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FREDNING
FRS 30/2006:

Det bekendtgøres herved. at Danmarks
Naturfredningsforening og Glodsoxe kommune
overfor ncsvnel hor /ejst forslag til fredning af

Buddinge Batteri I Gladsox9 kommune.
Fredningen skal hove til form61

At frilægge. bevare og genoprette fortidsmindet
og sikre dets anvendelse som bvncert,

rekreativt område med Offentlig adgang samt
formidle omrodets kulturhIStorie til pubNkum.

I henhold til notur~kvrtelseslovens § 37 sti( 2.
må der herefter ikke foretages noget. der strider mod

forslaget. Overtrædelse kan meoføre bødestraf.

Den berørte ejendom
Del af mali Nr 115Buddinge

Interesserede kan reJcvj'ere freonmgsfOrslogel ved sknftflg
henvendelse 'M Dcnmorks Na1urfredl"'llOgSfor9nlng.

MCl.'ll>edøgCde 20. 2100 København ø
Der !€fl€le blive indkok:l': offen' l møde sagen

FredntngSrlCEvnel for l(eoemovn DommerkCX"oret
FrSl'T'*OSVBJ _860 Søborg

Hans Chr. Poulsen, formond
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Udgivelse og ophavsret:

Glødsdxe Kommunf! og

Danmarks Narurfredning5fr:nning

Tekst: M,tæl Behrens og Jørgen M Hønsen_
Militærhistorisk konsulent:

Or/ogskdptdin /'erPf T1lomit'>g Chnsrmsen
Foros: Jofgen M. Hansen

Tryk: GJ,idsa~ KomlT'N.ll'le_

rrykoir: 1006
Oplag: 350

Forsidefoto:

8udd~ Batten fotografM!t l8 2_2006
Pa voIdk(Of'lf!fl og nt!dentrx denne.ses nogle af

KOfr- og marr,keist)n>lsens: j dit 9 opmMirlgspunk·

fe( somIf'tdgAr ; re~trer tit opt'l'IAling af

Danrnart Den domlt'leæflde 9 meter ~ op'I'lo}-

lingspillf' iden tørre grav har en i lOO} rJngIyst
beskyttelses.rone p.} 4.5 m til d11e sider fra pillen.

Denne zor,e rækker ind ib,ltteriets vold.
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GLADSAXE
KOMMUNE

Danmarks
Naturfrednine:sforenine:

Rådhus Alle, 2860 Søborg
J.nr.
ReL Arkitekt Mikael Behrens.
TIf. 39 57 50 43 - email .....fm~ 1 ..:dadsa.'\<:.Jk

Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Arkiv nr. 836-102542.
Ref.: Kuhurrnedarbejder Jørgen M. Hansen
Tlf. 39 17 40 28 - emaillh(./Lln dl

Den 16. juni 2006

Fredningsnævnet for København
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

Fredningsforslag for Buddinge Batteri.
I henhold til naturbeskyttetseslovens § 33 fremsendes hermed forslag om fredning af
Buddinge Batteri der blev opført omkring 1890 som en del af Københavns nyere
befæstning.

Batteriet er fredet som fortidsminde efter museumslovens § 2ge og omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §18 om beskyttelseslinjer. I den kommunale planlægning er
omr~det udlagt til rekreativt grønt område med bl.a. forbud mod nybyggeri.

Der er i forslaget redegjort for de særlige forhold som - uanset den eksisterende
planlægning og beskyttelse - gør det ønskeligt at sikre arealet som offentligt område for al
fremtid og iværksætte en frilæggelse og genopretning af fortidsmindet af især
kulturhistoriske og rekreative grunde.

Forslaget fremsendes 1 SOeksemplarer. Flere vil kunne rekvireres ved henvendelse til
Gladsaxe kommune eller Danmarks Naturfredningsforening.

Med venlig hilsen,

Karin Søjbjerg Holst
Borgmester

Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident

Kopi til:
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kobenhavn ø.
Kulturarvsstyrelsen, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 3.sal, 1216 København K.
Slots- og Ejendomsstyrelsen, løngangstræde 21 . 1468 København K .
Freja ejendomme NS, Nørregade 40, 2., Postboks 1163, 1010 København K
2talinvest.Aps, Rungsted Havn 16, 2960 Rungsted Kyst.
Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Stationsparken 27, 2600 Glostrup.
Kulturmiljør~det for Kobenhavn, Historiens Hus, Alarmpladsen 3, Avedorelejren, 2650
Hvidovre.



FREDNING AF BUDDINGE BATTERI

I henhold til Naturbeskyttelseslovens §33 fremsætter
Gladsaxe kommune og Danmarks Naturfredningsfor-
ening hermed forslag til fredning af Buddinge Batteri.

Fredningsforslaget er beliggende på adressen Karl Gjel-
lerups Alle 15. 2860 Søborg i Gladsaxe kommune_

Forslaget vedrører matr.nr. 115. Buddinge, af areal
8367 ml, heraf vej 763 m2, Da vejarea!et ikke medtages,
omfatter fredningsforslaget et areal på ca. 7.600 m2,

Der henvises til areaf- og losejerliste bilag 1 samt fred-
ningskortet. kortbilag 1.

BAGGRUNDEN FOR FREDNINGSFORSLAGET
Ønsket om fredning af Buddinge Batteri efter naturbe~
skyttelsesloven har en konkret anledning.

Efter Kort- og MatrikelstyreIsens ophør med brugen af
forsvarsværket og dets omgivelser blev området af Sta·
ten overdraget til ejendomsselskabet freja AIS ved skøde
tinglyst 2.8.2002.

Selskabet Freja er stiftet i 1997 af staten, med det
form:'1 at forest:' videresalg af statslige ejendomme man
ikke længere ønsker at anvende. Staten er eneakti0-
nær. Det indg:'r i selskabets koncept at man søger at f:'
ændret den gældende planlægning for disse statslige
arealer, ~ledes at der kan ske en projektudvikling med
henblik p:' at opn:' det økonomisk mest indbringende
salg.

Freja overdrog herefter p:' betinget skøde ejendom-
men til firmaet 2talinvest Aps. som lod udarbejde et
boligprojekt for Buddinge Batteri. Heri indgik fjernelse af
de fleste bygninger, da de blev vurderet som uanvende-
lige til det nye form:'l samt efterfølgende nyopførelse af
20 etagelejligheder i overensstemmelse med -Program-
forslag for Boligbebyggelse på Buddinge Batteri-, dateret
februar 2005. Dette uanset at man var bekendt med, at
batteriet var beskyttet efter museumslovens §29 og at
den gældende planlægning, kommunens Iokalptan læ,
fastsætter at omr:'det skal være offentligt. grønt område
n:Jr den hidtidige anvendelse ophører.

