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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . .!J'?".
Akt: Skab nr.
(udfYld" af dommerkontorPt)

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

fast ejendom).

Anmeldel'ens navn og bopæl (kontor):
, ...., .... clY't- . l e 'l">Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(I København kvarter)
eller (i dl: søndt:f1ydske lands-

delt') bd. og bI. i ting- ('.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

• ... til

Stempel: kr. øre.
(-~08

OEKLARAl'ION
vedrth'Vnaa

B tl i .11 tf ...Ef. •

PA vedhæftede kort nr. 19.1(t, 1l eg nr. 19.1~ .IeJ' .... JlIIlIfft
Indtegnet Sortedarnf; Sø, Pebllr.ge Sø og iankt løtrs-aa Søfa1'rl.e....
de til t11sse hØ!'cmde ttkTt!nlnr.88.1"0aler OB 11~ ..-ter ...
pl8:nern€ er ~ hIAt t1'\dtegnet (l~ (jf'ttentl1ge sadel'. bvo2"tll .....
n~ (~~3~r# og pi. hv1.ll«l der ør hevokan1ttg. der har betydning tOI'
Søe't'l'leS kamIlkter. Med gr-.; nt er l.ndtf.:;mtt arealer. dør 1kke er ud.
ltlr.t tf.! ~,...tlc, men benyttes $Om rr~e.18Areal.,r. Og pi hv1lke 4er
11sr,e'let't0B".l"·~es bevoJu::11ng. d.r har be~1ng tot> S"mes kartIk-
tett.

De p4 kortene lM\1 rødt 1ndtegnede arealer. der .11. er Ulla-

trl1NlereM. underg1ves naeUFfI"at:1n1ng t 0,"1'8I\80't ... l .. lI8d ...
til ..mV&t' tid galt1emte nflturE~tns.loyglYnlng. K~ ......
tJt\ØIeforpliGt .... sig til at bevere sØll1:'e8lem. som .Manne 06 ..
beVant landarealeme som s~e omJ"Ad.~OS bolde dem .. .Id....

Der !3A 1klke uden samtYkke rl...Nat\lrt"4n~t tor ~
bavn forot.a&"'Øs øprVldn1~ t .110. væøentlisa ~~ _ ......
elI•• 1 elleN vandaNal ... &nbI's.nøe. rute lnd ... t~ ..
forenkNde både, tlAder. prMrUe og 118Mftdth Der toJ'bebol4e. 408
lcoøIlI\II1tUl adsang til at tore,age alle t......t:altftlnø..... , ...

til opretholdelf!l.8 at driften ar Søeme _ led t Københa-. .
torsJ'i11nS8an~. diede. at det alene er vandto~1ngene .. y.

der mi WØ"fi bestemmende for. t .eka. om vandstand&n ~ twMt.
eller SOJl'1kus1 Søerne. ligesom vandtot'Q'I'ltnzen hcW fr1 pldtø,IMCI
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over ftftdet 2. detlh D.' plbVll..- kiClJtD\Ulell at toretes- ~
o_--tnaauobeJøJ', OS det torbeholdeø ~ at fONt_
"'lta-n ...... .,der" der tjener tl1 opf'y14.1ae.,. vand~&a-
... to..... \den at berøfN a.m.. opnt.holdel .. tIOIJ .......

.. "W'Ide dekla,.attOft eJ"• ., heller tl1 Il1ncta.. t•.....
.. bAd. -bn6b t ~lng ..."etaed.

IkNntnseaNal.me mellem ."lau lange veatø:l4en at .....
I*«_ S_mø 08 kommunegæaaeD &J" \ld1$J.t~ o.J dekluatlONm
el' 1Idte t11 hinder for opnttholdelse flf <USfI(i)1e3e1nl1.

De't _JR'1(Elf). !!lt der somvist på kort nr. 19.16' .. :1
Scnett_ Sø el' .t8bl~ en ..fugl"Øff. Dek18:rat1onen ~ Ucke
t11 hinder ferr. ~t ~t:ommunenAnti.,tst~~ 1 ~ttffJ'rne kflJl etab181"G

endnu en • f'U(';leøu •
Det ben8lii:etl. at deJ' ved Pebltnse Dosael'lq Ud fop De.gp ..

nenøgacle tlndes en anlØbsbro tor robåde 4' Tlærv.... .mde d~kla.ratlon
er tkk& til hinder for. at kommunen ar~p.t8tedukan op~ttc eD til
b.n)"tt.ls$ Om oorflt~n for opttm1s: .1cl1w N$t81lt tm~elYro aE
sådan bPedde. at Jol1Grtle vil kufl..ne ønbr'lngeø på bl"COO •• 1ler
tor at kommutløn kM oprette anlØ\'Jsbroer tll brug .fOl' evalltuøl
t.r.tUf på SøerM.

Der ul-å 1v..kG Uden samtykk€ tr~ fr-ødn171g8t'ØVnttt på det trede-

de landa~al - søfured - mbrln&-;e-s bY~'1tng4t!'.. 'Øoder. ~ eller
endN ln4ratn1nger at vartt::erc karaktGz-. Der ... ikke wtoo &all-

tykke tre nøM1et anbr1n~e reklftt11O$~::11t. eller tontaf;e:s 'We-

eentl1Se -.drtngør l teM'lmet el1en;-bet1'leltcere r".mel" at
ml .-ølatenude elle.-. Hneft tilkommende bev_anJ.nøn.

De1; ...... 8_ at 4er1 Røleterem'fe 'Jlpavlllon Y8t.l Ø,-ldeA-
1........ · ep bel~. rA matr.nr. !IO~ ude'1 tor 8øe~ CMI.

r14e. GØ at det til bI'U8 to., pav1110uena INb11kuIDtil paviU __
.. t.e4e .. trl~ omNde et' holdt wien toJ" det _d rØdt
.......... aNd OS deftled nMl ~ dekla.ratl00. Døkluatløn.ea
_ lld&e '11 b1D4fn' t at SØpavtl10nen vM nI'OPf' ..... l.. bIl ....
....... t pi et ødet 1 1 ~en ., d.' nu..,...... 1 bvtl-
.. ~ ttlta14. 4e~ U"INtl. &ten nu indt_l'. 1B4QIo........ __ •

.. _ at ~ 08 .. ld .... ttGMl'l8 'beØt.-l88'C'.
DeklaJ"iattenen el' tkØ ti! bSJlde.. tor•• , .... '11 bNs 'Ol'

.,.1telØb (MIl vintenm t1JltJer .... 11& begnøuming ned ., ... ler
ttl UtSelWCkeDdebrua tor økøfjtelØbe'N. Deklarationen el" ej Ml.
lØ" t1l binder ror pmnttIlttft'elae ar automobS,lk.... l p6 teen ,..
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" . Akt: Skab nr. ~
(udfyldes af dommerkootoret) ..:::>

s-.me. 8n4vld0" ... 4ekl.atlonen ikke til hinde.. to'%' • .-
oPtlm1.'Jol1GP 811er and", bAde tM lokal.. l vlllone'l
..... t••• ~teil GØ optage. o.".... sJ:J'Anlng let _1~
.... OS pe.vll1onen.

Det 9-r lcoøImJAento1'beboldt at tont_ alle t~a1t.
ntneer. der at gartner18ke &1'W1de tj ... l' til opI'ethold.el.. .s
de S~ ~ - dalWldeF erstatte b4tvoktlntJlg Ifled ~.
lS8 beplantntnfc: - OS al? dlsøee udbygil1nS HIl l"ekreatlvt ~#

sarat at ~JWtre til. beate_1M,!, æn~ ~11 at l.... pi
a.. me. 4e1"UJlderleen. øamt OJD &I:1Sang t11 tl.-ri4

Alle 4fPØl'3smA1 ve4rønnde be~. Mb~l .. ., ....... 11
bt1fftDde 1J'BteptBle og muter GAvel scm mut. r til be1FDn-..
eller tnt11ctorm41 1WJl1Melbart op til de ~ ... 0IU'Ade ...
1~ pd.... _.t opatl11tnø at k\a'Ut'~1" 08 "-lDØel ..
at ..... stole 03 bøde t1l bNli tot" plIbli.1rw1 aMt 104.... lt.ø-
.... tOJWlØt.e1t.nSnøet'. der lkke &dNr 4• ..-..... ~M4w .. Ira-
raIR ..... el' det lig.ledes forbeholdt koII!IuDen at .,....,..

At htIaIJfn til e... 'I"fte es publtlnlma atltlcøhtld ..... acoo....."
lied hqn o11er beplantning kUnne hlndTe pae .... " 8lcItnblø .
men t ove"mu5~lM med arealets l'Pedn1ng økal _ .sl.' ....
dfl nt .. tfldetl to. det med rødt Indtegne" Anal ~ Am. Mel
adIJaft& tor otfet'1tl18heden. og almenhe&tn •• __ bil ~'l.
~tel" at &J Abne aMaler ml Ikke ~1JlWlØ •• 1~ ......
te over van&tt skal "vaN. top de paa .. PeJICIe.

1leklanlttonen er ikke til hindep tOI' 1ndMtn1I'l8 .., ., el1"
tl... l~e 8OppeelØ'lder.

