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DEKLARATION
vedrØrende

ØSTRE ANLÆG

Det på vedhæftede kort nr. 20.059 b med rØdt indtegnede areal,
"østre Anlæg",undergives naturfredning i overensstemmelse med den
til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. KØbenhavns kommune
forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grØnt område og
drive det som park.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for KØben-
havn på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure eller
andre indretninger af va'rigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke
tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug
for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af frednings-
nævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet anbringes reklameskilte
eller foretages væsentlige ændringer i terrænet, betydeligere
fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger og
ej heller uden samtykke foretages opfyldning i sØerne, hvis nuværen-
de vandstand skal søges bevaret.

Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger,
der af gartneriske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens
udbygning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrØrende eventuel belysning, anbringelse af
dertil hØrende lygtepæle og eventuelle master samt endvidere opstil-
ling af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug
for publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer
parkens karakter, er det forbeholdt kommunen at afgØre. Ligeledes
skal kommunen i parken frit kunne opstille master til belysnings- og
trafikformål i de parken tilgrænsende gader.
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Endvidere er det kommunen forbeholdt at opretholde og om for-
nØdent udvide og/eller forbedre eksisterende boldbaner og legeplad-
ser med tilhØrende toilet- og læbygninger. Ændringer i disse byg-
ningers ydre samt udseende og placering af bygningsudvidelser skal
godkendes af fredningsnævnet. De eksisterende beskyttelsesrum i
parkens vestlige hjØrne respekteres af deklarationen.

Kommunen kan ændre eller fjerne det parken omgivende gitter.
Nærværende deklaration skal ikke være til hinder for, at kom-

munen foretager sådanne mindre ændringer i parkens afgrænsning eller~
anlæg, som er nØdvendige i forbindelse med en omprofilering af SØlv-
gade eller som er strengt nØdvendige til etablering af opmarchbane •~eller lignende af hensyn til afviklingen af den svingende trafik. .

Det på ovennævnte kort nr. 20.059 b med grØn bræmme viste areal,
matr.nr. 304 østervold kvarter, som tilhØrer staten, og hvorpå sta-
tens museum for Kunst er beliggende, er ikke omfattet af nærværende
deklaration.

I overenskomst af 4. juni og 4. juli 1921 mellem undervisnings-
ministeriet og Københavns magistrat, i henhold til hvilken overens-
komst staten til kommunen har overdraget den resterende del af det
oprindelige matr.nr. 304 østervold kvarter, på plan 20.059 b vist
med grØn punkteret linie, er der tillagt museet ret til - efter
nærmere forhandling med magistraten - at benytte en del af det til
kommunen overdragne areal, såfremt det ved en udvidelse af samlin- 4t
gen skulle vise sig påtrængende nØdvendigt, og til at anbringe skulP-1t
turer i haveanlægget uden for museet. Skulle museet stille krav i
henhold til nævnte overenskomst, forpligter kommunen sig til at ~i

underrette fredningsnævnet derom.
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben

med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Dette er dog ikke til hin-
der for, at kommunen som hidtil kan lukke parken om natten i det
tidsrum, den måtte fastsætte, og i Øvrigt når særlige omstændigheder
måtte gØre det nØdvendigt.

Ejendommen matr.nr. 874 østervold kvarter, der ved gavebrev,
tinglyst 29. juli 1912, af KØbenhavns kommune er overdraget til
staten til brug for Hirchsprungske Samling, vil, såfremt samlingen
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skulle blive flyttet eller nedlagt som selvstændig samling, falde
tilbage til kommunen. Såfremt den på ejendommen værende bygning
derefter fjernes, gives der - medmindre grunden inddrages i parkom-
rådet, i hvilket tilfælde nærværende deklaration udvides til at om-
fatte matr.nr. 874 - af magistraten naturfredningsnævnet underret-
ning herom, således at der til den tid kan optages forhandlinger
med nævnet om det pågældende areals overgang til andet formål (der-
under om berettigelsen af at undergive arealet naturfredning).

