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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1 Modtaget i
2860 SØBORG Skov. ' '. 'lturstyrelsen
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

REG.Nl F009.00

23 OKT, 2000 Gladsaxe, den 20. oktober 2000
FRS nr. 39/2000 - jm

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

Vedr. opsætning af skulptur på Vigerslev Alle/Viger-
slevvej. Deres j.nr. V64/005/oo.

De har i skrivelse af 10. juli 2000 fremsendt en
ansøgning fra Valby Bydel vedrørende dispensation
til opsætning af en skulptur på et græsareal på
hjørnet af Vigerslev Alle og Vigerslevvej.

Skulpturen består, efter det oplyste, af 4 søjler
hver med en højde på 3-4 meter og med en over-
ligger. Skulpturen skal være placeret på et 10 x
10 meter stort plateau. Dens samlede højde vil
være ca. 5 meter.

Vigerslevparken er ikke fredet, men der er i 1959
nedlagt fredningspåstand for den sammen med en
lang række andre kommunale parker. Ifølge fred-
ningspåstanden skal parken bevares i alt væsent-
ligt i uforandret stand med adgang for offentlig-
heden som hidtil.

Københavns kommune, Plandirektoratet og Vej &
Parkafdelingen, har ikke anbefalet skulpturen på
det pågældende sted, idet denne vil være meget
markant i forhold til omgivelserne og i øvrigt
genere trafikken.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig
Plandirektoratets opfattelse.
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Under hensyn til, at projektet er for diffust be-
skrevet, og da den ønskede skulptur skønnes for
markant på det pågældende sted, vil fredningsnæv-
net ikke meddele dispensation til den ønskede
placering af skulpturen.

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

Hans Chr. Poulsen
formand
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