Den 13. april 2005 benyttede Kulturministeriet ved
Kulturarvsstyre!sen sin ret til i særlige tilfælde at dispen-
sere fra den utinglyste fortidsmindebeskyttelse i muse-
umslovens §2ge og gav ~ en række vilk:'r tilladelse til
nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af
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det planlagte boligbyggeri, herunder en 2etages bolig-
blok umiddelbart nord for det centrale voldanlæg.

Denne dispensation blev p:'klaget til Naturklagenævnet
af Hannedals Vejforening, Kulturmiljør:'det for Køben-
havns Amt samt Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite for Gladsaxe kommune. Den 12. oktober
2005 afgjorde Naturklagenævnet enstemmigt, at for-
tidsmindefredningen skulle st:' ved magt og omgjorde
dermed Kulturarvsstyrelsens dispensation til et afslag.

P:' denne baggrund har Gladsaxe kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening vurderet, at den generelle
planlægning og beskyttelse af Buddinge Batteri bør
suppleres med en tinglyst naturfredning, som sikrer ~vel
de kulturhistoriske som de rekreative interesser for al
fremtid.

BUDDINGE BATTERI
Buddinge Batteri er et af fire befæstningsværker fra
Københavns nyere landbefæstning, som er beliggende i
Gladsaxe kommune. De andre er Tinghøj Batteri, Glad-
saxe Fort og Bagsværd Fort.

Buddinge Batteri blev opført 1888-89 p:. et mindre
højdedrag sydvest for Buddinge By. Det ligger i dag for
enden af G. Esmanns Alle og Marienborg Alle, som en
enklave mellem tæt parcelhusbebyggelse. S:'dan var det
ikke i 1889, hvor omr:'det var åbent land med lands-
byer. Anlægget var beregnet p:' at hindre en fjende i
at trænge frem i omr:'det mellem Tinghøj Batteri og
Vangede Batteri, og det skulle beskyde mellemrummene
mellem de foranliggende forter. Se kortudsnit side 7 og
kortbilag 2.

Der er tale om et åbent }ordanlæg best:'ende af en
central vold 2·3 m over den omgivende tørre batterigrav,
og med en omgivende ydre \lOld (glaciset). Der var i den
centrale \lOld indbygget 6 betonbri5lce til k.anoner, 2 am·
munitionsdepoter af beton samt en k.ommandostation
af beton. Sidstnævnte er dog ifølge den betonstøbte
indskrift først tilføjet i 1914 ved første Verdenskrigs
begyndelse, som et af militærleclelsen uautoriseret byg-
geri, s:. at sige et eksempel på den folkelige forsvarsvilje.
ArmefIngen bestod af seks 12 cm kanoner, som i fredstid
var opmagasineret i det nærliggende skytsmagasin (angi-
vet som -S Mag- på kortet side 7).



Batteriet ligger højt på forkanten af en bakkekam
lidt nedenfor bakketoppen. Det har selv idag iet fuldt
udbygget forstadskvarter med bade parcelhusbebyggelse
og etageejendomme udsigt over forterrænet fra IlQfd-
vest over nord til nordøst. Denne udsigt vil forbedres væ-
sentligt hvis bygningerne på batteriets omr~de fjernes.

Publikum vil fra voldkronen kunne fornemme den mili-
tære beliggenhed i landskabet og via informationstavler
f~ mulighed for at forstå batteriets funktion og artelIe-
riets beherskelseaf området foran det. Denne oplevelse
kan man kun få to andre steder på Københa'lr15Iand-
befæstning på grund af den fortættede forstadsbebY9~
gelse. de omfattende infrastrukturanlæg og den kraftige
bevoksning ved de øvrige anlæg.

DEN SENEREANVENDELSE
I 1920 blev batteriet nedlagt som hovedparten af Køben*
havns landbefæstning. Siden da har Staten fortsat an-
vendt arealet. som blev stillet til r~dighed for Geodætisk
Institut. nu Kort- og Matrikelstyreisen. under skiftende
ministerier, først Forsvarsministeriet, senere Miljø- og
Energiministeriet. I pagt med tidens syn på de nedlagte
forsvarsværker er der siden foretaget betydelige ændrin-
ger af det oprindelige voldanlæg, ligesom parcelhuskvar-
teret i tidens løb er krøbet op ad skråningen til batteriets
glacis.

Som det fremgår af nedenstående bygningskatalog
er der tillige opført et større antal bygninger til brug
for Kort- og Matrikelstyreisen. Den første synes opført i
1928, den sidste så sent som 1988. Der er tale om byg-
ninger på såvelselve det centrale voldanlæg som i den
tørre grav. I alt omfatter kataloget 1S bygninger fra den
senere anvendelse af forsvarwærket.

I 1992 påbegyndte Kort- og Matrikelstyreisen fra-
flytning af arealet og styrelsen benytter ik.keområdet
længere. KMS har alene fastholdt sin anvendelse af
9 mAIepunkter til det overordnede referencenet som
i tidens løb er oprettet på arealet. Disseskal fortsat
respekteres i henhold til tinglyst deklaration (bilag 2).
Adgangen til arealet er spærret for publikum ved aflåste
gitterporte uanset at arealet i p1anlovensforstand ikke
længere anvendes til SIt hidtidige form~1.

FllEONIIIj(i AF BIJOOINGE BATIEIlI S



Buddinge Batteri armeres l. august 1914.
Billedet er taget umiddelbart eiter. at batteriets 12 cm jernka-
noner er taget ud .li skytsmagasinet, og de .bakses. nu pi plads
pl briksene {underlagene) bag batteriets ho,·edvold. Til højre ses
e" risbeklædt tn vers. Foran denne og p:i brystværnet ses solda-
ter med lyse huer og bukser. Det er iniar.tcrister, der hjælper ar-
tilleristerne med de mange kbrgoringsarbejdcr. Folkene er I

drejlsbluser. linder mere iredeli"e forhold ,wd kanonerne i
.skytsmagasinet«, som ior Buddinge Batteris vedkommende 11 i.
hvad der nu er baghaven til kjoldbor; All" 25-27. hvor fun-
d.lmentet endte sine dage som del af et honsehus.