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Naturfrednings-
nævnet for KØbenhavn.

KØbenhavns magistrat's 4. afdeling den, ~~ juli 1969.

Alfr. BjØrklund
kst.

Sverre Borring

Indført i dagbogen
den 23 aug. 1969
Københavns byret

L y S T
Lizzi Wichmann.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
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_G.L~SAXE,-den-20'-05-9.6
FRS 83/95 KP

')

Arkitektfirmaet
C.F. Møllers Tegnestue
Wildersgade 10 B
1408 København K

Vedrørende ansøgning om midlertidig dispensation fra frednin-
gen vedrørende østre Anlæg til etablerin af muldjordsdepoter
og skurby.

Under et møde den 9. maj 1996 har Arkitektsfirmaet C.F. Møl-
ti lers Tegnestue ansøgt om

1. midlertidig dispensation indtil årsskiftet 1996/97 til an-
læg af et muldjord~depot i østre Anlæg som angivet på
bilag A, afgrænset af det yderste byggepladshegn,

2. midlertidig dispensation indtil foråret 1998 til anlæg af
et muldjordsdepot som angivet på bilag A, afgrænset af
det næst yderste byggepladshegn,

3. midlertidig dispensation til anlæg af en byggepladsvej
som angivet på bilag A,

ti) 4. midlertidig dispensation indtil foråret 1998 til anlæg af
en skurby, som anført på bilag A.

østre Anlæg er fredet i henhold til deklaration, lyst den 23.
august 1969.

Det fremgår af deklarationen:

II .....
Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for Kø-
benhavn på det fredede areal anbringes bygninger, boder,
skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis
tilstedeværelse ikke tjener parkens formål.

"
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Københavns kommune, Parkafdelingen, har anbefalet det ansøgte.

Der har den 9. maj 1996 været foretaget besigtigelse på statens Mu-
seum for Kunst.

Fredningsnævnet meddeler midlertidig dispensation till.
april 1997 til etablering af et muldjordsdepot i overensstem-
melse med det på skitse A angivne, afgrænset af det yderste
byggepladshegn, og indtil 1. april 1998 indenfor det inderste
skitserede byggepladshegn.

Der meddeles endvidere dispensation til anlæg af den på skit-
se A angivne byggepladsvej fra Sølvgade og langs nordsiden af
bygningen. Det tillades, at der, såfremt det findes hensigts-
mæssigt, etableres en byggepladsvej fra østre Voldgade øst om
det fredede bøgetræ til dels over det areal, som Parkafdelin-
gen i øjeblikket disponerer over.

Det tillades endelig, at der etableres er skurby indtil 1.
april 1998 som angivet på skites A, på betingelse af, at det
eksisterende slørende buskads mod Sølvgade bevares. Adgangen
til skurbyen må kun ske fra byggepladsvejen, også medens
skurbyen etableres.

Dispensationerne gives på betingelse af, at det yderste hegn
er færdigopsat, inden der påbegyndes anden aktivitet i
området.

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

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet, eller før behandlingen af en eventu-
el klage måtte være afsluttet. Det tillades dog, at bygge-
pladshegnet kan opsættes inden ankefristens udløb.

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

• ~-f/lk.7~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Premtidsvej 1,
2860 Søborq
Te!efQo3-' ~9 3~ 19
Telefax 39 66 10

Modtaget i
Skov- "Cl ",atursryreISef1

~Ia~~. «l~ 17/03-97
FRS 4197 KP

Arkitektfirmaet
C.F. Møllers Tegnestue
Wildersgade 10 B
1408 København K REG~N rt .s \l ~.O O .

Vedr. ansøgning om forlængelse af dispensat10n fra fredningen af
østre Anlæg.

-Ved fredningsnævnet s skrivelse af 20. maj 1995 meddelte fred-
ningsnævnet dispensation fra fredningsdeklarationen vedrørende
østre Anlæg blandt andet til indtil den 1. april 1997 at etablere
et muldjordsdepot inden for det yderste byggepladshegn.