Dekl~loncm el" Ikke $11 hinder lop. at de ...... 1ø7d....
de ~l" 08 gadtl1'l - PNd.abJto* Drtonn1nBLouS' ... Bro. Oru.-
l~ade OS KetmpJJaMsøde ... omb7ggee 08 udvtdee l at..- til
... Adan bHdde" aom de' ~ld1ge trattkbehov _ nørdYendll'_
o.td.... tlOl\4ltll e~-3 heller til hinde" to!' atsl"'" ~ .. al tl1
UdY1del.e at Ø'eteJ'bro&ade .Uel' Ournøl KODCevej ~ '11
41_ pd." ewentuel1e Udvidelse pA 8'nIlICIlt..naeme at 41_ ae-
der ftd elden ar S.-me.

DekJ.aratlonøn er ikke til hinder tor. a' toJ"to...., l ø•• r-
brogede tl1t'te~) ind mellem ttmt"8iiitkeme på arealet mellom lone...
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... &II OS ø~ad. •. K~ kan .,. ... eller fjerne den l.

..-llDt_ OffWlote IIUI".

PAd. aed bl&t 1n4tegnede sadeareal.r ~ der langs .IIIme.as' ~tl oaakPtnlnpJ". Iltel1_ dl_ OC ~
ø,..ln1 finde. t........oksning. Dlese dele ar &a4eanl.e!(m-et un-

........ l Ise lede. Da~\U"tNdnln6. OSK~. ~ for-
,.1 81& til at '-"aN promenedest1eme _ økr6n1ngeme ctC,..- .

I>d ~s. ., 4e aldatnawftte anlØlBdel via benytte" t11
"'~v •• SkUlle 41a.e grave bUve t'J-met. torp116te.
lIG..... elg til at .. tab181"8 .... tøm. 1 tle:rn helhed som pØh-.. -1l1li. , .. hvilke {~.raU1 _de s... Hillit_1Bfll't 5011 t••
e NIta' to1' de p-fIfhM OlU"Ader indSl for det lMd !'Ødt 1nd'... -
..... &1.

I ffvrtgt "' det ~en forbeholdt at foretage alle tora •
•'alb!JtpP, dø ar gaJl't.nerløke grurute 'Jener til aprotholøl ..at~.~.

'or de ... I'fnt 1ndtegnede.... l.r, del' alle er umatnIN-
le lbleqive. p~e 01] Bkr6n~ •• t den ekølet.renq
' '**"lnø lipi .... ~nlftØ &lied pl'lll8 eJ' ..., beat.__
_ 11Mlr. .. tOnD ~ tor ~de 08 8kJ'tnlnpl' MlIlt tftlbe-
.... tnpn pi. de med b14t irldh5nede arealer.

Dekl tlO11Altl er 1ldat til h1nder ror. at 4... \IJ1der SifeI'l'UJ
..., lbanftnl8ll. veJtItI1IJll8og parkerl,.. hrø. 08 ., d_
'11 pnr llItØNleen att d48ftne .w.s tinder mldl.rt1d1S tlJ*ITlft5
OS"~lns &~ af dele af aø.me.

Døl...-ttOlWll _ ikke t1l h1nder tor. at del' 1 tortJ1ndel •
... et ~lnø~ under c1endel al' Sankt Jft'8«lB U. der
ltan' _llem K~. Ø8 0... 1 Xanpve3. tn4rette-a et
tJlllufUlte4 etter NIWlet. ~ godkeMelae lDII4l'leneln til
pl •• ina" 08 Ud~()ndI11ng.

N,~ctllet etter ~. deklAr8tløn er Natur-
tretkl~t tor KØbøbavn.
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Ved .ln ~r.krtft ~ mag1etreMn • .!lv. lov-.
161 at f!1. maj 19t5' _ v1..0 htwMlandevej..,ltlt!: l 08 wd K-.,
benba. t , et" mtntateNn tor orrent.ltse øbe34•• _ond""
til at ro~~ bl.a. tom-'den PI'03ektf'lr1ftø til tot"ber'edelø
af emløll at hoftdlandewj tra Jf'NthmsbT'otil 61Ø1lDØll'~'.
~ 1Yg1etJllt\tmteY'et den opfattelse. at eln-eet der wdt_
en lov 0lI~ at en hovedløSev_" pi 8t~ t'ra ~
til 0NB81 Kongeve.1 skal br1r..geB til Udr"...tae. ~tlm1d.~p
MI . eAden lov Nm"VlØre-NJedeklarat10n i <,et omtena. Udttfl'el_
~wndtSl* det. os.!.1a. n!!lturtrm!n1n~m'1MM1et «eler aØ!meop-
htt.lH .1' lo""flms betyodnlnæ.

XØllMmI'Ul"magt.Nt. -.. ard.llaG"
de ) m;jrts lqf,f,.

A. Wqssarrl Jørp,enspn

Lyst
.l

I ~. \ 1.., I /1,I

~ ~- '--- '---- '--
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03998.00

Dispensationer i perioden: 22-03-1993 - 14-06-2006



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

Gladsaxe, den 22/3-1993
FRS nr. 2/93 KP

Overborgmesterens sekretariat
att. Bente Rantsen
Rådhuset
1599 København V

Vedrørende springvand i Set. Jørgens Sø.

Ved skrivelse af 14. januar 1993 har arkitekt mma Knud Munk
ApS fremsendt tegninger og en beskrivelse af et springvands-
projekt i Set. Jørgens sø, der er fredet i henhold til en den
3. maj 1966 tinglyst deklaration. Fredningsdeklarationen be-
stemmer blandt andet, at Københavns kommune forpligter sig
til at bevare søarealerne som sådanne. Med andragendet er
fremsendt tegninger. Af situationsplanen fremgår, at spring-
vandet ønskes anbragt umiddelbart ud for Tycho Brahe Planeta-
riet. Arkitekten har beskrevet springvandets udformning såle-
des:

"Springvandet i Set. Jørgens Sø er udformet som tre forskel-
lige springvand, der hver har deres egen karakter, form og
tidsrytme, men alligevel danner en helhed.

Det ene springvand er udformet med en flad stråle, der i sin
form danner en skal med en kvartcirkel som plan. Det andet
springvand er udformet med en flad lodret flade og det tredje
som 5 stråler med forskellig højde og udstrålingsvinkel.
Springvandets dyser afmonteres i vinterhalvåret, således at
søen i denne periode kan beses med et ubrudt vandspejl.

springvåndet er placeret, så det kan opleves fra hele søen og
på nært hold fra trappeanlægget og restauranten ved planeta-
riet.

De 3 springvand roterer alle, men i forskelligt tempo, der
afspejler solens, månens og jordens omdrejningsforhold. Måske
er der lys under vandet.

De forskellige springvands radier dækker ind over hinanden,
og med bestemte tidsmæssige intervaller opstår der således
nye "kaotiske" former, som brydes af lyset, får nye former af
vinden, kan høres på en ny måde, fortælle noget om vand!"

Magistratens 4. afdeling har ved skrivelse af 9. februar 1993
(BBD-jr.nr. 73-4) oplyst, at man intet prineipelt har at ind-
vende mod opsætningen af springvandet.

Jiiltømmlsten~J.nr.~;:
2f

Ållnrii' 1-

1:1.'(/1<:; or-nc;
I



- 2 -

Fredningsnævnte meddeler herved i enighed dispensation efter ~"
Lov om Naturbeskyttelse § 50, stk. l, til opsætning af ..
springvandet i overensstemmelse med de fremsendte tegninger
og den fremsendte beskrivelse.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, der inden 4
uger fra den dag nærværende afgørelse er modtaget, kan klage
til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø
over afgørelsen, jfr. Lov om Naturbeskyttelse § 86 og § 87,
stk. 1.

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

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jfr, §
66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis ikke den er udnyttet
inden 3 år efter, at den er meddelt.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til arkitekt rnma .. ,
Knud Munk ApS, Vesterfælledvej 6, 1750 København V. ..

IL~lt~.(Rt0e~~
Hans Chr. Poulsen

formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 søborg
Tell'fon 39 69 32 19
Tell'f'lx 39 66 10 48

Gladsaxe, den 26/03-93
FRS nr. 9/93 BH

Stadsingeniørens Direktorat
Farvergade 27 A
1463 København K

Vedr. SG 1.65-7.

Ved skrivelse af 3. marts 1993 har direktoratet til fred-
ningsnævnet fremsendt et notat om Københavns indre søer og i
anledning af, at søerne ved en den 3. maj 1966 tinglyst de-
klaration er fredede, anmodet fredningsnævnet om at fremkomme
med bemærkninger til notatet, især anlæggelse af en række
forsænkede opholdspladser ved Sct. Jørgens Sø, således at
strækningen mellem Gl. Kongevej og Kampmannsgade tilføres re-
kreative faciliteter, svarende til den nedre promenade langs
de øvrige søer og etablering af en fugleø i Sortedamssøen ud
for Læssøesgade.

Med skrivelsen har direktoratet fremsendt et referat af et
møde i "Det grønne Råd" afholdt den 9. december 1992. Under
mødet, hvor der deltog repræsentanter fra Dansk ornitologisk
forening og Danmarks Naturfredningsforenings Københavns afde-
ling, blev projektet vedrørende søerne gennemgået.