Den gamle J.cigJ.ngsvej til batter!e~ eksis::erccic nlJ.nge lr ef:er
dets nedlæggelse og k.1IJres 3.r-n.lboerne _militxrstienc. Den gik
ira det nuværende oborg Hovedgade, h'-or smogen er mellem
numrene 143 og 149, .knækkede. i baghaven til nr. 29 og endte
i den lille grusede vej, der forer ned til kommandostJ.tionen.

Uddrag af Arbog for Historisk· TopografISk Selskab for GJadsaxe kommune 1968, side 23. Om Københavns
befæstning henv;ses til den udvalgte firteraturliste. specielt informationspjecen -Københavns nyere Befæstning
1858-1920· udgivet af Københavns Amt. Se ogs.j W'W'N,kbhamt.dk
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KommiJndost~tianen på Buddinge B..:tteri 19 N.
Da Buddinge Batteri den 1. august 1914 bemandedes, armeredes og

gjordes krigsklart sammen med Københavns øvrige befæstnings:lnlæg,
fandtes der ikke et overdækket rum udoyer et :lmmunitionsmagasin.
Batteriets officerer - re-
serve!øjtn.lOter, hvoraf
den ene var arkitekt -
gik på eget initiativ
straks i gang med at ind-
bygge en beronneret
kommandost;ltion i en
af trJ'I"'erserne. Cement
og tømmer købte de for
egen regning i den nær-
liggende købmandshan-
del, d. indkaldt. kon-
!ttabler (indtil 194 S en
15C-årig betegnelse for
menige artillerister) ud·
gjorde arbejdskraften,
og pI fl d:lge øgedes
batteriets modstands-
krait med en skudsikker komrna.ndostation med telefor,-. lys, varme,
ly og læ samt bordplads til ildl.dels.n.

Det lykkedes aldrig reserveofficererne at få refunderet deres udlæg
(t68,OO 1914-kroner = :2 løjtnamsmånedslønninger). De hlvde nemlig
ikke indhentet ministerietS tilladelse til dette .fxstningsbyggerioc, og
så havde de uanset den øjeblikkelige krigsfare brugt cement (!) Noget
sådant var udtrykkeligt forbudt iilg. forsvarsforliget 1894 mellem
Venstre og Højre, hvorefter Københavns Landbefæstning ikke måtte
øges i styrke, bI. a. ved anvendelse af detre modstandsdygtige pro-
dukt. Endelig h:lvde de uden tilladelse taget fotografier i befæstnings-

omrlidet (vedlagt ind-
stilling til ministeriet).
Dette sidste vil efterver-
denen takke dem speci-
elt for! Billederne, der
er gengin~t her, h~rer nu
hjemme i Københavns
B~f.esrnin;;? historie .. -.
men o;;sa I reserVeOC!l-
c;:rskorps~ts.

Forbrvddsen ....1: for-
n:s:en iuldkommc:1: I
PlS~meJ. ;od rxs:nings-
b....·;~esk:k inJ:n:.J:-ecies
lien re.:-:renJe kon.!;cs
n.l ....:letaf over klsem;t-
inl.!;.ln;e:l. De: sidde:-
det cl".dnu, citer at

-Geodætisk [nstitutc forlængst hJ.r tJ.6et batteriet i brug som rnl:estl-
tion og sløjfet de fleste minder om stedets fortid.

(Forfatterens foto - teksten gengivet efter .Den Danske Reserve-
ofiicer lS.J2-1967oc af Arne Hoff og A.• ". Hvidt).

Uddrag af Arbog for Historisk-ropografisk Se1sJ<abfor Gladsdxe kommune '968. side 11



Sabdfzgming mellem en ofiicer o? en menig på Buddinge Batteri
19H. Indtil 1. verdenskrig med paregnedes bLmke v3.ben - også
officerernes og tildels meniges ubler - brugt i nzrkamp, og sa·
belfzgtning indtog en meget vigtig stilling i den fysiske udd;].n-
nelse. Fritiden brugtes ofte til dygtiggørelse i denne zdle idræt,
der V.1r centrum i de mange sponskonkurrencer. hvormeJ man -
med hdd - adspredte det bngtidsindk.tIJte sikringsm.1ndsbb. I
baggrunden ses batteriets :.lrtilIerim:.lg:lSin. der wmtes den l. au·
gust 19H. hvorefter alle piecer stod under Iben himmel i ~lhir.

Arbog for Historisk-TopografiskSelskiJb for GJadsaxekommune 1968, side 27



GÆLDENDE PLANLÆGNING

Af Kommuneplan 2005 f()( Gladsaxe Kommune fremgår
i hovedstrukturen som mtl1. at de forter og batterier. som
ikke i dag er offentligt tilgængelige. skal søges åbnet helt

eller delvist. Fortidsmindet Buddinge Batteri er i Kommu-
neplan 2005 omfattet af rammebestemmelserne for om-
rtlde UF.l. som fastlægger anvendelsen til grønt område_
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• 13. Buddinge kvarter

Intentionen for Buddinge
Batteris fremridige anvendelse
har ikommunep/anlægningen
uændret været den samme,
siden Byr~ders 'ledtage/se af
den førsre kommunep/an for
Gladsaxe Kommune i 1983.

• Lolea/plan 709, område 6

/ forbinde/se med byrådets
vedtagelse af loka/p/anen blev
der retrer henvendelse til Kort-
og MatrikelstyreIsen om en
cytel- og gangstiforblndeJse
mellem Gustav Esmanns Alle
og Marienborg Alle.
En sådan mulighed er indar-
bejdet j fredningsforsJager.



I Lokalplan 109 -Område syd for Søborg Hovedgade.
Buddinge Kvarter- fra 1997 er Buddinge Batteri område
6 hvorom anføres følgende:
-Buddinge Batteri, som ejes af Kort- og Matrikelstyreisen.
anvendes i dag ril oplagring og andre formAl. OmrAder er
fr€det SOm fortidsminde i henhold til Naturbeskyttelses-
loven (nu MuseumsJovenJ. hvilket indebærer; ar om~det
ikke mA ændre tilstand. I kommuneplanens rammer
er om~dets anvendelse fasrlagt til friridsformJ/. grønt
omrMe. Ved en eventuel kommunal overtage/se kan om·
rAdet ~bnes for offenrtig adgang eher en plan som bAde
tilgodeser en rekreativ anvendelse og anlæggets status
som fredet-o

lokalplanen fastsætter følgende bestemmelser for
Buddinge Batteri:
§ 3.5 Området må kun anvendes til fritidsformål
§ 4.4 Området må ikke yderligere udstykkes
§ 5.5.1 Området må ikke yderligere bebygges
§ 5.5.2 Området skal udformes 09 vedligeholdes

som offentligt tilgængeligt parkanlæg.
§ 6.8 Der må ikke ske parkering af lastbiler 09 større

varevogne (totalvægt over 3.500 kg)

Efter lokalplanen kan eksisterende lovlig anvendelse af
ejendommene fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele
dispensation til mindre afvigelser fra bestemmelserne
hvis dette ikke strider moo planens principper. Mere
væsentlige afgivelser kræver ny lokalplan.

