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København kommune
0konomiforvaltningen, 8. kontor
Rådhuset
1599 København V.

MOdtage1 i
Skov- og Naturstyrelsen

3 D JUNI 2006

Sagsnr. 302572 - fristforlængelse af fredningssag for Københavns Par-
ker.

11959 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag overfor Fred-
ningsnævnet for København vedrørende Bellahøjparken, Degnemosen,
Rødkildeparken, Ko lonihaveparken, Nørrebroparken, Hørsholm parken,
Amorparken, Fredens Park og Christianshavns Vold.

Fredningerne er imidlertid endnu ikke gennemført, men områderne bliver af
kommunen i praksis håndteret som fredede, da der er rejst fredningssag.

Efter Naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag,
såfremt fredningsnævnet ikke har truffet afgørelse inden 2 år efter sagens
rejsning. Det fremgår aflov nr. 454 af9. juni 2004, at fristen for så vidt an-
går verserende fredningssager regnes fra lovens ikrafttræden den 1. oktober
2004.

Dette betyder, at ovennævnte fredningssager bortfalder den 1. oktober 2006.

På denne baggrund har Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 1. no-le vember 2005 besluttet, at økonomiforvaltningen inden 1. juni 2007 skal ud-
arbejde fredningsforslag for ovennævnte parker.

I skrivelse af 6. april 2006 har De anmodet om, at Fredningsnævnet i medfør
afNaturbeskyttelses10vens § 37a, stk. 3, forlænger 2 års fristen. De har an-
ført, at arbejdet med at udarbejde fredningsforslag er i gang og skrider godt
frem. Det er imidlertid et problem, at beskyttelsen af parkerne vil bortfalde
den 1. oktober 2006.

De har i skrivelsen begrundet anmodningen således:

"Vi mener, at der med den store mængde af fredningssager. der blev indledt
med jredningspåstanden, og det antal af fredninger, der resterede ved fri-
stens indførelse, foreligger et særligt tilfælde. Endvidere vil vi anføre, at lo-
vens bestemmelser primært tilsigter at beskytte grundejere mod virkninger-
ne af meget lange sagsforløb med deraf følgende rådighedsindskrænknin-
ger. Idet Københavns kommune med ganske små undtagelser selv er ejer af
de arealer, der er omfattet af fredningspåstanden, finder vi ikke, at lovens
sigte modvirkes ved at forlænge fristen. S"'---c:r re.\ - J.;J o~
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Vi ønsker, at der ikke hersker tvivl om, at Bellahøjparken, Degnemosen,
Rødkildeparken, Kolonihaveparken, Nørrebroparken, Hørsholm Parken,
Amorparken, Fredes Park og Christianshavns Vold er beskyttet i den perio-
de, der går indtil der træffes endelig afgørelse ifredningssagen. Det er vo-
res forventning, at et fredningsforslag kan foreligge hurtigere end den af
Økonomiudvalget trufne beslutning kræver, og formentlig allerede forelæg-
ges Borgerrepræsentationen i indeværende år med henblik på fremsendelse
til Fredningsnævnet".

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 3. maj 2006 anbefalet,
at Fredningsnævnet forlænger 2 års fristen. Det er anført, at Danmarks Na-
turfredningsforening, såfremt fristen ikke forlænges - alene eller i samarbej-
de med kommunen - vil rejse fredningssag inden den l. oktober 2006.

Fredningsnævnet forlænger herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 37a, stk. 3, den i Naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1, anførte 2 års frist
med 2 år for så vidt angår de i 1959 rejste fredningssager vedrørende Bella-
højparken, Degnemosen, Rødki1deparken, Kolonihaveparken, Nørrebropar-
ken, Hørsholmparken, Amorparken, Fredens Park og Christianshavns Vold.

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.

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. Naturklagenæv-
net vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej-
ledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.

/!ru.LjU ,'1?~~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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n~turfr6dningsIT2vnet for KobsnG2Vn,
Tinglysningskontoret,

HestemØllestræde 4,
K.

Vedr.: Storkø"benhB..vnsnarkomraader.

