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KENDELSE

&fsagt af FH.EDtJING~)NhVNE'l'Fon K0DEHHAVNS

AM1'snAD8KREDS DEN h. clcccnbcI' 1972.

Ved skrivelse af 8. februar 1972 og senere har Fred-
ningsplanudvalget for Kobenhavn, Frederilmbore oe Hoskilde am-
ter for Frednin[;snrovnet for København::>amtsrådskreds fremGat be-
gærine om fredning af en del af ejendommen, matr'. nr. 6 ir G~n-
tofte i Gentofte kommune - den del af ejendommen, som mod syd
er&3nSer op til en wniddolbnrt op til boldbanerne projelcteret vej.

Området, der omfatter den ll[1Vl1todel af fornævnte ma- '
trikelnwnmer , er af areal 45.057 m2 og er vist på vedh'X3ftedelcort-
bilag af 7. juli 1972, på bilaget betee;net som parcel l.

Den nedlagte .fredningspåst~nd er sålydende:
Ejendommen motr. nr. 6 ir Gentofte by. Dyssegård sogn,

fredes'således:



• Arealet bevares som rekreativt grønt område og
drives som parle/boldbane. På det fredede areal må iIlliean-
brinees bygninger, boder skure eller andre indretninGer af
varie karaltter, hvis tilsteclevDrelse il~Icetjener parkens for-
målo~udseonde og placering af byeninecr til brug for de be-
søBcmde oe;for parlwns personale skal ~odlcendcs af Fred-
ningsn'.Jvnet.Der fiLl ilcke anbrin[';esreklanwskil te, der må
ikke forotu[Ses betydeliGe fjernelser af nu elcsisterende be-
voksninger, og c:mdringer i terr23nformerne må ikke finde sted

~ uden Prcru1ingsn~vncts tilladelse.
løvrigt er det Gentofte kommw1e forbeholdt at

foretage alle foranstaltninger, der af park- eller forst-
mæssige gntnde tjener til opretholdelse af parken og dens ud-
bygning som rek~tivt område.

Alle spørgsmål vedrørende eventuel belysning, an-
bringelse af bæruce, stole og borde til brug for publikum
samt andre lignende foranstal tninger, der ilckeændrer par-
kens karakter, er det ligeledes forbeholdt Gentofte kommune, at afgøre.

Parlcen skal vmre åben for offentligheden og ad-
gangen til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Den sydliest beliggende del af matr. nr. 6 ir Gen-
tofte, der på planen er betegnet som parcel 2, og som ifølge
opmåling udeør 9.181 m2 undtages fra fredningen, således at
Gentofte kommune her er berettieet til at opføre en børnbhave
for kvarterets børn.



Påtaleret har J?redninefJlliovnotfor Københavns
amtsrådsl~reds samt Frednin[;splanudva18et for København,

,

Frederikebore og Roskilde amter.
NfJVl1ethar behandlet oagen i et møde, hvor Dan-

marks Naturfredningsforening, lolmlltommiteen, Fredni.nesplan-
udvalgene, Gentofte ko~nune, Egon Jensen, Højsgårdens Villa-
by var mødt.

Endvidere har været indkaldt Byudviklingsudval-
gat for Københavnseenen, Bolieministeriets lcommitterede i

byplansager og statsokovrider A. Tage-Jensen.
Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der med

J/ ~ (.-{L~ - .... 7":f 5 '/, /.'. )u
hjemmel i lov nr. 314 af 18. juni 1969 bør ivwrksc:ettesfred-
ning af det påCwldende areal.

Gentofte kOIrununehal'"fra.faldet erstatning i anled-
ning af fredninGen.

H e r e f t e r b e s t e m ro e s :,
Der pålægges ejendommen matr. nr. 6 11"Gentofte

by, Dyssegård sogn, sålydende fredning:
Ejendommen fredes således:
Arealet bevares som rekreativt grønt område og

drives som park/boldbane. På det fredede areal må ikke an-
pringes bygninger, boder, slcure eller andre indretninger af
varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener po.rlcensformål.



•

Udseende oG plncering af bygninc:er til bruG for de besøgende

og for parkens personale skal godkendes af FredninesntJvnet.

Der mo.ilc~ceanbringes rolclameslcilte, der mu ikke foretages

betydcli~o fjernelser af nu el(sistorende bevolcsninc;er, og

t3ndrinc;or i tcrr,Jnfox'pwrne mu iJdm finde sted uden Frednings-

nævnets tilladelse.

Det f,l~D.lVc.~3reGentofte l{ommuneforbeholdt at

forctar;e all0 fornnstaltnincer, der af park- eller forst-

mæssige grunde tjener til oprctholdolS(~ ai' parken 08 dens

. , udbyc;ning som rekr\ti vt område.

Alle sp0rgST.l:~11vedrørende eventuel belysning, an-

brinr;elne af b~e111{e,stole or; borde til bror; for publikum samt

andre lie;nende foranstul tninr;er, der ilcJceundrer parkens karak-

ter, er det liGeledes forbeholdt Gentofte 1~CJ1J11nuneat afgøre.

I overensstemraelse med arealernes frednin~ slml

,
parken være åben for offel1tlir;heden, og adGangen til relcreativ

udnyttelse af arealet må iltice begrænses.

Den sydlignt beligGende del af arealet, der på pla-

nen er betegnet som parcel 2, oG 801:1 iføle;e opmåling udgør

9.181 m2 undtages fra :fredninGen, således at Gentofte kommune

her er berettiget til at opføre en børnehave for kvarterets

børn.
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Putaleret har FredninGsnævnet ~or Københavns
amtsr&u81~rod8 o~ FredninGsplanudvalGe~ for København~ Fre-
deriksborG oG Roskilde mater.
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, den 4. december 1972.
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•. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommer'kontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

a.Nl
Den 12. september 2007
FRS nr. 32/07 sum

Gentofte kommune
Teknik & Miljø
0megårdsvej 17
2820 Gentofte

KOPI

Ansøgning om dispensation til at placere træningsredskaber i Dyssegårdsparken

I skrivelse af 1. maj 2007 har Gentofte kommune ansøgt om dispensation fra frednings-
bestemmelserne for Dyssegårdsparken til at placere træningsredskaber i parken.

Miljøcenter Roskilde har den 14. maj 2007 videresendt ansøgningen til Fredningsnæv-
net. Miljøcentret har udtalt følgende:
"Fredningen er en rekreativ fredning og formålet synes at være tilgodeset med den

fremsendte ansøgning. Der er således ingen tekniske bemærkninger til sagen. "

Området er omfattet af fredningskendelse af 4. december 1972.

Ansøgningen indeholder blandt andet følgende:
"Baggrundenfor denne ansøgning er et ønske om at placere 4 stk træningsredskaber i

forbindelse med etablering af et BevægelsesKlartOmråde (BKO) i Dyssegårdsparken.
Et BKO er "Et offentligt tilgængeligt areal, der i kraft af selve rummet, en række facili-
teter og redskaber inviterer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse. "

Der ønskes placeret i alt 4 stk redskaber indenfor beplantning

Etablering af det ønskede BKO kræver ikke ændringer i den eksisterende bevoksning. "

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
den ansøgte dispensation.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
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Side 2/2

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

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

k~.~
Hans Chr. Poulsen

formand
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