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DEKLARATION
vedrØrende

K I L D E V Æ L D S P A R K E N.

Det på indhæftede kort nr. 21271 a med rØdt indtegnede
areal, Kildevældsparken, matr.nr. 5052 Udenbys Klædebo kvarter,
undergives naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende naturfredningslovgivning. Københavns kommune forpligter
sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde
det som park.

Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for
København på det fredede areal anbringes bygninger, boder, skure
eller andre indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse
ikke tjener parkens formål. Udseende og placering af bygninger til
brug for de parksøgende og for parkpersonalet skal godkendes af
fredningsnævnet, ligesom også udformningen af eventuel belysning af
arealet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke
fra nævnet anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændrin-
ger i terrænet eller betydeligere fjernelse af nu eksisterende~ler
senere tilkommende bevoksninger.

Det er kommunen forbeholdt at foretage alle foranstaltninger,
der af gartneri ske grunde tjener til opretholdelse af parken og dens
udbygning som rekreativt område. Alle spørgsmål vedrØrende opstilling
af kunstværker og anbringelse af bænke, stole og borde til brug for
publikum samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer par- .
kens karakter, er det ligeledes forbeholdt kommunen at afgØre. Lige-
ledes skal kommunen i udkanten af parken kunne opstille master til
belysnings- og trafikformål i de til parken grænsende gader.

Det er kommunen forbeholdt at foretage sådanne mindre æn-
dringer 1 parkens afgrænsning, som måtte være nødvendige til regule-
ring af de tilgrænsende gader Borgervænget, Bellmansgade og Vogn-
mandsrnarken, svarende til disse gaders eventuelle udvidelse med af-
givelse af areal fra de til disse gader gnænsende andre ejendomme.
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Såfremt den i § 3 i lov nr. 313 af 9. juni 1971 om visse
hovedlandevejsstnækninger omhandlede ringforbindelse (Ydre Ringgade)
ved den endelige fastlæggelse måtte berøre parkarealet, skal der
fra parken kunne fraskilles det til et sådant gadeanlæg eventuelt
fornødne areal.

Sådanne indgreb i parken af hensyn til gadereguleringer og
-anlæg vil antagelig på grund af, at parkens terræn falder ned mod
søen, kunne nødvendiggøre særlig udformning af parken umiddelbart
mod sådanne nye gadelinier, hvorfor forslag til denne-udformning
skal godkendes af fredningsnævnet.

I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være
åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekrea-
tiv udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Nærværende fredningsdeklaration er ikke til hinder for, at
det areal i parkens vestlige del, der foruden til legeplads benyttes
til boldbaner fortsat kan benyttes som sådanne også for de omliggende
skoler.

Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er Frednings-
nævnet for København.

Københavns magistrats 4. afdeling, den 21. JAN.1977
P. b. v.

H. HØrby

H. Fredex'iksen
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Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen,
9. kontor,
Bernstorffsgade 21, 2.,
1592 København V

Vedr. udvidelse af legestuebygning i Kildevældsparken.

De har i skrivelse af 13. september 2002 ansøgt om dispensation til at opføre en ud-
videlse/tilbygning til den eksisterende legestuebygning på den bemandede legeplads i
Kildevældsparken. Tilbygningen har et bruttoareal på 48 m2.

Kildevældsparken er fredet ved deklaration af 21. januar 1977, hvorefter der ikke
uden fredningsnævnets tilladelse må anbringes bygninger, boder, skure eller andre
indretninger af varigere karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Det
nævnes i deklarationen, at parkens vestlige del benyttes til legeplads og boldbaner.

Københavns Kommune, 0konomiforvaltningen, har i skrivelse af 5. november 2002
anbefalet, at der meddeles dispensation, og har bl.a. udtalt følgende:

"Tilbygningen ligger i en del af parken, som i forvejen er adskilt til legeplads, og
den vil stort set ikke kunne ses fra resten af parken, bl.a. fordi den nuværende lege-
stue dækker den, og fordi legepladsen er omgivet af beplantning. Det vurderes der-
for, at den ikke vil være til gene for parkens øvrige brugere. Samtidig anses formålet
- at give bedre indendørs legemuligheder for de mange børn, der benytter legeplad-
sen - at være et væsentligt argument for at tillade tilbygningen. "• 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 afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævn, 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.

SkovøogNaturst~elsen
J.nr. SN 2001 .• J:2' /;/ 5"~aooI
Akt. nr, 'l ~

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

!ln.u-~~l/i?~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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