Ved skrivelse af 24. januar 1997 har De på kulturministeriets
vegne ansøgt om, at det etablerede byggepladsareal ikke indskræn-
kes i forbindelse med fjernelsen af jorddepotet. De har anført,
at byggepladsarealet allerede har vist større logistik- og mate-
rialepladsproblemer end først skønnet, hvilket kan påvirke de
sikkerhedsmæssige forhold. Efter 1. april 1997 vil ikke blot rå-
husentreprenøren, men også alle øvrige entreprisearbejder begynde
med deraf følgende mere pladsbehov. Arbejdstilsynet har over for
Dem udtrykt betænkelighed ved de snævre pladsforhold og ved de
problemer, der vil opstå, hvis byggepladsen indskrænkes. De har
derfor ansøgt om, at det eksisterende byggepladshegn kan forblive
uændret i byggeperioden, således at arealet for jorddepot kan an-
vendes til materialeplads.

Plan- og Ejendomsdirektoratet har ved skrivelse af 18. februar
1997 blandt andet anført:

"Plan- og Ejendomsdirektoratet tager til efterretning, at en
fastholden af hele byggepladsarealet i hele byggeperioden som
angivet af ansøgeren er nødvendigt af sikkerhedsmæsssige årsa-
ger. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Skov- og Natur-
styrelsen den 10. maj 1996 har givet tilladelse til den del af
byggepladsen, som ligger i fortidsmindet, i hele byggeperio-
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den, og at Københavns Kommune den 24. maj 1996 har givet til-
ladelse til den del af byggepladsen, som ligger inden for for-
tidsmindebeskyttelseslinien, i hele byggeperioden - begge til-
ladelser omfatter også arealet inden for det yd~e byggeplads-
hegn.

på denne baggrund anbefaler Plan- og Ejendomsdirektoratet
fredningsnævnet for København at meddele dispensation i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at fasthol-
de det nuværende ydre byggepladshegn og bibeholde hele det nu-
værende areal til byggeplads og byggematerialer i forbindels~
med ombygningen af statens Museum for Kunst indtil den 1-
april 1998."

Danmarks Naturfredningsforening har ved telefax af 5. marts 1997
meddelt, at den ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til, at
det opsatte ydre byggepladshegn ikke fjernes 1. april 1997, og
til at arealet for jorddepot i forbindelse med jorddepotets fjer-
nelse kan anvendes til materialeplads.

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

/(u,)~~ .cp~,--
Hans chr. Poulsen

formand



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

Gladsaxe, den 23. januar 1998
FRS 62/97 -jm

Københavns Kommune
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV.

REb. NR. 5 'l J. 00·

Vedr.: østre Anlæg, mandskabsbygning med driftsfaciliteter.

I skrivelse af 13. oktober 1997 har De søgt om dispensation til at fjerne den eksisterende
• mandskabsbygning og skurene på Parkafdelingens skurplads i østre Anlæg og erstatte dem

med nye bygninger og nyt anlæg af skurpladsen, til at etablere stiforbindelse mellem havean-
lægget foran Statens Museum for kunst og østre Anlæg, samt til at anlægge en ny udkørsel fra
østre Anlæg.

Projektet er angivet på tegning nr. SI - S4, udført af Frederiksen & Knudsen Arkitekter MAA
A/S, den 18. september 1997.

østre Anlæg er fredet ved fredningsdeklaration af 25. juli 1969, hvoraf fremgår:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København på det fredede areal
anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstede-
værelse ikke tjener parkens formål" .• Ansøgningen har været forelagt Plan- og Ejendomsdirektoratet, der i skrivelse af 27. novem-
ber blandt andet har udtalt:

"Som det fremgår af bilagene til ansøgningen foreslår Parkafdelingen, at den nuværende
mandskabsbygning og skurene fjernes, og de nye byggerier til mandskabsbygning, garager og
carporte placeres omkring en plads. Hele området afgrænses mod parken af de nye bygninger,

,
opført i lyst beton, eller af tilplantede skærmvægge af træ. Alle tagene er flade, og de belæg-
ges med græstørv eller mos, da de vil være synlige dels fra museet, dels fra højtliggende dele
af voldene. De vigtigste træer i området er bevaret i Parkafdelingens projekt".