Det til fredningsnævnet fremsendte notat bærer påtegningen
"Anden udgave".

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele, at det ingen
indvendinger har mod de beskrevne genopretnings- og for bed-
ringsforslag. De ses ikke at stride mod fredningsdekla-
rationen, hvorfor nærværende skrivelse ikke skal betragtes
som en dispensation.

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

14~{L-7?~~
Hans Chr. Poulsen

formand.

\ ';;.I/{ 15-00 C".C:
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ØRESTADSSELSKABET.)

Jm 1/5.00/1 035AH95.doc
Jloaraqer 1

")i{OV- j':~ !'latUiSr'relse;\
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Fredningsnævnet for København

Retten i Gladsaxe

Fremtidsvej 1

2660 Søborg

13.11.1995

Ansøgning om dispensation fra parkfredning for så'vidt angår Peblinge Sø med

henblik på anlæg af ny bybane i København.

Frederiksbergbaneselskabet l/S, der er dannet i medfør af Lov om Ørestaden m.v .•

Lov nr. 477 af 24. juni 1992, skal anlægge en bybane i København fra Nørreport over

Frederiksberg til Vanløse. Bybanen skal udføres som en minimetro. der anlægges som
en tunnelbane fra Nørreport til Frederiksberg. Bybanen. der benævnes Frederiks-
bergbanen. udgør en udvidelse af den bybane. som Ørestadsselskabet i medfør af
samme lov skal anlægge fra Nørreport over Christianshavn til Ørestaden med en gren
til Amagerbro.

I anledning af anlægget af Frederiksbergbanen ansøger Ørestadsselskabet efter

bemyndigelse, herved på vegne af Frederiksbergbaneselskabet om:

1 a) Permanent dispensation fra parkfredningen af Peblinge Sø, umatrikuleret areal

i Københavns Kommune, til på et areal ved Gyldenløvesgade at etablere en

nødudgang fra den underliggende tunnelbane, og

1 b) midlertidig dispensation fra samme fredning til at foretage opgravning for at

forlægge eksisterende ledninger og ændre et eksisterende udløb i Peblinge Sø,

samt til at benytte en del af det fredede areal som midlertidig arbejdsplads.
Miljoministeriet
Skov- og NatuI'styrelsen

. ~., 11"1 \\/\C -000 c::J.nr. ;)1'4 \ _ I ;;;;> ...J

Akt. nr. \ 2-
,~

an. 2..,.

1

ØRESTADSSELSKABET Ys
GrønsPakhus,Holmens Kanal74

DK-1060KøbenhavnK

Telefon
Telefax
Postgiro

3311 1700
3311 2301
699 2390



ØRESTADSSELSKABET

• Jnr 1/5.0011035AH95.doc

2 al Permanent dispensation fra parkfredningen af Peblinge Sø, umatrikuleret areal

i Københavns Kommune, ti/ på et areal ved Søtorvet at etablere en nødudgang

fra den underliggende tunnelbane, og

2 bI midlertidig dispensation fra samme fredning til at foretage opgravning for at

forlægge eksisterende ledninger, samt til at benytte en del af det fredede areal

som midlertidig arbejdsplads .

• :- Peblinge Sø er fredet i henhold til deklaration, anmeldt af Naturfredningsnævnet for

København og lyst 3. maj 1966. Kopi af deklarationen vedlægges. Omkring Peblinge

Sø er der endvidere en 150 m beskyttelseslinie i henhold til Naturbeskyttelsesloven, §

16, idet vandfladen er større end 3 ha. Separat ansøgning af dette forhold er

./. samtidigt sendt til Københavns Kommune. Kopi af ansøgning er vedlagt.

De midlertidige dispensationer ønskes givet for perioden fra 1. april 1996 og frem til

udgangen af 1999, til hvilket tidspunkt de pågældende nødskakte påregnes fuldt

etablerede i forbindelse med ibrugtagnrngen af bybanens 1. etape fra Nørreport til

Amager. Arbejdsarealet retableres dog snarest muligt efter endt anvendelse.

•
For den gode ordens skyld skal det tilføjes, at ingen af de nævnte arbejder vil blive

iværksat, før Københavns kommune endeligt har vedtaget et forslag til kommunepIan-

tillæg for Ørestaden m.v., der er fremlagt i Borgerrepræsentationen den 02.11.1995.

Kommuneplantillægget, som bl.a. skal fastlægge den endelige linieføring af bybanen,

ventes endeligt vedtaget i foråret 1996. Arbejdernes iværksættelse vil tillige afvente

en tilsvarende endelig vedtagelse af et kommuneplantillæg i Frederiksberg kommune

for så vidt angår den tilstødende strækning på Frederiksberg. Dette tillæg ventes

endeligt vedtaget i forsommeren 1996.

ad 1l Nødskakten ønskes placeret i parkarealet mellem Peblinge Dossering og

./. Søpavillonen, som vist med orange farve på ved/agte tegning nr. 13-3-21-317

rev 1. De synlige konstruktioner ønskes placeret i Peblinge Dossering op mod

de tilgrænsende ejendomme, ud for parkarealet, som vist med rød farve på

2
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tegningen. De vil bestå af en åben trappeopgang, beskyttet af et rækværk i

stål og glas, samt et luftindtag/-afkast gennem en rist i ca. 0,3 m's højde over

terræn. Samlet beslaglægges et areal, som vist med rødt på tegningen, i stør-

relse 20 x 2,2 m.

Rundt omkring skakten ønskes der etableret en midlertidig arbejdsplads, vist

med mørkegul farve. Efter arbejdets udførelse retableres arealet efter retnings-

linjer givet af Københavns Kommunes Parkafdeling.

• Arbejdspladsen vil muligvis blive anvendt til optagning af udborede materialer

og til levering af tunnelelementer for del-tunnelstrækningen under Frederiks-

berg kommune, dvs. strækningen vest for Søpavillonen.

Det skal understreges, at arbejdspladsarealerne ikke omfatter søarealer, bort-

set fra, at tilløbsledningen til søen skal flyttes lokalt i området af hensyn til

indpasningen af skakten. Denne flytning af tilløbet gennemføres i nøje sam-

arbejde med Københavns kommune, Afløbskontoret, der er vandløbsmyndig-

hed for søen.

ad 2) Nødskakten ønskes placeret på Søtorvet, i Vendersgades udmunding, som vist

med orange farve på vedlagte tegning nr. 13-3-21-31 7 rev 1. De synlige kon-

struktioner vil bestå af en åben trappeopgang, beskyttet af et rækværk i stål

og glas, samt et luftindtag/-afkast gennem en rist i ca. 0,3 m's højde over

terræn. Samlet beslaglægges et areal, som vist med rødt på tegningen, i stør-

relse 20 x 2,2 m.

Rundt omkring skakten ønskes der etableret en midlertidig arbejdsplads, vist

med mørkegul farve. Efter arbejdets udførelse retableres arealet efter retnings-

linjer givet af Københavns Kommunes Vejafdeling og Parkafdeling.

Ved Søpavillonen må enkelte træer fældes af hensyn til den fysiske indplacering af

skaktkonstruktionen. Øvrige træer beskyttes under arbejdet. Beskyttelsen indebærer

indhegning af træets rodzone svarende til kronediameteren. Inden for dette areal

3
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sikres det, at der ikke forekommer kørsel, oplagring af materialer, gravearbejde m.m.

Ved Søtorvet er beskyttelse af træer ikke aktuel.

De arealer, der er omfattet af ansøgningen, ejes af Københavns kommune. Der vil

derfor fra Københavns kommune, Parkafdelingen blive fremsendt fornøden fuldmagt

til ansøgningen.

Med venlig hilsen

• Anne-Grethe Foss

direktør

Bilag: Tegn.nr. 13-3-21-317 rev 1 samt deklaration og ansøgning til Københavns

kommune

Kopi til:

Skov- og Naturstyrelsen

Københavns kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet

Københavns kommune, Parkafdelingen

Københavns kommune, Vejafdelingen

Københavns kommune, Afløbskontoret

De nævnte bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Anne-Grethe Foss

4



•

•

•AD

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

,V1oCJtaget j
~kov-og Naturstyretsen

, " 'A,,\l '097; ~ .. 1\1. i:1 ...

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

stadsingeniørens Direktorat
Vej afdelingen
Islands Brygge 37
2300 København S

?/1~~.GO.

REG. Nit

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

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

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

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

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

4) reklameskilt og bycykelstativ i Langelinieparken

5) reklameskilt og bycykelstativ i Churchillparken.

Det hedder i deklarationen vedrørende Søerne:

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

"
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.. Det hedder i deklarationen vedrørende Langelinieparken og
Churchillparken:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for Køben-
havn på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure
eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstede-
værelse ikke tjener anlægges formål.

"

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

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

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

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

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

Dispensationen er gældende, så længe bycykelprojektet varer.

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

illA fJ~(.rf2.-~l"
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREMTIDSVEJ l
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Frederiksberg Kommune
Teknisk Direktorat
Rådhuset
2000 Frederiksberg

Vedr.: J.nr. kk.søfront2.doc - trappeanlæg ved Skt. Jørgens Sø.