Anvendelse af Buddinge Batteri til andre formål som
f.eks. boligformål vil derfor kræve en ændring af kom-
mune- 09 lokalplan. således som borgmesteren også har
til tilkendegivet det over for Kulturarvsstyrelsen i anled-
ning af styretsensdispensation fra fortidsrnindebeskyt-
telsen til fordel for tx>ligbv9geri (jf. bilag 4). Som tidligere
nævnt omgjorde Naturklagenævnet Kulturministeriets
afgørelse til et afslag (jf. bilag 5).

Fredningsforslaget har til formål at skabe yderligere
sikkerhed for at den gældende planlægning fasthol-
des, så der ikke gemem fremtidige dispensationer fra
fortidsmindebeskyttelse. ændring af planlægning m.v.
kan gennemføres anden anvendelse af Buddinge Batteri
end kulturhistorisk værdifuldt. rekreativt. offentligt grønt
område.
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KATALOG
- Bygninger pa Buddinge Batteri

Der findes pA fortidsmindet et antal bygninger, som
næsten alle er sekundære, dvs. opført i forbindelse med
Statens benyttelse af forsvarsvært:et siden dets nedlæg-
gelse i 1920. (Tidligere Geodætisk. Institut under For-
svarsministeriet, idag Kort- og M3trikeJstyrelsen under
Miljø- og Energiministeriet).

I forbindelse med Statens bortsalg af fortidsmindet og
Kulturarvsstyrelsens dispensation til fjernelse af eksi-
sterende bygninger og nyopførelse af boligbyggeri er
fremlagt projektmateriale som vurderer kvahteten af de
eksisterende bygning som sa dMig. at de bør nedrives.

Nedenstænde gennemgang af bygningerne er baseret
på materiale fra Ejendomsmæglerfirma leif Olsen AlS.
'foreløbig præsentation af "Buddinge Batteri'" til salg', i
udgave dateret 16.08.2002.

Der er ikke foretaget særskilt bygningsgennemgang i
forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget.

Bygningsmassen er i det følgende opdelt i 3 kategorier:

KATEGORI A
Rummer de bygninger, som foresIAs fjernet i forbindelse
med fredningens gennemførelse og områdets genopret-
ning.

KATEGORI B
Omfatter forsvarsanlæggets oprindelige bygninger som
er synlige i dag. De skal bevares og vedligeholdes.

KATEGORI C
Omfatter et antal geodætiske målestationer ~ arealer.
Disse er sikret ved en deklaration om 9 opmålingspunk-
ter m.v. tinglyst 17.4.2002 (Bilag 2).

I følgende oversigt anføres bygningsnummer og -kate-
gori, byggeår, materialer m.v., samt foto.
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1. Byggdr: 1945 Kategori: A

laboratorium. 166ml. Bygget 1945. om- og tilbygget
1954.
Ydervægge som blank mur m. røde mursten. Tag m. tosi-
det fald. røde tegltagsten. Sprossevinduer m. et lag glas m
forsatsvinduer. I den ene gavl en trefløjet træport ca. 1 m
CNerterræn. Indervæggene pudsede og malede. plade-
loft,. trægulv m. linoleum. I lille tilbygning toilet og urinal.
lagerloft pa 76 ml. med eneste adgang gennem vinduerne
i gavlspidseme. Hele bygningen opvarmes m. radiatorer m.
termostatventil.

3. Bygge,k 1945 Kategori: A

Værkstedsbygning p~ 414 mJ, opført 1945. tilbygget 1954.
Med den ene langfacade bygget ind i batteriets voldan·
læg. Ydermure blank mur. røde mursten. Taget tosidigt m
bølgeeternit. Sprossevinduer m et lag glas. forsatsvinduer. I
den ene gavl en træport. i den anden 2 træporte.

fortsættes .

-

2. Bygge.k 1928 Kategori: A

Kontorbygning. SOml. Bygget 1928, ombygget 1948-
Uudnyttet tagetage 30 ml. opført med ydervægge som
blank mur m. røde mursten. Taget er med tosidet fald
tækket med røde teglsten. Sprossevinduer m et lag glas.
forsatsvinduer. Indervægge og lofter pudsede og malede.
Trægulv. Stuetage: entre. bryggers m. varmtvandsbehol-
der. kontor, køkken 09 toilet. trappe til tagetage m. repos
samt et rum m. skrA vægge. Opvarmning m. radiator m.
termostatventil.

Indervægge blank mur af røde mursten i 1 meter højde.
derover er væggene pudsede. Pudset loft m.lysarmaturer.
Gulv som murstensgulv m. lodretstAende mursten. I byg-
ningen 3 kontorer m. træparketgulv. lagerloft 191 ml. Hele
bygningen opvarmes m. radiatorer.



4. Byggeår: 1944 Kategori: A

Værkstedsbygning p~ 87 ml, opført 1944. om- og tilbyg-
get 1954 Ydervægge blank mur. fuld kælder. udnyttet
tagetage. Stor kvist i begge sider. Tosidigt tag m. røde tegl.
Vinduer uden sprosser, et lag glas. forsatsvinduer. Udven-
dig betonstøbt k.ældertrappe. Indervægge og lofter pudset
og malet. Trægulv.

fomætres .

5. Byggeår: 1942 Kategori: A

Værksted.
65 m2. Bygningen har uudnyttet tagetage på 39 ml. Opført
med ydervægge som blank mur med røde mursten. Taget
har tosidet fald m røde tegltagsten. Sprossevinduer m. et
lag glas forsynet med forsatsvinduer. Indervægge og lofter
er pudsede eller malede. Betongulve. Stuetagen benyttes
som værlc.stedslokal er med træport i den ene gavl. Fra
tagetagen er der udvendig brandtrappe i SV-gavl. Opvarm-
ning: Fritst~ende caloriefere-fyr.

fonsdt... ...