Det er anbefalet, at der gives dispensation, da man finder, at det nye anlæg vil betyde et til-e: trængt løft i udseendet af Parkafdelingens plads i østre Anlæg.

ads,~ \~~ \o -\ ':1:\1.. \ \'Z)- ~~~
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el I ansøgningen om de nye bJgninger-er-disse -beskrevet- såled€s:

"Mandskabsbygningen placeres lavt i terrænet, og facaderne udføres i en lys insitustøbt beton
med direkte reference til parkens øvrige lave bygningsanlæg samt til Statens Museum for
Kunst. øvrige garager og carporte udføres i træ. Mod parken etableres skærmvægge opbygget
af træ og beklædt med skråtstillede espalier i lærk eller tilsvarende vejrbestandige træmateria-
ler. Det er hensigten, at alle skærmvægge fremstår tilplantede og får karakter af hække, der
indgår i naturlige forløb i relation til anlæggets arkitektoniske karakter.

Den 5. facade, tagene, vil være synlige fra højtliggende områder i parken samt fra Statens Mu-
seum for Kunst. Det er derfor tanken at lade alle tage belægge med enten græstørv eller mos."

• Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensa-
tion til det ansøgte, herunder som angivet på tegning nr. SI - S4, udfærdiget af Frederiksen &
Knudsen Arkitekter MAA A/S, den 18. september 1997.

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

~~.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Modtaget i
FREMTIDSVEJ 1 Skov- og Naturstyrelsen
2860 SØBORG
TELEFON ·39 69 32 19 ~ ~ M~S.~~9~
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 17/03-98
FRS 14/98 -jm

Arkitekfa. C. F. Møllers Tegnestue
Wildersgade lOB
1408 København K.

REG. NR. 5 \l~ .00

Vedr.: Statens Museum for Kunst.

Ved skrivelse af 20. maj 1996, suppleret ved skrivelse af 17. marts 1997, gav Frednings-
nævnet dispensation vedrørende fredningen af østre Anlæg således, at der inden for et byg-
gepladshegn kunne etableres muldjordsdepot, byggepladsvej og skurby. Dispensationen var
midlertidig og gældende indtil 1. april 1998.

Ved skrivelse af 20. februar 1998 har De på vegne af Kulturministeriet ansøgt om forlæn-
gelse af dispensationsperioden. Det er oplyst, at flere forhold, herunder vejrliget i vinteren
1996-97, har forlænget byggeperioden, og at selve byggeriet nu forventes afsluttet i løbet af
maj 1998. Herefter vil byggepladsen blive afrigget, og terrænregulering og gartnerarbejder-
ne vil følge umiddelbart efter. Arealet forventes i begyndelsen af juli 1998 at kunne afleve-
ret til Parkafdelingen.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen om forlængelse af dispensationperioden for Kø-
benhavns Kommunes 0konomiforvaltning, som ved skrivelse af 26. februar 1998 har med-
delt at kunne anbefale Fredningsnævnet at forlænge tidsperioden for dispensationen i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Det skal herved meddeles, at Fredningsnævnet tillader en forlængelse af dispensationsperio-
den til den 15. juli 1998.

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.

~\~~~
Hans Chr. Poulsen

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

Gladsaxe, den 15/09-99
ERS-nr. 43/99 - jm

Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Teknisk Direktorat
Njalsgade 13
2300 København S.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 ~ SE~,~g~9

REG.Nl 5 \t3. 00

Vedr. mandskabsbygning mv. i østre Anlæg. Deres j.nr. 13.17-C-7.

tt Den 23. januar 1999 meddelte fredningsnævnet dispensation til en
total ombygning af mandskabsbygning med videre i østre Anlæg.
Dispensationen blev imidlertid aldrig udnyttet af økonomiske år-
sager.