Ud fra erkendelsen af den uvurderlige petydning de storkØben-

havnske parker har som rekreative oruraader for byens befolknio~,

og ud fra ønsket o~ at disse parkomraaders landsk~belig-æstetis~e

vx~di maa blive bevaret og i videst muligt omfang sikret mod ind-

greb bl.a. som følge af storbyens vækst, skal Dap~arks Naturfred-

ningsforening efter forhandling med forskellige interesserede

kredse - herunder fØrst og fre~est Foreni~gen til Hovedstadens

forskØn~else, der har vist spØrgsmaalet megen interesse ~ herved

tillade sig overfor Fredningsnævnet for København at rejse fred-

ningssag for de paa medfølgende kort (bilag l) angivne p~rkomraadæ.

Fredningspaastanden: Parkerne skal i deres fulde orr~ang bevares

i alt, væsentligt i uforandret stand med adgang for offentligheden

som nu; de skal kunne drives med samme hovedsigte som nu, hvad enten
P'

vægten lægges paa det parkmæssige, det sportsmæssige, det forstmæs-

sige eller det botaniske, naar blot almenhedens adgang til rekreativ

udnyttelse ikke herved begrænses.
.

Der maa ikke paa de-nævnte omraader anbringes bygntnger, boder,

skure, master, reklameskilte eller andre skæmr:ende indretninger,

lisesom der ikke udep fredningsill8vnets samtykke ffiaaforetages

ændring i terrænet, fjernelse af bevoksninser, fældning af træer n.v.
dA t. p(/1..<-~') .J-r;,f: I<n"'~........:l"''-!..{..--v ........:.".. p.., 'V-r ~

o[ifylc.ning el l{analer el ler .sø er bort set fra re~ul erin~, Q.t.'lrt.i ener



?ur sa~d~nne parkomraaders vedkoIThilende,hvor ViGen5~abelige hensyn

el . ~ f ' h d d i - f '"lur v~r8t overveJenae or aeres an18g, og vor er allero e Duen or 1

, O:'.T2.f::o.etfLnoes bebyggelse, der tjener disse hensyn, skal bebyggelsen

dog l-::un:le~ndre s unde:r hensyn til hovedformaalet paa betingel se a.f,

at ~ndrir~en gOQ~endes af fredningsnævnet.

l:ed hensyn til parkomraader langs hvis grænse der ik~e allerede

findes randbebyggelse udenfor arealet, og hvor der ikke ved byplan

eller andre beste~elser er fastlagt sxTlige retningslinier herfor,
\skal der ved r~vnets melle~~omst søges tilvejebragt aftaler ~ed de

ttpaagældende kom:~uner om fastlæggelse af byggehØjde og eventuel ud-

forL~~ing af bebyggelse, som tager skyldige hensyn til parkorr:raadets

karakter og den eksisterende bevoksning.

Den endelige afgrænsning af de af fredningspa.a.standen omfattede

arealer fastlægges under sagens behandling for nævnet.

P. f. v.

• Deres ærbødige

Til trædes.
HolmFor:FORENINGEN TIL HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE:

;41~~
C.B.Christoffersen

C;/~-/JIMu- ..,

P. s. Til ko~r.mondenævnsmjder bedos ogsaa Foreningen til Hovedstadens
ForskØnnelse indbudt.
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FortC!}lclse over parko~r2d0r maY. i KØbenhavn.
Supplerende liste til bilag til skrivelse af nov.19l:.1fra
D.:lnr::o.rks Nc..turfredninf!.sforeningog Foreninn:en til Hovedstadano

For3k~nnelse.

Kirkep:årde:, Vestre kirken-ård,.

Assistens ff

Garnisons n

Bispebjerg n

• Sundby n

Vor Frelsers u

Spnd err:1ark fl

l·:indelunden, Ryvangen.
Idr-2tsan1:::ag: Valby idrætspa.rk - Valby parkon'

ft..ndre:

Sundby

Sh'Ydebanehav~n

n

Det'€~entlige Bel1~1Øjowråde (udst~llingsarealet)
Krogbjerg parken

Kastrup fortet

GenforeninGspladsen

~ ..... "'~'.
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TlnglysniuSskontoret,
BestemØllestræde 4,

K.