Ved skrivelse af 1. oktober 1997 har Teknisk Direktorat ansøgt Fredningsnævnet om godkend-
else af etablering af et trappeanlæg ved Skt. Jørgens Sø, som er fredet ved deklaration af 3.
marts 1966. I ansøgningen er nærmere anført:

"Trappeanlægget, der foreslås placeret tud for den halvcirkulære opholdsplads, som parkens
point de vue, vil tilføre parkarealet en ekstra dimension samt udgøre en større rekreativ værdi
for søområdet, idet brugerne her vil kunne få mulighed for kontakt med vandoverfladen i Skt.
Jørgens Sø. -

Trappen foreslås etableret i granitsten, som de af Københavns Kommune udførte bastioner ved
søen. Den udformes i trinhøjden som trappeforløbet ved Planetariet, og det nederste trin vil ik-
ke række længere ud i søen end de noget højere bastioner/forsænkede opholdsarealer , der er
udført i overensstemmelse med Københavns Kommunes redegørelse af 7. juni 1993 for arbej-
det med genopretning og forbedring af indre søer og omgivende arealer.

• Af sikkkerhedshensyn foreslås, at nederste trin på trappeanlægget etableres, så vanddybden de
første meter ud i søen er tilstrækkelig lav. "

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns Kommunes Plan- og Ejendoms-
direktorat, der ved skrivelse af 5. november 1997 har meddelt, at man finder, at det foreslåede
trappeanlæg og den bagvedliggende park vil forhøje den rekreative værdi af Skt. Jørgens Sø,
hvorfor det anbefales, at der gives dispensation.

Den ovennævnte deklaration vedrørende søerne indeholder blandt andet følgende bestemmelse:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i
eller væsentlige ændringer af søerne elle i disse vandarealer anbringes faste indretninger, her-
under forankrede både, flåder, pramme og lignende."

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-

Qd S~ t~~6-\~\\. ~S-Gc:ot-
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e lovens § 50, stk. 1, til etablering af det ansøgte trappeanlæg i overensstemmelse med ansøg-
ningen og den vedlagte skitseplan nr. 637/3A.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening 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 Natur-
klagenævnet.

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

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

Hans Chr. Poulsen
formand
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Indre 0sterbro Bydel
0sterfælled Torv 13
2100 København 0

REG. NR. J 118· 00.

Vedr.: Dispensation fra fredningen vedrørende Sortedams Sø.

•
I skrivelse af 2. januar 1998 har De på vegne af Erik Clausen ansøgt om dispensation fra
fredningen vedrørende Sortedams Sø til opsætning af en jernskulptur i søen.

~ ~
Sortedams Sø er fredet ved deklaration lyst den 3. maj 19~6, hvorefter der ikke uden sam-
tykke fra Naturfredningsnævnet for København må foretages opfyldning i eller væsentlige
ændringer af søerne eller i disse vandarealer anbringes faste indretninger, herunder foran-
krede både, flåder, pramme og lignende.

Området er blevet besigtiget.

Indre 0strebro Bydel har i skrivelsen af 2. januar 1998 på visse nærmere angivne betingel-
ser, herunder Fredningsnævnets godkendelsel anbefalet, at der gives tilladelse til en midler-
tidig opsætning af skulpturen.

• Københavns Kommune, Parkafdelingen, har anbefalet det ansøgte, medens Københavns
Kommune, 0konomiforvaltningen, ikke har anbefalet, at ansøgningen imødekommes.

Da det er af stor betydning, at søerne bevares som en ubrudt flade, og på grund af en even-
tuel prædcedensvirkning, meddeler Fredningsnævnet ikke dispensation.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening 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 ind-
gives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Naturklagenævnet.

~~.\p~
Hans Chr. Poulsen

formand
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c.c.

Københavns Kommune, 0konimiforvaltningen, 8. kontor
j.nr. PD 275

Parkafdelingen, att. Jon Pape
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i Københav..Il
Jytte Fisker

Bent Christensen
Bodil Wiingaard

Dansk Ornitologisk Forening, att Knud Flensted

Naturbeskyttelserådet
Friluftsrådet
Erik Clausen
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0resundsselskabet A/S
Grøns Pakhus
Holmens Kanal 7, 4.
1060 København K.
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Vedr. ansøgning om dispensation fra parkfredning for så vidt angår
Peblinge Sø, Enveloppeparken og Lergravsparken.

Den 25. juni 1996 meddelte fredningsnævnet dispensation fra park-
fredningerne Peblinge Sø, Enveloppeparken og Lergravsparken i
forbindelse med gennemførelse af Københavns Metro.

I den forbindelse blev placering og udformning af ventilations-
skakt og nødudgang ved søpavillionen (Peblinge Sø fredningen),
udformning og størrelse af den midlertidig skurby (Peblinge Sø
fredningen) udskudt til senere afgørelse. De endelige tegninger
til den synlige del af stationen med materialevalg vedrørende
Le;r-gravsparken og de endelige tegninger til den synlige del af
nødudgangen med materialevalg i Enveloppeparken skulle forelægges
fredningsnævnet inden et år. Fristen er i fredningsnævnets skriv-

tt else af 18. september 1997 udsat til den 25. juni 1998.

I skrivelse af 15. juli 1998 har 0resundsselskabet ansøgt om føl-
gende:

1) at der placeres ventilationsskakt og nødudgang ved Søpavilli-
onen som vist på tegning nr. SK 4-48-121 rev. B og tegning
nr. SK 4-48-122 rev. B.

2) opsættelse af en midlertidig skurby, som markeret på tegning
13-4-21-318 rev. 0, og en gang og cykelsti som vist på samme
tegning.

3) ventilationsskakt, nødudgang og befæstet areal ved Stadsgra-
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ven i Enveloppeparken som vist på tegning nr. SK 4-48-516 rev. B
og tegning nr. 4-48-517 rev. A.

4) oval stationsplads med trappe, elevator, ovenlys, bænke mv. i
Lergravsparken. Udenfor stationen:
Ovenlys, cykeltrappe m.m. i græsarealet samt en eventuel sti
fra stationen mod øst som vist på tegning nr. 64-4-36-503
rev. D og tegningshæfte 64-04-03-030 rev. o.

Peblinge Sø er fredet i henhold til deklaration lyst den 3. maj
1966. Lergravsparken og Enveloppeparken er fredet i henhold til

tt deklarationer lyst den 23. august 1969.

Deklarationerne er nærmere beskrevet i afgørelsen af 25. juni
1996.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har i skrivelse af 13.
august 1998 udtalt følgende:

"Vurdering

For så vidt angår de permanente anlæg synes de at være udformet
så enkelt og lidt synligt, som det er muligt set i forhold til
deres funktion og de sikkerhedsmæssige hensyn, som nødvendigvis
må varetages i forbindelse med et tunnelbaneanlæg. Herudover har
man bestræbt sig på at integrere de synlige dele af anlæggene ved
Peblinge Sø og Lergravsparken så meget som muligt i de pågældende
parkområder. Man finder ikke herfra, at der er baggrund for at
stille yderligere krav til anlæggenes udformning eller tilpas-
ning.

Udformningen af samtlige de ovennævnte permanente anlæg er accep-
teret af Parkafdelingen i Københavns kommune.

Det eneste midlertidige anlæg, som omfattes af denne afsøgning,
er ponton'en til skurbyen, idet de øvrige midlertidige arbejds-

tt pladser blev tilladt af nævnet den 25. juni 1996 indtil 31. de-
cember 1999. Ansøgningen viser ikke udformningen af skurbyen, kun
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størrelsen af ponton'en. Det forudsættes at ponton'en har samme
tidshorizont som de øvrige midlertidige arbejdspladser.

Forholdet til vandmiljøet i søen reguleres af miljølovgivningen,
der i Københavns kommune varetages af Miljø- og Forsyningsfor-
valtningen, Miljøkontrollen. Under forudsætning af, at der sker
en fuldstændig retablering af området efter arbejdspladsens ophør
vil etableringen af en skurby på en ponton således ikke på nogen
varig måde skade de fredningsmæssige værdier i området.

på ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt
synspunkt ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet giver dispen-e sation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til
detailudformningen af de synlige anlæg til bybanen i de fredede
områder Peblinge Sø, Enveloppeparken og Lergravsparken, som be-
skrevet i Ørestadsselskabets ansøg~ing af 15. juli 1998 med bi-
lag, samt til etablering af en midlertidig skurby i Peblinge Sø,
placeret som vist på ansøgningens bilag 13-4-21-318. Det forud-
sætter, at skurbyen fjernes senest den 31. december 1999."

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 5. oktober
1998 udtalt, at man efter omstændighederne ikke vil modsætte sig
ansøgningen.

Fredningsnævnet meddeler hermed dispensation tildels i tilslut-
ning til afgørelse af 25. juni 1996 til

1) at der placeres ventilationsskakt og nødudgang ved Søpavilli-
onen som vist på tegning nr. SK 4-48721 rev. B og tegning nr.
SK 4-48-122 rev. B.

2) opsættelse af en midlertidig skurby, som markeret på tegning
13-4-21-318 rev. 0, og en gang og cykelsti som vist på samme
tegning.