I skrivelse af 14. juli 1999 har De ansøgt om dispensation til
til- og ombygning af de eksisterende mandskabsbygninger, udvid-
else af distriktspladsen mod øster Voldgade og til flytning af
udkørslen til østre Voldgade, alt som vist på Parkafdelingens
tegning nr. 21-91 af 8. juli 1999 og skitse nr. 2, sags.nr. 9391-
99 udført af RIA Rådgivende Ingeniører og Arkitekter.

østre Anlæg er fredet ved fredningsdeklaration af 25. juli 1969,
hvoraf fremgår:

"Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København
på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skuer eller an-
dre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke
tjener til parkens formål."

Københavns Kommunes 0konomiforvaltning har i skrivelse af 31. au-
gust 1999 anbefalet dispensationen og har nærmere anført:

"Bygningernes udsende vil svare til kommunens bygninger i de fle-
ste af parkerne i kommunen, og dermed glide anonymt ind i områ-

tt, det. Det anses for væsentligt, at den eksisterende beplantning

\C1C\ b - \ L I \ II';;~ 000'3
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• omkring materialepladsen suppleres, så pladsen ses mindst muligt
fra parken. Flytningen af den eksisterende indkørsel til øster
Voldgade, så trafikken til og fra materialepladsen ikke længere
sker gennem parken, vil være en fordel for parkens brugere."

Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelsesrå-
dets § 50, stk. 1 dispensation til det ansøgte som nærmere be-
skrevet i Parkafdelingens tegning nr. 21-91 af 8. juli 1999 og
skitse nr. 2, sag nr. 9391-99 udført af RIA Rådgivende Ingeniører

tt og Arkitekter.

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

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

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

stk. l, jf. § 66,
udnyttes inden 3 år
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~, ,- - JI-c..li-..\ Q tt.-, - ,~{;-\--tl-

Hans Chr. Poulsen
formand



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTID SVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG.Nl 51 ':f 3. 00

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

Vedr.05-01-12601-0033 Statens Museum for Kunst.

•
Ved skrivelse af 9. januar 2002 har Bygge- og Teknikforvaltningen fremsendt
ansøgning fra Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue, om opsætning af be-
lysning af udearealerne omkring Statens Museum for Kunst, rækværk langs
skåning mod søen og overdækning af cykelstativer.

Ved fremsendelsen har De anført, at belysningen ikke kræver fredningsnæv-
nets tilladelse, idet alle spørgsmål herom ifølge fredningsdeklarationen vedrø-
rende østre Anlæg er forbeholdt kommunen. Rækværket er endvidere placeret
direkte i forbindelse med bygningen og således uden for det fredede område.

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, Økonomiforvaltnin-
gen, 8. kontor, som ved skrivelse af 12. februar 2002, hvor man har meddelt,
at man deler Vej- og Parks opfattelse at den udendørs belysning ikke kræver
fredningsnævnets godkendelse. Derimod er såvel området, hvor rækværket
opstillet og det område hvor cykelstativerne er placeret, beliggende inden for
fredningsområdet.

• Økonomiforvaltningen har i øvrigt udtalt følgende:

"Overdækningen af cykelstativerne vurderes herfra at være en praktisk foran-
staltning, som med den ønskede placering ikke er til gene for det fredede om-
råde, idet den ønskes placeret i en del af parken, der i forvejen ikke er
"parkmæssig" på grund af befæstelsen og cykelstativerne.