Vedr.: Stork~·benhc..vnsnarkomraader.

Ud fra erkendel~en af den uvurderlige pet~dning de storkØben-

• havnske parker har som rekreative omraader for byens befol~ni0~,

og ud fra ønsket o~ at disse parkomraaders landskabelig-æstetis~e

v~~di maa blive bevaret og i videst muligt omfang sikret mod ind-

greb bl.a. som følge af storbyens vækst, skal Da~arks Naturfred-

ningsforening efter forhandling ~ed ~orskellige interesserede

kredse - herunder fØrst og fre~est Foreningen til Hovedstadens

forskøn~else, der har vist spørgsmaalet megen interesse - herved

tillade sig overfor Fredningsnævnet for KØbenhavn at rej*se fred-

~ingssag for de paa medfølgende kort (bilag l) angivne parkomraadæ.

FredniIl.-gspaa,sta.nden:Parkerne skal i dere s fulde om,f.s.ngb evar es

i alt, væsentligt i uSo~andret sta.nd mep adgang for offentligheden

som nu; de skal kunne drives med samme hovedsigte som nu, hvad enten
~

vægten lægges paa det parkoæssige, det sportsmæssige, det forstDZs-

sige eller det botaniske, naar blot alme~~edens adgang til rekreativ

udnyttelse ikke herved begrænses.

Der maa ikke paa de-nævnte oIræac:deranbringes bygninger, boder,

skure, master, reklameskilte eller andre skæm=.ende indretninger,

li[;osom do!' ikke udep freuninzsn-;;vnets sainlykke l~.aaforetaees
,

~~ndrieg i terrc..:;net,f j ernel se af bevok sninser ~ f~'21<i..'T1ingaf tr~ber r:. v. '
~" 1"\ ICl..A~ '> J~( ': J J!'" C.•. ,) J~",. f..!--v ......,.:.......! t....·v
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':."':-<;~.(;~ tll en fortsat opretholdelse eller udbygning 8.f de eksiste-

tt ?Gr sa~d~nne parkomraaders vedko~~ende, hvor viGens~abelige hensyn

hhr V~~8t overvejende for deres an18g, og hvor der allerode indenfor

o~ra~det fjndes bebyggelse, der tjener disse hensyn, skal bebyggelsen

doe; ::UYi:'!.e~2nciresunde:r hensJ-n til hovedforrT!aalet paa betingelse a.f,

at 2:-ndrlnsengodks:ldes af fredniQGsn:evnet.

l:ed hensyn til parkomraader langs hvis .grænse der ik~e allerede

findes randbebyggelse udenfor arealet, og hvor der ikke ved byplan

eller and~e beste~elser er fastlagt særlige retningslinier herfor,

.. skal der ved r~vnets melle~~omst søges tilvejebragt aftaler ~ed de

paag~ldende ko~~uner om fastl~ggelse af byggehØjde og eventuel ud-

forh~~ing af bebyggelse, som tager skyldige hensyn til parkoITxaadets

karakter og den eksisterend~' bevoksning.

Den endelige afgrænsning af de af fredningspaastanden omfattede
>

arealer fastl~gges under sagens behandling for nævnet.

P. f. v.

e.b.

Deres ærbØdige

Tiltrædes.
ge HolmFor:FORENINGEN TIL HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE:

A~~C.B.Christoffersen

• ~~_ ;J:'J'l/~

P. s. -
Til ko,r.rr.cndo nævnsm~der bedes oesaa Foreningen til Hovedstadens
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') .1""',8'1e si.~ 6!1 uJtalelse fra Rådet, forel~~bir:; clo~ Ollene for så vidt

I~an henleder op:-T.::rl~5o;-:~1;,edenop2 den ligeledes medf~l~en~e

<;1:['i.vel38 af 15 d. 8. fra FinansLlinis teri et.

En på nævnets foranlednin~ tilvejebragt tegning

ve:l1:'-:::sgesj. 2 ekse:-nplarer.

Naturfredninusn2vnet for
KØbenhavn. J

den 28 oktober 1958.

Eaturfre:L'1 ing sre.det,
Til

Torvegade 21.
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