3) ventilationsskakt, nødudgang og befæstet areal ved Stadsgra-
ven i Enveloppeparken som vist på tegning nr. SK 4-48-51'6
rev. B og tegning nr. 4-48-517 rev. A.
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4) oval stationsplads med trappe, elevator, ovenlys, bænke mv. i
Lergravsparken. Udenfor stationen:
Ovenlys, cykeltrappe m.m. i græsarealet samt en eventuel sti
fra stationen mod øst som vist på tegning nr. 64-4-36-503

rev. D og tegningshæfte 64-04-03-030 rev. O.

Den.midlertidige dispensation til skurbyen, gang og cykelsti er
gældende til 31. december 1999. Det er en betingelse at der sker
en fuldstændig retablering af området efter arbejdspladsens op-
hør.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen4t 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 naturbeskyttelseslovens § 50,

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

stk . 1 , j f . § 66,
udnyttes inden 3 år
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ModtaO'et i GJadsaxe, den 15110-99
Skov- og Natl~rs"yreIslÆS nr. 45/99 - jm

1 9 OKT. 1999

Ørestadsselskabet I/S
Grøns Pakhus
Holmens Kanal 7, 4.
1060 København K.

Vedr. forlængelse af midlertidige dispensationer til etablering
af arbejdspladser i Peblinge Sø, Lergravsparken og Enve-
loppeparken.

Den 25. juni 1996 meddelte Fredningsnævnet midlertidig dispensa-
tion indtil den 31. december 1999 til etablering af arbejdsplad-
ser i Peblinge Sø, Lergravsparken og Enveloppeparken.

I skrivelse af 4. august 1999 har Ørestadsselskabet ansøgt om
forlængelse af de midlertidige dispensationer vedrørende Envelop-
peparken og Lergravsparken til 31. december 2002 og Peblinge Sø
til den 1. juli 2003.

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skri-
velse af 20. september 1999 anbefalet at forlænge de midlertidige
dispensationer som ansøgt.

Fredningsnævnet meddeler herved 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 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 naturbeskyttelse.slovens § 50, stk. 1, j f. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år
efter, at den er meddelt.

:1ltJi/t/(lff(
form~:a
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORGe TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 25/05-00
FRS nr. 13/2000 - jm

0restadsselskabet
Holmens Kanal 7, 2.
1060 København K.

Vedr. Midlertidig dispensation til udvidelse af arbejdspladsen
tt ved Peblinge Sø.

I skrivelse af 22. marts 2000 har De ansøgt om midlertidig dis-
pensation til at udvide pontonarbejdspladsen på Peblinge Sø til
etablering af skure og velfærdsforanstaltninger for de ansatte.
Arbejdspladsen er vist på tegning nr. 13-4-21-318 vedlagt ansøg-
ningen.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, har i skrivelse af 10.
april 2000 ikke udtalt sig imod, at fredningsnævnet meddeler dis-
pensation til udvidelsen.

Den 25. juni 1996 meddelte fredningsnævnet dispensation til eta-
tt blering af en arbej dsplads ved Peblinge Sø og den 16. november

1998 meddelte fredningsnævnet dispensation til opsættelse af en
midlertidig skurby ved Peblinge Sø. De midlertidige dispensatio-
ner er i afgørelse af 15. oktober 1999 forlænget til den l. juli
2003.

I fortsættelse af fredningsnævnet s dispensationer af 25. juni
1996, 16. november 1998 og 15. oktober 1999, gives midlertidig
dispensation til udvidelse af pontonarbejdspladsen på Peblinge
Sø, i overensstemmelse med tegning nr. 13-4-21-318 rev. l. under
forudsætning af, at området retableres fuldstændigt efter ar-
bejdspladsens ophør.

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

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

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

stk. l, j f. § 66,
udnyttes inden 3 år
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

REG.NR. 3~~too
Gladsaxe, den 28. december 2000
FRS nr. 28/2000 - jm

Københavns kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S.

Vedr. renovering af Sankt Jørgens Søs indfatningsvæg
mod Gammel Kongevej. Deres j.nr. UB 74.

•
I skrivelse af 30. maj 2000 har De ansøgt om dis-
pensation til renovering af indfatningen omkring
Sankt Jørgens Sø mod Gammel Kongevej . Renoveringen
består i nedtagning af den eksisterende betonover-
bygning, og etablering af en ny azobe-spunsvæg,
forankret med borede ankre samt ny azobe-hammer.

Indfatningen omkring Sankt Jørgens Sø er omfattet af
deklaration vedrørende Søerne, hvorefter man ikke
uden fredningsnævnets tilladelse må foretage væ-
sentlige opfyldninger i eller væsentlige ændringer
af Søerne eller i disses vandarealer anbringe faste
indretninger .

• Københavns kommune, Økonomiforvaltningen har
skrivelse af 17. november 2000 anført følgende:

i

liDensynlige del af den nuværende indfatningsvæg af
beton og afsluttes med en træhammer. Konstruktionen
er efterhånden svækket, og der er risiko for at sø-
vandet kan bryde igennem og skylle ud over Gl. Kon-
gevej. Den foreslåede renovering består i, at der
foran den eksisterende spunsvæg etableres en spuns-
væg af azobe med azobehammer. Ifølge tegningsbilaget
til ansøgningen vil forsiden af den nye spunsvæg
ligge ca. 70 cm foran den gamle væg.

Vi har ikke herfra noget at bemærke til at indfat-



-2 -

ningsvæggen renoveres, og finder at azobevæggen vil
være en god erstatning for den nuværende betons-
punsvæg. Azobespunsvægge kendes fra mange bol-
værksrenoveringer i Københavns kommunes havn og ka-
naler i de senere år og vurderes at passe udmærket
også på dette sted. Afstanden mellem den nye og den
gamle væg er 20 cm større end den afstand fred-
ningsnævnet hidtil har sat som maksimum ved bol-
værksrenoveringerne. Dette anses imidlertid herfra
som acceptabelt fordi søens dimensioner er langt
større end kanalernes".

•
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til den
ansøgte renovering, som vist på "Princip snit for
Sankt Jørgens Søs indfatningsvæg efter renovering",
løsningsprincip 2B, og kortbilag vedlagt denne af-
gørelse.

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 naturbeskyt-
teIse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb
til nærværende fredningsnævn, der videresender den
til Naturklagenævnet .• Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet, eller be-
handlingen af en eventuel klage måtte være afslut-
tet.

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.

/(~LL'Jrfdi--r 72Le~
Hans Chr. Poulsen

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

Gladsaxe, den 18/06-01
FRS nr. 20/01 BH

Restaurant Guldanden
Sortedam Dossering
2100 København ø

Vedr. jr. nr. ØF 4.07.004.08 - 5/01 - ansøgning om udeservering fra restau-
rant Guldanden på et areal ved bredden af Sortedams Sø.

I skrivelse af 26. april 2001 har De ansøgt om dispensation til opstilling af 15
borde og 30 stole på bredden af Sortedams Sø ved Hjørnet Østerbrogade/Sor-
tedams Sø. Placeringen er vist på skitse vedlagt ansøgningen.

Søbredden er omfattet af Fredningsdeklaration for Søerne.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, har i skrivelse af 22. maj 2001
udtalt, at kommunen ikke fra et fredningsmæssigt synspunkt vil modsætte sig
ansøgningen. Det anbefales at tidsbegrænse en evt. tilladelse samt at fastslå,
at afgørelsen er uden præcedens for senere afgørelser.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse
af, at området holdes ryddeligt, og at inventaret fjernes senest den 15. sep-
tember 2001. Placeringen af borde og stole skal holdes inden for det areal,
der er vist på kort vedlagt afgørelsen.

Det bemærkes, at dispensationen ikke kan forventes gentaget uden særskilt
bedømmelse af forløbet i år, og at der skal indhentes særskilt tilladelse fra Kø-
benhavns kommune, Vej og Park.

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.

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

~\~-.rp~
I I Hans Chr. Poulsen

Ih!: ~Oo I -/2/';/5"' Ulot formand.





Ansøgning om indretning af udeservering ved Sortedams Sø

__ Grænse for søen med skråninger (rød kontur på frech"1ingskortet)
- - - Grænse for off. gade m. beplantning (blå kontur på fredningskortet)e_.Grænse for stiareal mv. (grøn kontur på fredningskortet)

o
()

0konomiforvaltningen, 8. Kontor, maj 2001



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

RE&.Nl S~O;3. 00
..

Gladsaxe, den 05/04-02
FRS nr. 14/02 BH

Københavns Energiforsyning
Afløb
Fax 3342 5962

Vedr. jr. nr. 5.86.01.02/02 - genopretning af De Indre Søer.

Ved skrivelse af 7. marts 2002 har De ansøgt om dispensation fra fredningen
af Søerne i København til regulering af fiskebestanden og til forøgelse af vege-
tationen i bredzonen.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, 0konomiforvaltnin-
gen, 8. kontor, som har svaret som anført i vedlagte skrivelse af 2. april
2002. Idet jeg kan oplyse, at jeg er enig i det i skrivelsen anførte, hvorefter de
ansøgte foranstaltninger ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, skal jeg herved meddele, at sagen henlægges.

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.

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

~\ ~lw.'1?~~\.
Hans Chr. Poulsen

formand.
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.. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN

FREMTIDSVEJ 1 f)r~ l't t7 CJ O;8
2860 SØBORG nC J\ l~ 'YNlW \11\ IU:\I,"I u .00
TELEFON 39 69 32 19 ~ , A.lL~ ~ 1CdJ .J.kIZadsaxe, den 28. maj 2002
TELEFAX 39 6610 48 [;.].l ~ FRS nr. 2512002 - jm

Københavns Energi
Vognmagergade 8
1149 København K.