Stueetagen bruges som værksted. Indvendig trappe til
kælder. der indeholder garderobe. toiletter med klinkegulv
samt arkivrum m. linoleumsbelagt træg ulv. Fra stueetage
indvendig trappe til tagetage. der indeholder repos. stan
rum m. gulv belagt m. linoleum. Indervægge og lofter pud~
set og malet. Alle 3 etager opvarmes med radiatorer.

6. Byggeår: 7 Kategori: A

Carportllagerhal. 98 ml. Byggeår ikke oplyst Ydervægge
af profilerede st~lplader, taget med tosidet fald. bølgeeter-
nitplader. I den ene langfacade 2 portåbnioger uden porte.
Gulvet ujævn beton og grus. Uopvarmet



7. Byggeår: ? Kategori: A

lagerbygning på 66 ml med ydervægge af træ. Taget
tosidet m. tagpap. Opdelt i to rum med hver sin indgang.
Begge har trægulv. plader ptt loft 09 v~ge_ El indlagt.
men uopvarmet.

Efter andre oplysninger en 5peJderhytte bygget kort før
1995.

9. Byggeår: 1954 Kategori: A

Garagebygning på 257 ml. Bygget ind i forsvarsanlæggets
centrale jordvold. Græs på taget. Betonmure m facade
mod NØ som blank mur af røde mursten. l facaden 10
garager med porte af træ. aftrappet i højde følgende ter-
ræn. Garage nr. 5 gAr helt gennem forsvarsvolden og har
ind/udgang på voldens sydside. Der er indlagt eL Den gen-
nemgående garage opvarmes med elradiatorer, de øvrige
uopvarmet.

8_ Byggeår: ? Kategori: A

Cykelskur ptt 20 ml. 3 ydervægge grundmuret m. blank
mur af røde mursten.

Tag ensidet fald tækket med tagpap.

10. Byggeår:? Kategori: A

Carport/overdækket bygget op til skal mod NØ, mod
nabogrurn:l. Areal 82 ml. Byggeår uoptyst. Opført pA
jernrammer uden ydervægge. Tag af bølgeeternit direkte
pli jernrammen. Gulv af stabilgrus. ca. halvdelen af arealet
asfalteret.



11. Byggeår: 1988 Kategori: A

Garage eller lagerhal
142 ml. Ydervægge af profilerede stAlplader. Tag med tosi-
digt fald. tagpap. Mod NØ tre rulleporte af aluminium.

13-14. Byggeår:? Kategori: A

Grundmurede smAbygninger, blankmur, tegltag med tosi-
det fald_

Formentlig opført omkring 1950.

12. Byggeår: ? Kategori: A

Bygning på voldkronen. kaldet -Observatorium" på KMS
deklarationskort.
Synes i brug (ikke tinglyst). Funktion og bruger pt. ukendt.

Byggeår uoplyst. grundareal uoplyst.
Skur pA punktfundamenr, vægge af træ, ingen vinduer, tag
m tosidet fald. tagpap.

13. Kategori: A

Kaldes -kældernedgang- pA Kort- og MatrikelstyreIsens
deklarationskort (Bilag 2-2).

Der har ikke oprindeligt været en udhusbygning. kælder-
nedgang eller nedgang til ammunitionsdepot på dette
sted.



14. Kategori: AIS

Kaldes ~kældernedgang~ p.\ Kort- og matrikelstyreisens
deklarationskOrt (Bilag 2-2).

Placeret over nedgangen til batteriets store ammunitions-
depot, som er bevaret. 09 som ikke skal fjernes.

Årstal og kongemonogram for Christian X over døren.

15. BY9geår: 1914 Kategori: B

Oprindelig nedgang til kommandostationen med Arstallet
1914 og kongemonogram for Chnstian X over døren.

Indgangen er senere tilmuret. Fremtræder i dag som et lille
depotrum. Trædøren henligger rådnet i terræn.

16. Kategori: B

Oprindelig indgang til ammunitioosde>poteme iforsvarsan-
læggets jordanlæg.



FREON INGS8 ESTEM MELSER

§1 FORMAL
Fredningen af Buddinge Batteri har til forrml at frilægge.
bevare og genoprette fortidsmindet og sikre dets an-
vendelse som bynært. rekreativt område med offentlig
adgang samt formidle områdets kulturhistorie til publi-
kum. For at realisere dette formål fastsættes følgende
bestemmelser:

§2 AREAL OG BYGNINGER
Fredningsarealet omfatter 0.76 ha bestående af matr.nr.
115. Buddinge. dog undtaget vejarealet. Der henvises til
fredningskortet.

Det fredede areal må ikke udstykkes. De pA frednings-
tidspunktet eksisterende bygninger som fremgår af
vedhæftede fredningskort og bygningskatalog må ikke
ændres. Der må ikke opføres nye bygninger-

§3 EJERFORHOLD
Der fastsættes afståelse af fredningsarealet til Gladsaxe
Kommune for et beløb svarende til den tinglyste ejers
anskaffelsessum forrentet med diskontoen +2% årligt i
den forløbne ejertid. Arealet overdrages ubehæftet.

Gladsaxe Kommune indtræder i samtlige tinglyste ret·
tigheder og pligter.

§4 FRILÆGGELSE
Gladsaxe Kommune forpligtes til inden for en frist på 10
år fra fredningens ikrafttræden at foretage en oprydning
af området. således at de bygninger, der er angivet med
signatur A på fredningskortet og i bygningskataloget,
fjernes. Oprydningen kan ske samlet eller etapevis.

I forbindelse med oprydningen frilægges de bevarede
kanonbriske.

Fredningsnævnet kan give dispensation til opretholdel·
se af ikke-skæmmende bygningsdele. som er indbygget i
jordanlægget, hvis disse kan finde anvendelse til formid-
ling af anlæggets kulturhistorie.

§5 GENOPRETNING
I takt med at fortidsmindet frigøres for den sekundære
bygningsmasse iværksætter Gladsaxe kommune re-
tablering af forsvarsværket og indretning til rekreativt
offentligt område. Dette skal ske efter en plan godkendt
af Kulturarvsstyrelse og Fredningsnævn.

