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København kommune
Vej & Park
Njalsgade 13
2300 København S.

Sk Modtaget jav. 1)1""" t- l'lILurstYrelsen

18 AUG. 2006

Vedr. j. nr. 04.01.00 Gol- 0265 - Nørrebroparken og Hørsholmparken.

Ved skrivelse af3. juli 2006 har Vej & Park ansøgt om dispensation fra den af
Danmarks Naturfredningsforening i 1959 rejste fredningssag for Nørrebroparken
og Hørsholmparken, idet der ønskes foretaget et "kvarterløft" af området.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Købehavn,
Anne-Mette Wahlberg, har telefonisk meddelt, at foreningen ikke har indsigelser
mod det ansøgte.

Københavns kommunes 0kominiforvaltning, Center for Byudvikling, har den 1.
august 2006 afgivet udtalelse, hvori det anbefales, at projektet gennemføres i sin
helhed.

Udtalelsen slutter således:

"Vedformuleringen af en dispensation må det tilrådes, at der tages højde for, at
der som altid i en byggeproces kan blive behov for mindre tilpasninger af projek-
tet afpraktiske årsager."f. Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation fra fredningsforslaget til udførelse af proj ektet på følgende betin-
gelse:

Dersom der i byggeprocessen bliver behov for mindre tilpasninger af projektet,
skal disse forelægges Danmarks Naturfredningsforening ved Anne Mette
Wahlberg, tlf. 3537 1706. Dersom enighed ikke opnås, skal ændringerne fore-
lægges Fredningsnævnet til eventuel supplerende 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 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.

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. Naturklagenævnet vil ik-
ke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. S"-J~ _ J2 ( _00) c:io
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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 tilla-
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

k~~(j?~
Hans Chr. Poulsen
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