Rækværket vil danne grænse mellem parken og den nye del af museet, og det
vurderes, at det med sin placering tæt op ad bygningen og som afslutning på
det befæstede areal langs bygningen snarere vil opfattes som en del af bygnin-
gen end som en del af parken.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt synspunkt
ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet giver dispensation i henhold til na-
turb~skyttelseslovens § 50, stk. 1, dels til overdækning af cykel stativer ved
Sølvgade , dels til opsætning af rækværk mellem museet og skråningen ned
mod søen som afsøgt af C. F. Møllers Tegnestue og Vej- og Park med brev af
9. januar 2002 fra Vej & Park. "

f}d:
østre Anlæg er fredet ved deklaration af 25. juli 1969. Det fremgår heraf, at

af1bl- /2/1) - (/bo J/ ~ I ,2'1



der ikke uden samtykke fra fredningsnævnet på det fredede areal må anbringes
bygninger, boder, skuer eller andre indretninger af varigere karakter, hvis til-
stedeværelse ikke tjener parkens formål. Det er endvidere anført, at alle
spørgsmål vedrørende eventuel belysning, anbringelse af dertil hørende lygte-
pæle,- og-eventuelle master-er forbeholdt-kommunen at-afgøre-.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation fra fredningsdeklarationen til at opføre den ansøgte over-
dækning af cykelstativerne og til opsætning af rækværket langs skråningen
mod søen.

Opsætning af belysningen kræver ikke nævnets dispensation.

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

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

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

~f2~.~~,",
Hans Chr. Poulsen

formand
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Tanding af onnaturer langs facade ændres, s61edes ot armaturer nærmest facaden kon tlZndes separat

Park orme tur Philips t)'Pe Metropol MGS 933/070 MCF monteret pli most. totol/ltngdo 4,00 meter

8ego roeodespot t)pc 7514, 35 w HIT

Phoro nedgro,",lngsspol 70 w HIT-DL vollwosher

Eksisterende pararmatur udsklftC9 til nyt Phlilps t)'pe Metropol parkarmatur

Placering og udseende af parkarmaturer og nedgromiflgsormlJturef skc..1godkl..ndes af Københavns Parkforvaltning og FrednirlSnCl!vnet

Parkarmaturer og facadespot forsøges tilsluttet til Københavns Energi" gadebelysnlngsonleg - forbrug skal betales af SMfl<.
facadespot modul 24 - JO tilsluttes SMfK's ekSisterende installation.
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SKITSE 01
PLAN AF CYKELSKURE. LAMPER. RÆKVÆRK

Skitse i mål 1:500 af 13. juni :2001.
Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegmestue
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l tC3I rf\IA.N~ TE V1T\1
2860 SØBORG O) \li J"\j 11
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 9. januar 2004
FRS nr. 53/03 BH

DEt - ll!01J)TAGET
G'{1. og NaturstY.i'slGiSJm

V ~ J4N, ~mjæ,
Københavnskorrunune
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S

• Jr. nr. 04.01.00 GOI-OllO - vaskeplads i østre Anlæg.

Ved skrivelse af 16. oktober 2003 har Vej & Park søgt om tilladelse til nedgravning
af olieskillefilter i forbindelse med vaskeplads på materialepladsen i østre Anlæg.
Det er i ansøgningen oplyst, at alt arbejdet vil foregå inden for materialegårdens
areal, og selve indgrebet vil efter efter endt arbejde være integreret i den eksisteren-
de belægning på materialepladsen og dermed ikke synligt.

østre Anlæg er fredet ved deklaration af 25. juli 1969, hvorefter der ikke uden sam-
tykke fra fredningsnævnet på det fredede areal må anbringes bygninger, boder, sku-
re eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener par-
kens formål.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns kommunes økonomifor-
• valtning, 8. kontor, som ved skrivelse af 20. november 2003 bl.a. har anført:

"Da vaskepladsen indrettes inden for det areal, som i forvejen er adskilt fra resten
af parken til Vej & Parks brug som distriktsplads, da anvendelsen svarer til den øv-
rige anvendelse af driftspladsen, og da der ikke bliver andet synligt efter nedlægnin-
gen af filtret end et skift i belægningen på vaskepladsens område fra asfalt til SF-
sten, vurderes det, at det ansøgte medfører så lidt ændring af området, at det ikke
påvirker oplevelsen af det fredede område i nævneværdig grad."