§6 PLEJE OG TILSYN
Pleje af det fredede område, herunder den fornødne
naturpleje med henblik på at friholde fortidsmindet for
bevoksning, varetages af Gladsaxe kommune som ejer
og i øvrigt i henhold til de herom til enhver tid gældende
regler, for tiden Bekendtgørelse nr. 951 af 19.9.2004 om
pleje af fredede arealer og om tilsyn.

Tilsynet med fredningsbestemmelsemes overholdelse
varetages af den i naturbeskyttelsesloven til enhver
tid fastsatte tilsynsmyndighed med fredede områder
(for tiden Amtsrådet. jf. lov nr. 884 af 18.8.2004 § 73
stk.l. fra 1.1.2007; Gladsaxe Byråd, jf.lov nr. 567 af
2462005.)

§7 OFFENTLIGHEDENS ADGANG
Publikum har adgang til fods overalt på arealet. Ad-
gangsretten gælder ikke bygninger, medmindre dette
er særskilt angivet ved skiltning. Under forudsætning af
Kulturarvsstyrelsens godkendelse etableres der en cykel-
og gangstiforbindelse fra Gustav Esmanns Alle til Marien-
borg Alle som angivet på fredningskortet.

§8 ANDEN REKREATIV ANVENDELSE.
Fredningen er ikke til hinder for at der som led i den re-
kreative anvendelse af området kan afvikles midlertidige
arrangementer med offentlig adgang, sMremt disse ikke
medfører fysiske indgreb i fortidsmindet.

Der kan efter en plan godkendt Fredningsnævnet i
begrænset omfang opstilles mindre bygningsfaciliteter,
borde og bænke etc. som hører hjemme i byparker og
lignende. men disse skal i placering og udformning un-
derordnes hensynet til fortidsmindet.



§9 FORMIDLING
Kommunen kan lade opsætte informationstavler m.v.
med henblik pA at formidle stedets kulturhistorie. ad-
gangsvilkår m.v.

§10 ANDRE FORHOLD
Fredningen respekterer deklaration lyst 17.4.2002 vedrø-
rende 9 opmåfingspunkter tilhørende Kort- og Matrikel-
styreIsen. SAfremt brugen af disse punkter ophører skal
de fjernes af Kort- og Matrikelstyreisen for egen regning.

§11 DISPENSATION
Fredningsnævnet kan 11.naturbeskyttelseslovens §SO
stk 1 dispensere fra ovenstående bestemmelser safremt
dispensationen ikke strider mod fredningens formål.

§12 FORHOLDETTIL ANDEN LOVGIVNING
Fredningen træder ikke i stedet for anden lovgivning.
Særligt bemærkes. at arealet i sin helhed er fredet
som fortidsminde efter museumslovens §2ge. hvorfor
samtlige tilstandsændringer kræver tilladelse i henhold
tit museumsJoven. Enhver ændring, herunder ændrin-
ger som følger af ovennævnte fredningsbestemmelser
samt eventuelle dispensationer herfra, kan derfor først
foretages efter indhentet tilladelse fra Kufturarvsstyrel-
sen. Endvidere bemærkes at arealet er omfattet af det til
enhver tid gældende tilsyn med fredede fortidsminder
(pI. Amtsrådet. pr. 1.1.2007: Kulturarvsstyrelsen).

§13 RETSVIRKNINGER
Fredningsforslagets retsvirkninger indtræder ved forsla·
gets offentliggørelse .

•
('7

En af de seks kanonbriske er bevaret j en tilstand, .s,j den kan frilægges og fremvises. Det er betegnelsen for standpJadser
bag brystværnet hvor bnonen blev opstiflet og berjent Pladsen var støbr; beton og skr;)nede fremad mod bryttvæmet for
at opt~ rekylet
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VURDERING AF ERSTATNING FOR FREDNING

Efter naturbeskyttelseslavens § 36 stk. S og stk. 6 skal
et fredningsforslag ledsages af et budgetoverslag, der
redegør for de forventede omkostninger. der er knyttet
til gennemførelsen af forslaget. Sagsrejser skal sende
overslaget til udtalelse hos de myndigheder. der kan rejse
fredningssag jf. lovens § 33 stle 3. dvs. Skov- og Natursty·
relsen, amtsr~d og kommune. Udtalelserne skal afgives
senest 4 uger efter modtagelsen af overslaget og skal
fremsendes til fredningsnævnet sammen med frednings-
forslaget.

Efter naturbeskyttelseslovens § 39 stle. 1 kan der ikke
tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede area-
ler. medmindre den fredede ejendom er erhvervet med
henblik på midlertidig besiddelse. Hvis fredningsbestem-
melserne indeholder et påbud til en offentlig myndighed,
bestemmer fredningsnævnet. om der i den anledning
skal ydes erstatning og med hvilket beløb jf. §19 stk 2.

EJERS STATUS I RELATION
Til NATURBESKYTTELSESLOVEN
Ved vurderingen af en eventuel fredningserstatning
skal det tages i betragtning, at det efter de gældende
tingbogsoplysninger er Freja AIS der er noteret som
ejer af arealet. Som nævnt er Freja et af staten stiftet
aktieselskab, med staten som eneaktionær. Formålet er
at overtage statslige ejendomme og udvikle dem til salg
med størst muligt provenu for aktionæren.

I tilfældet Buddinge Batteri bør det således overvejes
hvilken status Freja AIS har m.h.t. lovens bestemmelser.
Hvis selskabet skal anses for privat er det berettiget til
fredningserstatning. Hvis det med sin stifter og eneaktio-
nær (staten) skal anses for offentligt er det alene beret-
tiget til erstatning dersom det fredede areal er erhvervet
med henblik p:. midlertidig besiddelse. Dette kan imid·
lertid siges om samtlige ejendomme. der placeres i Freja,
eftersom videresalg netop er firmaets formål.

Det mtl endvidere fremhæves. at staten siden nedlæg-
gelsen af Buddinge Batteri som forsvarsværk ubetinget
har været eneejer og bruger af anlægget. Hertil kom-
mer at det i relation til planloven ikke vil være muligt at
genoptage aktiviteter svarende til Kort- og MatrikelstyreI-
sens tidligere anvendelse. da der er gtlet så lang tid siden
overdragelsen til Freja (kontinuitetsbrud).

Sagsrejseme vil i den konkrete sag lægge til grund at
Freja AIS må anses for en offentligt ejer i naturbeskyt-
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telseslovens forstand. I så fald kan der ikke gives fred-
ningserstatning med mindre der er tale om midlertidig
erhvervelse. Det kan der siges at være i tilfældet Buddin-
ge Batteri. men det er der også i samtlige andre stats-
ejendomme der af staten placeres til salg i Freja til grund-
værdien eller en reduceret pris. idet nettoprovenuet fra
selskabets drift alligevel tilfalder staten som eneejer.