Vedr j.nr. 5.86.01.02/02 - beskyttelsesbure i De Indre Søer.

Ved skrivelse af 25. april 2002 har De ansøgt om dispensation fra frednings-re deklarationen vedrørende De Indre Søer til midlertidig etablering af beskyttel-
sesbure til fremme af undervandsvegetationen i Peblinge Sø og Sortedams sø .

Formålet med etableringen af indelukkerne (burene) er, at fremme og beskytte
genetablering af den undervandsvegetation, der før 1990-erne dækkede ranzo-
nerne i de to søer. Undervandsvegetation er af stor betydning for den samlede
miljøforbedring, idet den skaber grundlag for et mere naturligt og alsidigt dy-
reliv, blandt andet ved at danne opholdssteder og gydepladser for fisk og små-
dyr. Etableringen af indelukkerne er midlertidig, idet den kun vil vare 3 - 5
år.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, Økonomiforvaltnin-
gen, 8. kontor, som ved skrivelse af 15. maj 2002 har anført, at de seneste 10
års forskning har vist, at der bedst skabes en god og stabil økologisk tilstand i
lavvandede søer, hvis der er en veludviklet og stabil undervandsvegetation .

• Indelukkerne består af netbaner, fastgjort til stolper og foroven dækket med
"fuglesnore" der skal afskrække fugle fra at lande inde i indelukkerne. Inde-
lukkernes placering er vist på vedlagte kortbilag, som er fremsendt sammen
med udtalelsen.

0konomiforvaltningen, 8. kontor har vurderet, at etableringen af indelukker-
ne, ligesom den øvrige del af projektet til fremme af et varieret plante og dy-
reliv i søerne, må karakteriseres som "foranstaltninger, der tjener til oprethol-
delse af driften af søerne som led i Københavns vandforsyningsanlæg" eller
som "fornødne oprensningsarbejder" . Disse foranstaltninger kan, i henhold til
fredningsdeklationen vedrørende De Indre Søer, foretages uden tilladelse fra
Fredningsnævnet.

De skal hermed meddeles, at jeg er enig i ovennævnte vurdering, og at det an-
søgte således således ikke kræver fredningsnævnets godkendelse.

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



iifølge 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.

,n r'J
d 1!1)_1 1- ;1!7u..I.J.}) l(:,{.J. ~~

Hans Chr. Poulsen
formand
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0konomiforvaltningen, 8. Kontor, maj 2002
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FREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 9. september 2002
FRS nr. 28/2002 - jm

Carl Bro NS
Att: Henrik Steen Hansen
Granskoven 8
2600 Glostrup

REG.Nl 3C]~ 3 -OQ

Vedr. projekt nr. 23.0130.08 - renovering af Sankt Jørgen Sø's indfatningsvæg
mod Gammel Kongevej .

• Ved skrivelse af 7. august 2002 (modtaget 19. august 2002) har De anmodet om,
at anvende flager af træsorten Massaranduba mellem pælene i stedet for flager af
azobe. Årsagen er, at Massaranduba kan skaffes med FSC-certificering. Der
oplyst, at farven på Massaranduba i begyndelsen er næsten identisk med farven på
azobe (rødbrun), og at leverandøren har oplyst, at det efter cirka et år for samme
grå farve som azobeen.

Spørgsmålet har været forelagt Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8.
kontor, som telefoniske har meddelt, at man ikke har noget at indvende mod, at
der anvendes Massaranduba i stedet for azobe de pågældende steder.

Deres ansøgning om ændringen imødekoIinnes derfor.

• ~~J..,.P~
Hans Chr. Poulsen

formand

-Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - '.2.1 l /1 OC-'<'J l
Akt. nr. 3~:S --. Bil.



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

IEG.NR. 399t. od'

• Gladsaxe, 14. april 2005SCAlVNET FRSfl'. 7/2005 -jm

Københavns kommune, Vej- og Park
Att. Ove Løbner
Njalsgade 13
2300 København S.

tVJooitagei: :
Sk©~o og Naturstyr81s®:r

J. nr. 06.02.00 GOI-0036 Peblinge Sø, Søernes Bådudlejning.

Der er i skrivelse af 8. februar 2005 ansøgt om dispensation til

• 1) udvidelse af broanlægget ved Peblinge Dossering ud til Baggesens Gade,

2) etablering af toiletter på broanlægget,

3) at den nuværende udeservering på broanlægget kan fortsætte, og herunder at
der opsættes en bar med grill til opvarmning af madretter på anlægget.

Det fremgår af fredningsdeklaration vedrørende Søerne, at der det pågældende
sted er en bådebro til bådudlejning . "I

I

De har i ansøgningen nærmere redegjort for ansøgningen således:

"Som nævnt i fredningsdeklaration er der i Peblinge Sø ved Peblinge Dossering
ud for Baggesens Gade anlagt en bådebro for udlejning af robåde til borgerne.
Broanlægget har altid været udlejet til private, der har indkøbt både og vandcyk-
ler , der er blevet udlejet til borgerne i et tidsrum på normalt 1/2 - l time i som-
merhalvåret.•
Dette har i mange år været en dårlig forretning for lejeren, særligt i somre med
dårligt vejr, da antallet af brugere af bådene har været begrænset til trods for, at
alle københavnere efter min mening er meget positive for muligheden for at kun-
ne sejle på Søerne.

Det tidligere Stadsgartnerens Kontor gav derfor for ca. 20 år siden lejeren tilla-
delse til at sælge is og sodavand fra bro anlægget i forbindelse med bådudlejnin-
gen, som publikum kunne indtage ved nogle få borde på anlægget for derved at
sikre udlejningen ved at give lejeren en merindtægt ved dette salg.

Til trods herfor har bådudlejningen skiftet lejere adskillige gange i de senere år.
De sidste lejere har alle været tilknyttet cafeen "Kaffesalonen ". der ligger på
Peblinge Dossering ud for bådudlejningen, idet man herfra kunne se en forret-
ningsmæssig fordel ved at kunne anvende bådebroen til udeservering i forbin-
delse med cafeen og udlejningen af både.•
I den nuværende lejekontrakt med Kaffesalonen, der skal fornys for indeværende

2::::Jo'" ~ ~ Iles - vOJ S



Side 2/4
sæson, har Vej- og Park givet tilladelse til lettere udeservering til bådebroens
publikum på følgende betingelser:• "Det lejede må kun anvendes til udlejning af både (robåde, kanoer og vandcyk-
ler). Udlejer giver sin tilladelse til, at lejer i begrænset omfang må servere is, so-
davand, kaffe, øl og vin, sandwich og salater og lignende. Lejer har aftalt med
udlejer, at der ikke må forekomme nogen form for madlavning på bådebroen".

"Lejer skal søge at etablere aktiviteter af bred kulturel interesse under hensyn til
indpasning på stedet. Lejer må højst anbringe 10 - 12 borde og maksimalt 50
stole på det lejede. Lejer eller lejers gæster må ikke blokere gangstien ud for det
lejede på nogen måde. Under Miljøugen, Copenhagen Jazzfestival og Sankt
Hans aften må lejer stille et passende antal borde og stole op" .

•
Vej- og Park ønsker således, at broanlæggets fortsatte primære funktion er til bå-
dudlejning men også til udeservering, samt endvidere at broanlægget skal give
mulighed for kulturelle aktiviteter på Indre Nørrebro. Vej- og Park har således
erkendt, at hvis der skal være mulighed for, at byens borgere kan sejle på Søer-
ne, og herunder at det skal være muligt at få en lejer, er det nødvendigt, at leje-
ren også kan få indtægter fra servering på broanlægget.

Da der ikke er udeservering ved Søerne på denne strækning af søbredden, er
Kaffesalonens udeservering på broanlægget blevet en stor succes. I forbindelse
med udeserveringen er det endvidere nødvendigt at etablere toiletter på broan-
lægget" .

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 10.
marts 2005 anført følgende:

"Der er behov for en renovering, idet anlægget er i dårlig stand. Det ansøgte
projekt indebærer en væsentlig udvidelse af bådebroens areal. Anlægget bliver
symmetrisk opbygget med en harmonisk placering af de nødvendige faciliteter,
sammenholdt med det eksisterende asymmestriske anlæg. Det omtrentlige omfang
og placeringen af anlægget er indtegnet på det vedlagte oversigtskort, der er et
nedfotograferet udsnit af tegningsbilaget tiljredningsdeklarationen.•
Den udvidede bådebro vil jf. de indsendte skitser få et ydre omfang på ca. 24 x
30 meter. Antallet afpladser til udeservering foreslås begrænset til 50. Udvidels-
en af anlægget skal tjene til at sikre det økonomiske grundlag for en fortsat drift
af den traditionsrige bådudlejning. Benyttelsen af anlægget - og dermed påvirk-
ningen af de fredede søer - må forventes fortsat at være størst i sommerhalvåret.