Kontoret har på ovennævnte grundlag anbefalet, at der gives dispensation til at ind-
rette vaskepladsen og i forbindelse hermed nedgrave olieskillefiltret inden for mate-
rialepladsen.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, til det ansøgte. Det bemærkes i den forbindelse, at det næppe ville have væ-
ret i strid med fredningsbesterrunelserne at lade arbejdet udføre. Indgrebet vil efter
endt arbejde være integreret i den eksisterende belægning og dermed ikke synligt.
Det forudssættes dog, at udførelsen af arbejdet vil være kortvarig.

-1-~:" .,.... .. f I!"", .. ' --"~ •• ,,., .,.~ _' - "'\ \
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Side 2/2

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.

~f1r.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
:FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELE}'ON 39 69 3219
TELEFAX 39 66 10 48
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Gladsaxe, den 29. december 2004
FRS ilT. 60/2004 - jm

Københavns kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S

J. nr. 04.01.00GOI-0166 Midlertidig byggeplads ved Statens Museum for
Kunst.

østre Anlæg er fredet ved deklaration af 25. juli 1969, hvorefter der på det
fredede areal ikke må anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretnin-

• ger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener til parkens formål.

De har i skrivelse af 16. november 2004 ansøgt om dispensation til etablering
af en midlertidig byggeplads fra begyndelsen af 2005 til slutningen af marts
2006 i forbindelse med brandsikring af Statens Museum for Kunst.

Det fremgår af ansøgningen, at byggepladsen ønskes placeret på museets syd-
side.

Det sikres, at ingen træ- eller buskplantninger berøres, adgangen til pladsen
vil ske ad eksisterende låger, og overfladen beskyttes ved udlægning af stål-
plader. øst for museets opstilles en række mandsskabsvogne, og en affalds-
container sættes ved stien langs museet, og der etableres en midlertidig ad-
gang til museet fra den nye tilbygnings nordside. Når brandsikringsarbejderne
er fuldført, retableres arealerne til nuværende udseende og funktion.

'. Afgrænsningen af byggepladsen og placeringen af skure, containere og mid-
lertidige adgangsvej e fremgår af tegningsbilag.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af 9.
december 2004 udtalt følgende;

"Brandsikringen er ifølge det oplyste nødvendig, tidsperioden er kort og det
vurderes, at der er taget tilbørligt hensyn til det fredede område ved at beskyt-
te jordarealerne og den eksisterende beplantning og ved at arealet retableres
bagefter" .

Det er indstillet, at der meddeles dispensation fra fredningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, 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 afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal

k;\-Yl.-\~&-- O~~ 1
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ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

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

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

~ efJu 7?uiL~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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" ., FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Dl f :>. 00

Gladsaxe, 20. marts 2006
FRS flr. 1012006 - jm

Københavns Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen,
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S

• J. nr. 04.01.00GOI-0166 - østre Anlæg
De har i skrivelse af3. februar 2006 på vegne Erik Møllers Tegnestue A/S
søgt om dispensation til indretning af en midlertidig byggeplads for Statens
Museum for Kunst, øst for den gamle museumsbygning i østre Anlæg i ti-
den 1. marts til 31. december 2006.

De har i ansøgningen anført følgende:

"Da det ved hegning sikres, at den gamle bregnebøg ved den østlige gavl ik-
ke beskadiges ved byggearbejderne, samt at publikum i byggeperioden også
vil kunne benytte indgangen ved byggepladsen som adgangsvej til parken, er
Vej & Park positiv overfor, at der kan etableres en midlertidig byggeplads
på dette sted i østre Anlæg".