Da det ikke findes at være lovens hensigt at der skal
udbetales fredningserstatninger til en offentlig ejer hvis
denne placerer sine ejendomme i et selvstændigt noteret
aktieselskab som vedkommende selv kontrollerer. er det
sagsrejsernes principale indstilling, at ejer efter loven ikke
kan gøre krav om fredningserstatning gældende.

EJENDOMMENS AKTUEllE VÆRDI
Ejendommen er ved skøde tinglyst den 2.8.2002 over-
draget fra Staten til ejendomsfirmaet Freja Ejendomme
AIS, stiftet 1997 af Staten ved Boligministeriet.

Overdragelsessummen var kr. 660.000 kr. Der er ingen
hæftelser p:. ejendommen. Af servitutter er 9.9.1997
tinglyst lokalplan nr. 109. samt den 17-4.2002 et doku-
ment om 9 opmålingspunkter (Bilag 2). Fortidsminde-
fredningen er eher praksis ikke tinglyst.

Ifølge oplysninger fra Statsaut. Ejendomsmægler leif
Olsen AIS i notat "Foreløbig præsentation af ØBuddinge
Batteri" tit Salg", dateret 16.8.2002, angives værdian-
sætteisen pr. 1.1.2002 tit Ejendomsværdi 5.450.000 kr.•
heraf grundværdi 380.200. Den aktuelle ejendomsværdi
(ordinær vurdering 2004) er sat til 5.450.000 kr., hvoraf
grundværdi 418.200. Denne værdiansættelse må i sig
selv anses for urealistisk. da staten via beskyttelsen af
fortidsmindet jf. MuseumsIoven har forhindret anden
anvendelse af batteriomrMet end Kort· og Matrikelsty-
reIsens - bortset fra en retablering af forsvarsanlægget.

I dokumentet ansættes den Mige markedsleje til
713.000 kr. for 11 bygninger med samlet areal 1.941 m2.
Som eksempel kan nævnes at værkstedsbygningen nr.
4 p:. 414 m2 + 191 m2 loft er ansat til en årlig leje ~
tilsammen 216.000 kr. og laboratoriebygningen nr. 1 til i
alt 95.000 kr.

Det årlige bruttooverskud før renter ansltls tit 500.000
kr. Ejendommen udbydes til 5,5 mio. kr.

Herom gælder ogstl at fri udlejning til andre formtli
vil kræve anden planlægning fOf omrMet. idet Kort- og
MatrikelstyreIsens anvendelse af arealet er ophørt. Endvi-



dere er Flyhistorisk Selskab, som i en periode har lejet sig
ind ienkelte bygninger, fraflyttet.

J projektmaterialet for boligprojektet som Kulturarvs-
styreisen fik forelagt. oplyses det at det ved en bygnings-
gennemgang konstateredes at de eksisterende bygninger
ikke er egnet til beboelse. hvorfor det er nødvendig at
nedrive disse og opføre nyt.

Ved en vurdering af ejendommens værdi finder
sagsrejserne at den gældende planlægning for omrtldet
skal lægges til grund. dvs_ kommuneplan og lokalplan.
Buddinge Batteri er i kommuneplanens rammer fastsat til
-fritidsformtll. grønt omrtlde-. Ilokalplan 109 anføres det
videre. at -ved en eventuel kommunal overtagelse kan
ornrådet tlbnes for offentlig adgang efter en plan som
btlde tilgodeser en rekreativ anvendelse og anlæggets
status som fredet-.

På denne baggrund mtl ~vel den anførte udbuds-
sum pA S,S mio kr. som ejendomsvurderingen p:. 5.45
mio kr. anses for urealistisk høj. særligt når det tages i
betragtning at bygningsmassen ifølge det anførte ikke er
anvendelig til boligformtII og denne anvendelse i øvrigt
ikke er hjemlet i den gældende planlægning. En værdi
som nærmer sig grundværdien ptl 418.000 kr. forekom-
mer mere realistisk.

AFSTAElSE I STeOeT FOR ERSTATNING
Imidlertid må det erkendes. at det med den gældende
planlægning, bygningernes udformning og tilstand samt
Naturklagenævnets afgørelse næppe er de store inte-
resser for Freja AIS, i at eje og drive et rekreativt grønt
område i Gladsaxe kommune med offentlig adgang.

Ud fra en samlet vurdering foresltlr sagsrejserne derfor
at fredningen fastsætter at kommunen skal købe Bud-
dinge Batteri for et beløb svarende til Freja AlS' anskaf-
felsessum plus forrentning. Derved holdes selskabeUsta-
ten skadesløs, idet overdragelsessummen fastsættes som
det beløb man selv vurderede arealet til. før spekulation
om muligheden for en ændret planlægning kom ind i
billedet. Det mtl iden forbindelse tages i betragtning at
der idenne løsning indgår den ikke ringe økonomiske
forpligtelse som er forbundet med at rydde op efter
statens benyttelse af forsvarsværket siden 1920.

5agsrejseme budgerrerer sJledes ikke med fredningser-
srarning jf. JoIÆ'flS §39.

-,;;> ---- ---~
- -
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Foto:
Den besøgende mJ undre sig CM:'f den støbte reliefindskrift skabt 15 år efter færdiggørelsen af selve forsvarsværtet Der
kongelige monogram og tallene er iHe hugget i granit eller sandsten. men støbt ibeton. Kvaliteten er dog ~ god at det
endnu i dag er muligt ar se der improviserede i projekter. Drageren over døren er støbt ien sandform og siden lagt op. Ind-
skriften var delt op pJ 3mcxieIler (af træ?) hvis aftryk blev afsat; støbesandet Omridset af modeljerne ses tydeligt i bjælken.
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BILAG 2-'

Matt. nr. 115
Buddinge By, Søbotg Sogn
K.a.1Gjellerups Alle 15
2860 Søbo<g

Tmglysningsafgift 1.400,00 An:neld~
Kon- og Mattike1styYelsen
Rentemestervej 8
2400 København NV
35875050

DEKLARATION
på 9 af Kort· og Matrikelstyrelsen tilhørende opmålingspunkter G.I.l803, G.I.1804,
G.I.1805, G.I.1806, 1-13-001, 1-13-821, 1-13-829, 1-13-830 og 1-13-831.