Det vurderes heifra, at anlægget i forhold til borgernes rekreative benyttelse af
Søerne overvejende vil indbære fordele. Anlæggets dimensioner er set i forhold til
arealet omfattet af fredningen af de Indre Søer og i forhold til Peblinge Sø som
byrum begrænsede, og renoveringen og udbygningen vil gøre anlægget mere har-
monisk. De af Vej- og Park foreslåede vilkår for udformningen og anvendelsen
af anlægget vurderes at tjene til at varetage de værdier, som fredningen skal vær-
ne. På ovenstående baggrund skal man heifra ikke modsætte sig Fredningsnævnet
at meddele dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til re-
novering og udvidelse af bådudlejningen, udformet og placeret som vist og be-
skrevet iansøgningen af 8. februar 2005",



•

•

•
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Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til det ansøgte på de i den nye kontrakt med "Kaffesalonen" an-
førte 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 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 fmdes 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~.72e~
Hans Chr. Poulsen

formand

c.c.

http://www.nkn.dk.
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RE6.NlFREDNINGSNÆVNET FOR K0BENHA VN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe,17. juni 2005
FRS nT. 25/2005 - j11l

Københavns konunune,
Vej & Park,
Njalsgade 13
2300 København S.

SCANNET

J. nr. 05.13.01 901-3201 Vejudvidelse ved Peblinge Sø

•
De har i skrivelse af3. maj 2005 ansøgt om dispensation til at udvide Nørre
Søgade ind i det fredede parkarea1. Det er i ansøgningen anført, at krydset
GyldenløvesgadeN ester og Nørre Søgade er et af Københavns mest trafike-
rede kryds og også et af de mest uheldsbelastede kryds i kommunen. Det
fremgår endvidere, at udvidelsen medfører, at kastanietræerne langs Nørre
Søgade nærmest krydset må fældes, og at der ikke bliver plads til en gen-
plantning af træerne på denne strækning. Det er anført, at træerne i øvrigt
har en meget ringe sundhedstilstand. Som et led i projektet, og da omlæg-
ningen kræver indgreb i det fredede, grønne areal, er det vægtet meget højt
at få indarbejdet nye træer i området, hvilket vil ske langs Gyldenløvesgade.

Det område, der søges inddraget til vej, og hvorpå b1.a kastanietræerne vok-
ser, er omfattet af deklaration vedrørende søerne, hvorefter der ikke uden
samtykke fra fredningsnævnet må foretages væsentlige ændringer i terrænet
eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende be-
voksninger.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen har i skrivelse af23. maj
2005 udtalt følgende:• "Vej & Park har over for 0konomiforvaltningen givet udtryk for, at der er
tale om et samlet trafiksikkerhedsprojekt, som ikke kan realiseres delvis, så-
ledes at det kunne undgås at inddrage dele af det fredede område og fjerne
de ca. 10 træer langs Peblinge Sø. Pladsforholdene muliggør i så fald ikke
forbedringer af trafiksikkerheden, idet Vej & Park vurderer, at en reduktion
afkrydsets kapacitet ikke er mulig uden at den vil medføre trafikale proble-
mer, herunder også for trafiksikkerheden.

0konomiforvaltningen vurderer, at der er tale om et mærkbart indgreb i den
beplantning langs Peblinge Sø, som er omfattet af fredningen, men at de
samfundsmæssige hensyn, der knytter sig til en forbedring aftrafiksikkerhe-
den ikke mindst for de bløde trafikanter, er særdeles tungtvejende.

•
På ovenstående baggrund skal man herfra ikke modsætte sig, at Frednings-
nævnet meddeler dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, til udvidelse af vejarealet og fjemelse afbeplantning som vist og be-
skrevet i ansøgningen af 3. maj 2004".



Side 2/3
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 dispensation til det ansøgte.

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 naturbes1cyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb 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 modta-
get. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjem-
meside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbes1cyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~.9~
Hans Chr. Poulsen

formand

•

c.c.

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, 14.juni 2006
FRS nr. 19/2006 - jm

Modtaget i
Sk(n, , 'TRtllrstyreJsen

1 5 mm 2006

Københavns kommune
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S

J. nr. 05.02.04GOI-0004 Vegetation i Søerne.

De har i skrivelse af20. marts 2006 søgt om dispensation til at etablere 3 per-
manente lavvandsområder med sumpvegetation i henholdsvis Peblinge Sø og
Sortedams Sø. Det er anført, at den allerede etablerede forsøgsvise etablering af
vegetation på lavvandsområderne har fået den tilsigtede virkning, nemlig at for-
bedre gyde- og opvækstforholdene for gedder samtidig med en forbedring afle-
veforholdene for det øvrige dyreliv.

De søger om etablering af 3 permanente lavvandsområder på følgende steder:

ved den sydvestlige ende af Peblinge Sø
ud for øen i den sydlige Sortedams Sø
ud for øen i den nordlige Sortedams Sø.

De har i ansøgningen yderligere anført:

"Placeringerne er valgt dels ud fra æstetiske hensyn, dels ud fra hensynet til, at
områderne ligger placeret på meget lavvandede dele af bredzonerne.

Hvert område vil have en størrelse på ca. 750 m2, dvs. mellem 0,5 og 1% af sø-re rernes areal. Formenfor områderne vil være en halv ellipse, som betyder at
kantlægden langs bredden vil blive på ca. 60 m, og beplantningens udstrækning
i søerne vil blive på ca. 15m. Hvis områderne skal kunne opfylde formålet, kan
de ikke være mindre. Ved detailplanlægningen udlægges vegetationen med et
"så naturligt udseende" som muligt.

Etableringen af områderne udføres som vedforsøgsprojektet og sker ved ud-
lægning afvegetationsmåtter (bestående afforgængeligt kokos) på et underlag
af mindre lag bakkegrus.

Det er planlagt, at etableringen af områderne vil blive udført i løbet af somme-
ren 2006".

• Søerne er fredet ved deklaration af 3. marts 1966, hvorefter der ikke må foreta-
ges opfyldning i eller væsentlige ændringer af Søerne eller i disse vandarealer
anbringes faste indretninger, herunder forankrede både, flåder, pramme og lig-
nende. S1\/:>- J7..'
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Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, har i skrivelse af 10. april an-
ført følgende:

"Københavns kommune har i en årrække udført forskellige foranstaltninger
med det mål at forbedre Søernes vandkvalitet. Hidtil har disse foranstaltninger
ikke været af en så omfattende eller varig karakter, at de har krævet dispensati-
on frafredningsbestemmelserne for Søerne. I lyset af de gode resultater, der er
opnået, vil Vej & Park imidlertid gerne anlægge nogle større, permanente lav-
vandede vegetationsområder i Peblinge Sø og Sortedams Sø.

•

I lighed med de hidtidige, mindre forsøgsområder med kunstig etablering af ve-
getation i de lavvandede bredzoner vil også de varige områder bestå af nedbry-
delige kokosmåtter anbragt på grusunderlag ogfastholdt med træpæle. Det er
således især i etableringsfasen, at vegetationsområderne udgør et tydeligt men-
neskeskabt element, der afviger fra den øvige bundvegetation, der har etableret
sig naturligt i takt med Søernes forbedrede vandkvalitet. På længere sigt vil
selve vegetationen dominere og de anlægstekniske indgreb i bredzonen vil grad-
vis nedbrydes ogforsvinde.

Der ønskes etableret 3 områder med vegetation, hver af en udstrækning på ca.
750 m2. Placeringerne er vist på det vedlagte kort, der er et kopieret udsnit af

fredningskortet. Områdernes beskedne størrelse og den valgte placering gør, at
de ikke vil påvirke udsynet over den åbne overflade væsentligt. Vegetationen
forventes at blive ca. 80 cm høj, og den begrænser således ikke udsynet fra
bredden.

I dag fremstår disse bredder af Søerne uden vegetation og med et meget urbant
udtryk i kraft af den markante bymæssige bredudformning med murværk. Bred-
vegetation vil ændre udtrykket, men den vil samtidig være et synligt vidnesbyrd
om, at Søerne som vandmiljø og levested er inde i en positiv udvikling, som
samlet set vil forbedre deres æstetiske udtryk.

le På denne baggrund kan Økonomiforvaltningen, 8. kontor, anbefale, at der gives
dispensation fra fredningsbestemmelserne for Søerne til de anlægstekniske ind-
greb, der er nødvendige for at etablere de 3 områder med bundvegetation på
det lave vand nær bredden afhenholdsvis Peblinge Sø og Sortedams Sø".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1 dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyre1sen 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 nærvæ-
rende 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.

http://www.nkn.dk.
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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 tilla-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

/W;)#.~,(-C?~'lA
Hans Chr. Poulsen

formand

c.c.