•
Området i østre Anlæg, hvor byggepladsen ønskes etableret, er omfattet af
fredningsdeklaration af 25. juli 1069, hvorefter der ikke må anbringes be-
byggelse, hegn m.v

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af
20. februar 2006 anført:

"Fredningsnævnet her tidligere (i december 2004) givet dispensation til ind-
retning af en byggeplads til den igangværende brandsikring af den oprindeli-
ge bygning til Statens Museum for Kunst. Denne dispensation udløber med
udgangen af marts 2006, hvor disse byggearbejder forventes at være tilen-
debragt.

Vej & Park lægger i sin ansøgning om dispensation til projektet vægt på, at
den værdifulde beplantning i området sikres mod skader i byggefasen ved en
indhegning rundt om den såkaldte drypzone (kronens omfang), samt at pub-
likums adgang til den fredede park fra øster Voldgade kan opretholdes.• Økonomiforvaltnings 8. kontor skal på denne baggrund ikke udtale sig
imod, at Fredningsnævnet giver dispensation til den ansøgte indretning af
byggeplads i østre Anlæg i perioden 1. marts til J l december 2006. Det an-

SN,:>-n/- ~0S q
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'I, Side 2/3
befales, at dispensationen gives under fomdsætning af, at arealet genetable-
res efter byggeriets ophør i en stand svarende til forholdene før byggeriet".

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 dispensation som ansøgt til indretning af en midlertidig byggeplads til
den 31. december 2006 på betingelse af, at området er retableret senest den
31. januar 2007.

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

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

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

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

~luc;2i~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Københavns Kommune 
 
Att.: Joakim Steinsvåg 
 
Via e-post: ck78@tmf.kk.dk  
 
 
 
 
 
Østre Anlæg – midlertidig byggeplads 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til etablering af en midlertidig bygge-
plads ved Statens Museum for Kunst i forbindelse med etableringen af et auditorium i den 
nordøstlige del af museets tilbygning ud mod Østre Anlæg. Projektet er nærmere beskrevet i 
det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende 
kortudsnit: 
  

 
  
  
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Østre Anlæg er fredet ved fredningsdeklaration af 25. juli 1969, hvorefter Københavns Kom-
mune er forpligtet til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. Der 
må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes 
bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter.  
 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra Østre Anlæg. 
 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-12-2018  
 
Den 19. marts 2018 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til som 
ansøgt midlertidigt at benytte op til 700 m2 som byggeplads. Det er en betingelse for denne 
dispensation, at byggepladsen er ryddet og området reetableret senest med udgangen af febru-
ar 2019.  
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 
påkrævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Københavns Kommune 
 
Att.: Joakim Steinsvåg 
 
Via e-post: ck78@tmf.kk.dk  
 
 
 
 
 
 
Østre Anlæg – forlængelse af dispensation til midlertidig byggeplads 
 
Fredningsnævnet meddelte den 19. marts 2018 dispensation til etablering af en midlertidig 
byggeplads ved Statens Museum for Kunst i forbindelse med etableringen af et auditorium i 
den nordøstlige del af museets tilbygning ud mod Østre Anlæg (FN-KBH-12-2018). Dispen-
sationen var betinget af, at området var ryddet og arealet retableret med udgangen af februar 
2019. Der er søgt om forlængelse af dispensation til udgangen af februar 2019, da byggeriet 
er blevet forsinket. Den nærmere placering af den midlertidige byggeplads fremgår af føl-
gende kortudsnit: 
  

 
  
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Østre Anlæg er fredet ved fredningsdeklaration af 25. juli 1969, hvorefter Københavns Kom-
mune er forpligtet til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. Der 
må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes 
bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varigere karakter.  
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra Østre Anlæg. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-16-2019  
 
Den 4. april 2019 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til som 
ansøgt midlertidigt at benytte byggepladsen til udgangen af 2019. Det er en betingelse for 
denne dispensation, at byggepladsen er ryddet og området reetableret senest med udgangen af 
2019.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at byggepladsen er midlertidig, ikke påfører parken per-
manente skader og tjener et byggeprojekt med etablering af et auditorium i museets tilbyg-
ning. 
 
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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

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

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 
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