punkt 1,2 og 4:

Ad 1) Formålet med at ændre belysningen er at forskønne situationen omkring
bådebroen som oprindeligt blev belyst ved armaturer placeret på kalksten-
soverbygningen. Belysningen ønskes iforbindelse med bolværksrenoverin-
gen ændret til armaturer placeret på stolper på selve bådebroen. Armaturet
er af typen "Stærke Louis" og er afskærmet mod blænding med nedadrettede
lysfald og lavenergipære. Der placeres i alt 8 stk. jævnt fordelt på broen, jf
vedlagte tegning nr. S2 samt datablad. Som et led iforskønnelsen opsættes
det eksisterende pigtrådshegn ikke, men erstattes af det på tegning nr. S2 vi-
ste.

Ad 2) lforbindelse med Canal Tours besejling af Frederiksholms Kanal er der of-
te problemer med at sejle under Storm broen, da pladsen er trang. For at let-

- <te;ejladsen og samtidig tage hensyn til bådene i Københavns Motorbåds-
klub ved kaj 132 ønskes tilladelse til at placere to stk. ledepæle i kanalen
udfor Storm broen som vist på vedlagte A4-skitse.

Ad 4. Oprindeligt skulle spunsvæggen følge det eksisterende bolværkstraee rundt
langs indhakket ved Marmorbroen. Iforbindelse med arbejderne på pladsen
er det imidlertid konstateret, at den eksisterende bund ved indhakket delvist
består af sten og sækkebeton, der vil være til gene ved rammearbejdet. En-
treprenøren, MT Højgaard A/S har tidligere meddelt Københavns Havn A/S,

Å~1- l'4Llg- -::>":>-:> l.
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at der vil være risiko for sammenskred af den eksisterende overbygning så-
fremt sten og sækkebeton m.v. fjernes for at følge det oprindelige projekt.

Byggeledelsen har derfor i samråd med entreprenøren opstillet en alternativ
udformning af tilslutningen. Spunsvæggenføres skråt over mod underbyg-
ningen til Marmorbroen for derved at undgå de tidligere beskrevne ramme-
hindringer. Efterfølgende vil den tilbageværende del af indhakket blive fyldt
op med grusfyld og afsluttet med en tætningsstøbning i beton som den øvri-
ge del af strækningen. Den alternative tilslutningsmetodik vil blive slgult af
den nye bådebro som opbygges helt analogt til den oprindelige. Således vil
indhakket blive dækket helt afbrodækket på bådebroen. Tilslutningen vil
derfor ikke blive mere synlig end den øvrige del af bolværksrenoveringen,
hvortil der tidligere er givet tilladelse.

•
Det følger af fredningen af Kanalerne, at ejeren af bolværket er forpligtet til at be-
vare dette som sådant og til at foretage det fornødne til dets vedligeholdelse. Op-
fyldninger i eller væsentlige ændringer af kanalerne, herunder ændring afbolvær-
kernes forløb, må ikke foretages uden Fredningsnævnets tilladelse.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse af 8. juli 2005 an-
ført følgende:

"Renoveringen af bådebroen samt udskiftning af belysningen sigter imod at fo-
renkle forholdene og friholde selve bolværksmuren mest muligt. Belysningen ønsk-
es flyttet fra den nuværende placering med lamper monteret på muren til pullerts-
belysning på selve bådebroen. Der ansøges om en armaturtype, som i alt væsent-
ligt giver et nedadrettet lys. Det vurderes på denne baggrund, at indtrykket vil bli-
ve forbedret såvel generelt som når belysningen er i brug, idet den vil tiltrække sig
opmærksomhed i mindre grad end det nuværende lamper. Der ansøges om opstil-
ling af 8 lamper, hvorved graden af belysning på stedet ikke vurderes at blive
øget.

• Trods den i det indsendte ansøgningsmateriale beskrevne målsætning om at holde
bolværksmuren fri for installationer er der i projektet anbragt en række holdere til
pigtråd på muren. Pigtråden skal fungere som en supplerende afskærmning sam-
men med det bestående rækværk på kajen. Der er tale om en enkelt tråd monteret i
"fodhegnsniveau" over kajkanten. Her skal den erstatte det nuværende pigtråds-
hegn, der består af 3 - 4 tråde monteret i holdere direkte på bolværket. Bådklub-
ben angiver beskyttelse mod uønsket indtrængen på bådebroen som motiv for at
hegne med pigtråd.