Københavns Kommune, 0konomiforvaltningen
8. kontor, dokumentnr. 1815519
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Att.: Cæcilie Aamand Gervin 

Via e-post: HB3L@kk.dk

Søerne i København– Kunstskulptur i Peblinge Søe
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til midlertidig placering af en 
kunstskulptur i Peblinge Sø på umatrikuleret vandareal, beliggende mellem Peblinge Dosse-
ring, Nørre Søgade, Gyldenløvsgade og Dronning Louises Bro i København. Projektet er nær-
mere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Skulpturen skal ligge i søen 
frem til kulturnatten den 10. oktober 2020. Skulpturens udseende fremgår af følgende foto:

Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B  
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-007-2020 

Den 14. juni 2020
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Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af  Fredningsnævnets afgørelse af 3. marts 
1966 om fredning af Sortedams; Sø, Peblinge Sø og Sankt Jørgens Sø samt de til disse høren-
de skråningsarealer og lignende arealer.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i el-
ler væsentlige ændringer af Søerne eller i disse vandarealer anbringes faste indretninger, herunder 
forankrede både, flåder, pramme og lignende. 
… 
… i overensstemmelse med arealets fredning skal de eksisterende stier inden for det med rødt 
indtegnede areal være åbne med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ 
udnyttelse af de åbne arealer må ikke begrænses, ligesom udsigten over vandet skal bevares over 
for de passerende.”

Fredningsnævnet har i afgørelse af 20. marts 1998 meddelt afslag til anbringelse af jernskulp-
tur i Sortedams Sø. Indre Østerbro Bydelsråd havde udtalt sig til støtte for en midlertidig pla-
cering af den omhandlede skulptur. Fredningsnævnets afslag blev begrundet som følger:

”Da det er af stor betydning, at søerne bevares som en ubrudt flade, og på grund af en eventuel
præcedensvirkning, meddeler Fredningsnævnet ikke dispensation.”

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

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at en dispensation er påkrævet bl.a. un-
der henvisning til, at skulpturen vil begrænse udsynet over vandet.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.
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Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på dispensa-
tion til udførelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte efter nævnets praksis strider mod frednin-
gens formål om at bevare søerne som en ubrudt flade.

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

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Islands Ambassade, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-
telse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Hofor A/S
Att.: Nicla Rohde Jølving

Via e-post: nirc@hofor.dk

Søerne i København– Midlertidig byggeplads
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af midlertidig bygge-
plads vedrørende et skybrudssikringsprojekt på umatrikuleret ejendom beliggende på hjørnet 
af Gl. Kongevej og Vodroffsvej i København. Projektet, der forventes at have en varighed på 
2½ år, er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 3. marts 
1966 om fredning af Sortedams Sø, Peblinge Sø og Sankt Jørgens Sø samt de til disse høren-
de skråningsarealer og lignende arealer.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet på det fredede landareal – søbred – an-
bringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter.”

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B  
3400 Hillerød
Tlf.: 47 33 87 32 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-55-2020 

Den 10. november 2020
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Ansøger og fredningstilsyn har ikke vurderet, hvorvidt det ansøgte vil medføre beskadigel-
se/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. Efter projektets karakter og beliggenhed, herunder at det angår en 
særdeles lille del af det fredede område, finder fredningsnævnet undtagelsesvis, at dispensa-
tionssagen kan behandles uden en habitatkonsekvensvurdering.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet.

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. Dispensationen løber fra januar 2021 til august 2023.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet er midlertidigt og angår en særdeles lille del 
af det fredede areal.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

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

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Københavns Kommune 
Att.: Joakim Steinsvåg 
 
Via e-post: CK78@kk.dk 
 
 
 
 
 
Søerne i København – Udvidelse af Rigshospitalets køleanlæg 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udvidelse af Rigshospitalets køle-
anlæg på umatrikuleret areal beliggende i Sortedamssøen i København. Projektet er nærmere 
beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af 
følgende kortudsnit: 
 

 
 
 
 

Retten i Hillerød  
Sdr. Jernbanevej 18B   
3400 Hillerød 
Tlf.: 47 33 87 32  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-51-2021  
 
Den 12. oktober 2021 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af deklaration af 3. marts 1966 om fredning 
af Sortedams Sø, Peblinge Søog Sankt Jørgens Søerne samt de til disse hørende skråningsare-
aler og lignende arealer. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”De på kortene med rødt indtegnede arealer [herunder Sortedamssøen], der alle er umatrikule-
rede, undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfred-
ningslovgivning. Københavns Kommune forpligter sig til at bevare søarealerne som sådanne og 
at bevare landarealerne som grønne områder og holde dem som sådanne.”  
… 
 
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København foretages opfyldning i eller 
væsentlig ændring af Søerne eller i disse anbringes faste indretninger, herunder forankrede både, 
flåder, pramme og lignende. Der foretages dog kommunen adgang til at foretage alle foranstalt-
ninger, der tjener til opretholdelse af driften af Søerne som led i Københavns vandforsyningsan-
læg, således at det alene er vandforsyningens behov, der må være bestemmende for, f.eks. om 
vandstanden bør sænkes eller hæves i Søerne, ligesom vandforsyningen har fri rådighed over van-
det i dem. Det påhviler kommunen at foretage fornødne oprensningsarbejder, og det forbeholdes 
kommunen at foretage yderligere arbejder, der tjener til opfyldelse af vandforsyningens formål, 
uden at berøre Søernes opretholdelse som sådanne.” 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

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

Københavns Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Københavns Kommunes fredningstilsyn har anbefalet, at dispensation meddeles. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i sit høringssvar anført følgende: 
 

”Danmarks Naturfredningsforening finder, at det er uklart om ansøgningen alene omfatter forny-

else/udvidelse af det fysiske køleanlæg eller om ansøgningen også vedrører forøget indvinding og 
udledning af vand til kølebrug. 
 
Såfremt ansøgningen også omfatter en merindvinding/udledning af vand rummer ansøgningen 
ikke de nødvendige informationer om, hvor meget mere vand det drejer sig om og hvilke mulige 
konsekvenser dette måtte have for søens naturlige miljø. 
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Alt efter de mulige negative konsekvensers karakter bør alternative kølingsmuligheder og/eller 
afværgeforanstaltninger overvejes. Der bør således før fredningsnævnet træffer afgørelse gen-
nemføres en miljøkonsekvensvurdering. 
 
DN vurderer at en udvidelse af det nuværende niveau kan have væsentlig negativ indvirkning på 
søens økosystem, og at en udvidelse af det nuværende vandforbrug strider imod fredningsdeklara-
tionen, hvoraf det fremgår at vandstanden alene kan sænkes eller hæves i Søerne af hensyn til Kø-
benhavns vandforsyning. Specielt det forhold at det udledte kølevand har en højere temperatur og 
dermed opvarmer søens vand kunstigt er problematisk. 
 
I forhold til udskiftning og udvidelse af det fysiske anlæg bemærker DN: 
At arbejdet skal gennemføres i vinterhalvåret. Dette synes fornuftigt og bør indgå i betingelserne 
for en eventuel dispensation. Det er videre af væsentlig betydning, at arbejdet udføres på en sådan 
måde at sedimentspredning ved inddæmning af arbejdspladsen i søen begrænses mest muligt og 
det udpumpede vand fra arbejdspladsen føres gennem tilstrækkeligt effektivt sandfilter, så spred-
ning af dispergeret materiale undgås. Dette bør derfor præciseres i en eventuel dispensation. Vi-
dere er det vigtigt at tilsynsmyndigheden fører et tilstrækkeligt tilsyn både under etablering, drift 
og nedtagning af arbejdspladsen. 
 
Endeligt i forhold til træerne og dæmningen/skråningen langs søbredden er det vigtigt at der un-
der anlægsarbejdet tages tilstrækkeligt hensyn til træer og skråning, som er omfattet af frednin-
gen, og ikke mindst, at tilsynsmyndigheden fører det nødvendige tilsyn sådan at de i ansøgningen 
skitsere betingelser overholdes. En eventuel dispensation bør præcisere dette.” 

 
Forelagt høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening har Københavns Kommune sup-
plerende oplyst følgende: 
 

Københavns Kommune skal beklage at det ikke fremgår tydeligt, hvorvidt ansøgningen alene om-
fatter fornyelse/udvidelse af det fysiske køleanlæg eller om ansøgningen også vedrører forøget 
indvinding og udledning af vand til kølebrug. Ansøgningen vedrører udelukkende en udvidelse af 
det fysiske anlæg på søbunden. Der bliver ikke søgt om lov til at indvinde eller udlede mere vand, 
end Rigshospitalet i forvejen har tilladelse til. 
 
Det eksisterende anlæg skal jævnligt vedligeholdes. I disse perioder kan anlægget ikke anvendes. 
En udskiftning af eksisterende anlæg med et nyt, mindre vedligeholdelseskrævende anlæg inde-
bærer derfor en udvidelse i anlæggets kapacitet i tidsmæssig forstand, men det indebærer ikke, at 
der vil blive indvundet og udledt mere vand. Dette er desværre ikke formuleret tydeligt nok i an-
søgningen. 
 
Udledning af vand igennem sandfang i forbindelse med anlægsarbejdet, vil kræve en udlednings-
tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Udledningen vil således blive reguleret af denne, hvor der 
vil blive stillet krav til vandkvaliteten.” 

 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, på vilkår af, at arbejderne foregår i vinterhalvåret, og at der foretages re-
tablering af berørte landarealer efter arbejdernes afslutning. 
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at køleanlægget tjener et særdeles vigtigt samfundsfor-
mål. Endelig har fredningsnævnet lagt vægt på, at der er tale om et mindre indgreb i de fre-
dede interesser, og at en del af indgrebet er af midlertidig karakter. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. Fredningsnævnet har herved lagt 
vægt på den habitatkonsekvensvurdering, som Københavns Kommune har foretaget. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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