Københavns Havn A/S ansøger endvidere om at måtte anbringe topæle i kanalen,
som skærmer de ved bådebroen liggende både, så de ikke påsejles af de brede tur-
både, der besejler kanalen. Turbådene skal svinge igennem åbningen under den
meget trlinge Stormbro og de to pæle vil som buffer sikre, at der ikke derved sker
.kollisioner. Pælene er kun lidt synlige for de forbipasserende.

Økonomiforvaltningen skal på denne baggrund ikke modsætte sig, at der meddeles
dispensation til renovering af bådebroen og til udskiftning af belysningen som an-
søgt, idet de valgte materialer og den samlede udformning vurderes at være en
forbedring iforhold til det eksisterende anlæg. Ligeledes kan det anbefales, at der
gives dispensation til at anbringe to ledepæle som ansøgt i kanalen. Dispensatio-
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nerne anbefales knyttet til beliggenheden af en bådeklub på stedet, således at an-
læggene skal fJernes, dersom benyttelsen til bådklub ophører.

Økonomiforvaltningen kan der imod ikke anbefale, at der gives dispensation til at
opsætte holdere og pigtråd på bolværket. Der er så vidt Økonomiforvaltningen er
orienteret ikke ansøgt om dispensation til den nuværende hegning med pigtråd. I
de øvrige fredede kanaler (Nyhavn, Christanshavns Kanal), hvor der ligeledes lig-
ger både og samtidig er en intensiv færdsel på kajen, er der ikke opsat pigtråd; i
de fleste tilfælde er der ikke engang rækværk, der adskiller bådene fra personer
på kajen. Det vurderes derfor ikke, at behovet for sikkerhed mod uønsket indtræn-
gen er så tungtvejende, at det kan begrunde opsætningen af et hegn, der trods en
forbedret udformning må betegnes som en installation på bolværket, der ikke bi-
drager til et smukt og indbydende indtryk for almenheden Ir.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 26. oktober 2005.

Københavns kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Ho-
vedstadens forskønnelse har på besigtigelsesmødet anbefalet at der meddeles dis-
pensation til punkt 1,2 og 4, frarådet at der meddeles dispensation til punkt 3 og
udtrykt betænkelighed ved hensigtsmæssigheden af punkt 5.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation til det ansøgte, bortset fra opsætning af pigtråd og oppudsning af
facaden med tilhørende aluminiumsramme. For så vidt angår dette sidste gives
dog en midlertidig dispensation på 5 år til den allerede skete renovering af 6 sten,
idet det efter periodens udløb må vurderes, om renoveringen skal fjernes, eller om
den skal udvides til resten afkajen.

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 Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet,der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder til-
ladelsen" hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

http://www.nkn.dk.
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Gladsaxe, 29. november 200~ O NOI!, 2005
FRS nr. 41/2005 - jm

Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S.

• J. nr. VB 74 08.03.26601-0035 Renovering af Nyhavns bolvæ-ker.
De har i skrivelse af 26. juli 2005 ansøgt om dispensation til renovering af de fredede
bolværker OIer en strækIing på ca. 224 meter på sydsiden af Nyhavn og Nyhavnsbroen
samt bolvarkerne i såvel nord- som sydsiden under Nyhavnsbroen.

Det er i ansøgningen anført, at kommunen planlæggtr dels at omgøre den af Køben-
havns Havn A/S ca. 15 Ibm lange renoverede stræknng i sydsiden nænrest Kongens
Nytorv og dels at renovere den resterende del af sydsiden frem til Nyhavnsbroen på
en sådan måde, at kajens oprindelige trace og udseende bevares. Arbejdet på disse ca.
15 Ibm samt de nærmeg: tilgrænsenæ 20 Ibm, der er i ringere stand end resten, bør
ivær~ættessnarest, i forbindelse med midlertidige foranstaltninger på den resterende
del. Renoveringen af de tilbageværnde 189 Ibm udføres dog mest hensigtsmassigt i
forbindelse hermed, hvorved de midlertidige foranstaltninger spares, men vil eventu-
elt- alt efter borgerrepræsentaionen' s bestemmelse- kunne udskydes i indtil 20 år. Re-
noveringen planlægges gennemført indenfor de nærmeste 1 - 2 år.

• Det fremgår af deklarationen vedrørende Kanalerne, at ejerne af bolvælkerne er for-
pligtet til at bevare bolværkeme som sådanne. Der må ikke uden Fredningsnavnets
samtykke foretages opfyldning i eller foretages væseI1lige andringer af Kanalerne.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 11. okto-
ber 2005 anført følgende:

Der ansøges ikke om at fremrykke bolværkerne i forbindelse med renoveringen. Tvani-
mod ønsker Vej- og Park at genetablere det oprindelige trace på en trakning, hvor en
tidligere renovering har indskrænkd kanalernes bredde.

Der er tale om en umiddelban forestående renovering af 15meter, hvor traceet trak-
kes med ca. 0,4 meter tilbage, og 20 meter, hvor det bevares uærdret, samt en samti-
dig eller ejieljølgende renovering af de resterende 189 meter (deistrækringerne er vist
på konskitsefra Vej og Park). Dersom renoveringen heraf ikke sker samtidig, vil der
blive udføn mindre omfattende midlenidig foranstaltninger, som der søges dispensati-
on til.

De ansøgte løsningsmodellerfor de enkelte strakninger er alle igod overensstemmelse
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med bolvænærnes udformning, og de gener, der opstår iforbindelse med anlægsfasen,
vurderes at stå i et rimeligt forhold til de gevinster, der opnås i form af lang holdbar-
hed.

Nyhavnsbroens bolværksforankringer skal renoveres for at bevare broernes bareevne.
Andre dele af broen er renoveret i de seneste år, og der tilstræbes derfor en løsning,
der muliggør at udføre renoveringen uden at gribe nævnevardigt ind i overbygningen
på broen. Den ansøgte renovering genbruger så vidt muligt eksisterende forankringer
mv. Der sker ikke fremrykninger af bolværket et betydning.

Der etableres afstivninger på tværs af de to små åbninger (strømhuller) i broen, såle-
des at belastningen fordeles. Disse afstivninger er ikke synlige ved normal vandstand,
men bliver det ved kraftigt lavvande. Da afstivningerne gør det muligt at benytte
strømhullerne til passage med kajakker, joller og lign. i fremtiden (hvilket er muligt i
dag), vil der imidlertid være behov for at ajmænæ de skjulte afstivninger af hensyn til
de sejlendes sikkerhed. Denne ajmarkning vil være syzlig.

• Økonomijorvaltningen har indhentet bemærkni'8er til ansøgningen fra Københavns
Havn A/S, da renoveringen af Nyhavnsbroen som næ1l1tkan påvirke sejlbarheden for
småbåde mv. Københavns Havn påpeger behov for visse foranstaltninger af hensyn til
besejlingen og brugernes sikkerhed, herunder ajmærkning af de æzdrede forhold i
strømhullerne .

Vej & Park har fået svaret forelagt og har tilkendegivet, at man ved udsendelse af
rådgiverudbudsmaterialet vil gøre opmælksom på, at foranstaltningerne af Køben-
havns Havn skalfølges.

Økonomijorvaltningen skal på denne baggrund ikke modsæte sig, at der gives dispen-
sation til den ansøgte renovering af bolvarket og af Nyhavnsbroen, idet dispensationen
for så vidt angår den delstrakning på 189 meter, hvor tilstanden ikke kræver m omgå-
ende gennemgribende renovering, såvel omfatter de midlertidige foranstaltninger som
den ønskede varige løsninger, uanset om denne måtte blive gennemført samtidig med
de øvrige arbejder eller på et senere tidspunkt" .• Fredningsnævnetmeddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til såvel den ansøgte renovering som til de midlertidige foranstaltninger.
Sidstnævntedispensation begrænses til 1. maj 2007.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne
afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nænærenæ fredningsnævn, ær videresender den til Naturklagenavnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævæts behandling af en klage, at klage-
ren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenæmet, der vil sende en op-
kræming på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnd. Naturkla-
genælnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modta-
get. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenælnets hjem-
meside www.nkn.dk.

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

http://www.nkn.dk.
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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.

~Øu<(p~
Hans Chr. Poulsen

formand
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Ca. 35 Ibm bolværk,
der snarest bør renoveres

Ca. 189 Ibm bolværk,
der bør renoveres indenfor
de nærmeste ca. 20 år

Bolværker under Nyhavnsbroen,
der snarest bør renoveres
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· FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Den 18. oktober 2007
Frs 5312007

Københavns Havn AIS
Nordre Toldbod 7
Postbox 2013
1013 København K KOPI

SIs: MoeItaretJ
ov. og N'atur.tYl'eJ'8Il

t 9 OKT. 2007

J.nr. 05-079-200 renovering af Kaj 132 i Frederikshavns Kanal

Den 7. november 2005 meddeltes dispensation gældende på 5 år af renovering af over-
bygningen på Kaj 132 i Frederikshavns Kanal, der er fredet ved en den 16. juni 1966
tinglyst deklaration vedrørende kanalene i København.

Deklarationen vedrørte renoveringen af 6 sten, idet det efter periodens udløb skulle
vurderes, om renoveringen skal fjernes eller udvides til resten af Kaj en.

Ved skrivelse af 9. august 2007 har Københavns Havn AIS anmodet om et
møde vedrørende renoveringen. Det var oplyst, at der efterfølgende var ud-
arbejdet et alternativt forslag til renoveringen afkalkstensoverbygningen,
der flere steder er stærkt forvitret.

Fredningsnævnet holdt møde på stedet den 4. oktober 2007.

Der blev redegjort for det alternative forslag, som efter anmodning er ren-
skrevet og vedhæftet nærværende skrivelse.

På mødet meddelte Fredningsnævnet dispensation fra fredningen af Kanaler-
ne til den nu ansøgte fremgangsmåde til renovering på betingelse af, at af-
rensning af det eksisterende foretages, før der sker farvevalg og reparation.

Det blev bestemt at farvevalget kan foretages aftilsynsmyndigheden, Kø-
benhavns kommune, Center Park og Natur, evt. med sagkyndig bistand.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttel-
se § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der vide-
resender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .
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Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller
behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet. Afrensning af det eksisterende
kan dog foretaget uanset klagefristen, idet den er et led i den nødvendige renovering,
og derfor ikke kræver dispensation.

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.

kl1P~
Hans Chr. Poulsen

Formand



, FREDNIRGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10

2830 Virum QCANNETTelefon: 45 85 33 55 U' .l . ..'
Telefax: 45 85 33 19

Den 11. december 2007
FRS nr. 6212007

Niras AIS
Sortemosevej 2
3450 Allerød KOPI

Modtaget.
By- og landskabsstyrelsen

12~. 2007

Ref. 07.209.00 Sikring af fundament ved kaj 136.
Ansøgning om etablering af 3 anløbspæle ved Holmens Kirke.

Ved skrivelse af 1. oktober 2007 har De på vegne af Holmens Kirke og Netto-Bådene
AIS ansøgt om dispensation fra fredningsbestemmelserne for fredning af Kanalerne i
København til etablering af 3 anløbspæle ved Kronometertrappen umiddelbart nord for
Holmens Kirke i Børsgraven.

I ansøgningen er blandt andet oplyst følgende:

"1en vedlagt e-mail af21. september 2007 med bilag er redegjortfor pælen e, der fore-
slås udført som sorte plastbetrukne stålrørspæle med topkote i ca. 1,25. Der er iflere
havne med anløbspladser god erfaring med pæle af denne art til dette formål.

Københavns Havn A/S har ... anbefalet træpæle, men slidtage og vedligeholdelse af
træpæle er ikke umiddelbart ønskelig, og sort eller grå plastbetrukne pæle vil efter vo-
res bedste opfattelse ikke gøre pælen e særlig synlige iforhold til anløbsbroen."

Ansøgningen var bilagt udtalelsen fra Københavns Havn AIS. I denne var bl.a. anført:

fl••• oplyse at Københavns Havn A/S ikke ser noget til hinder for projektets gennemfø-
relse.

Dog må vi bemærke, at vi ikke er enige i materialevalget og gerne ser, at de 3pæle i
den fredede kanal bliver udført i tømmer. Men hvis Fredningsnævnet kan godkende det
foreslåede materialevalg, har København Havn A/S ingen yderligere bemærkninger"

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Miljøcenter Roskilde og Danmarks Na-
turfredningsforening. Naturfredningsforeningen har ikke udtalt sig imod de 3 anløbs-
pæle, men har den opfattelse, at pælene skal være af træ.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation fra fredningen til etablering af de 3 anløbspæle på betingelse af, at de ud-
føres i tømmer.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens
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§ 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der videre-
sender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Lfit.Q/~
Hans Chr. Poulsen

formand
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