Undertegnede ejer af matr. nr. liS, Buddinge by, Søborg Sogn erklærer herved. at de
9 grundstykker hvori opmålingspunkterne er beliggende er underlagt en række rådig.
hedsindskrænkninger. Dog skal ejeren eller brugeren med nedennævnte rådighedsind-
skrænkninger kunne udnytte grundstykkerne som hidtil.

De 9 punkter findes efter vedhæftede kort.

Grundstykkerne som er pålagt rådighedsindskrænkninger er:
1-13-829. Punktet er beliggende på en 9 m høj opmålingspille.
Rådighedsindskrænkningen strækker sig 4.5 m til alle sider fra pillen.

G.1.1803, G.I.1804, G.I.1805 og G.I.l806, Underjordiske præcisionsnivellements.
punkter.
Rådighedsindskrænkningen s=kker sig 3 m til alle sider fra hver af de 4 punkter.

1-13-821. Punktet er beliggende på I m høj pille. ~
Rådighedsindskrænkningen strækker sig 3 ro til alle sider af punktet.

. 1-13-830 og 1-13-831. Underjordiske præcisionsnivellementspunkter.
Rådighedsindskrænkningen strækker sig 1.5 m til alle sider fra hver af de 2 punkter.

1-13-001. Punkt i betonstøbniDg i jordoverfladen.
Rådighedsindskrænkningen s=kker sig 3 m til alle sider af punktet.

Såvel nuværende som fremtidige ejere eller brugere affornævnte arealer forpligtes til
ingen sinde her at beplante træer eller buske, at bygge, at anlægge vej, at nedgrave
ledninger eller kloak, ar foretage påfyldning, afgravning, Wldergmning eller på an-
den måde bringe grundstykkeme i fare for at styrte sammen eller ændre højdebelig-
geDhed. samt til en hver tid at give Kort - og Malri.1celstyrelsen tilladelse til at foretage
målinger i og ved overmævnte punkter.

Denne deklaration tinglyses servitutstifiende på fornævnte ejendom til fordel for Kort·
og Matrikelstyrelsen, der alene er påtaleberettiget.

Denne servitut skal ifølge lov nr. 318 af 16. december 1931 §8 respekteres ikke alene
af ejendommens ejer og bruger, men også af panthavere og andre indehavere af ret·
tigheder i ejendommen, ligegyldigt hvornår sådsn ret er erhvervet.

København den .J.I.~.?,r,:p2.. '~~';'sd::~~~;;;:t~;~~:;iCMs
24 f'R€DNING Af BUDDINGE BATTERI



[] -IU'lo

. I ikl 1-13.I er i0plllfllill[;SJIS rAIIl,1 (lLlllkICI Il~g

PLAHTEGMNG

1 ... _ --
o N'

o - .;~}",,'e'f.1 0°

, jend<lmll\cnkort \lcdrurcn\ll: cuf del OliGh.nle. nujJGllg I:l:flrmrll. L Ccnll~ll erA' .knllc ~o,

S Ibure S0ll.llI B, lIur.ldincc UY•. ,IlHllr. III'.

ro
r»
Cl
"-'
N



M:>dttqet I
0::11'1.,..11rl';.c )ol Z. tLJri r-eo ",\j"C'"l:~O' .:~,:r.;;

l ~ APR. 100)~t:lli"l\-est :\p5
Run~5ted H2\-n t6
2960 Rungsted KopI

INDRETNINC AF BOUCER PÅ BUDDINGE BATTERI

De hu ~cd bre\'" af 3. n".:L-CS 2005. on:::b~t til Kuhu ..'"2....~·ss:y:e!sen den 7. ::u.:t:s
2005 so~;t sty:elsen om rilbde!sc til at l..'"1cL-ettcboliger pi Buddinge Batteri.

Bud~"'e Baneri er som fo:snru:llzg. der ~ O\'er tOO:ir ga...mneit, oo:::l.ttct af
muscu,onsiavcns umidde1bue besb.]1tclse af fortidsminder. jf. 1m-ens § 29 c. Det
be:yder. at der ik..k.enU foretages ;rnd.ringer :lf b:w:cnet, med :mndrc Kub.l..~:\·s~
s:yrt::!Sen har givet rilladdse til det. Det bed'l-necie fortidsminde: ot:1f.:ltter sån! det
ccnt......ue\'oldanb:g so:n den o::lgrveode. w=e batte:l.g:a'\'" og de bC\'uede d:::1eaf
gbcsct (batteriets rd:e \-okl).

the:: at b::mcncts funk:ion SO::l cn del af KODcr'Jo..a\"OSfOrS\"3I ophørte. c: der
opfon tiere b>'gninger p:1 b::.tteriets omcide. Flest bygrunger cr opfo:t iden W.-::e
grav. men de: er også opfo:,: bygr.l:'lger p5. \-ol6n1a::;get. Bygmnge=nc er OpfNt,
mden b:mcrict blc\' omfattct af fo:ridsrni.ndc:~e5kyrtelsen og er således 10\'hgc op-
forr,

2ulinve:H hat gC:lnem~et de ehi5terende bygr.L."'!.g::rstils:and og har hr::'"ef~e:
\"Urde::et, :l.t bygru..'"1ge=neikke bl ..' ist:uldsznes og o:n!Jygges cl bollgformi!' De
~oger derfor O<.l tilladelse til :l.t nedri\'e de eksisterende bygrur:ger og op fore nye
b:::br,d:<t"s!JYb'T'.J.nger i'l uealet.

De cye b:;g:1:.11ge:: nI I hO\'ccsagen bL"'-e op:"::! L"'1de:1fo.: de eksis[cre::lde oy~fd-
::::.r. P>vgæ.,gerne blr.-er hdt bOJcre ~d de eksist~::e:1de bygr.L,ger. men b...-erc: (:lC
.:kn fa.mat:e b~-g:rungshol:ic r:d S,5 m. dcr er gz[:ie:lde for or:' ...-3det soms.ic.n.
B~·g:u..:~;."e~=opfares I d~ W~::: g7".lV >ot. nord og OSI fur H.ld:mJoegget.

.-\t~....~dse
Ku1:"'.l.."":I·S5~·::e:lsen meddeler he:rn.ecl tillacdse cl a.t nee::n;e ekslStc:-ende, ~ku:"l-
dz...: bYb 'ge:: ?:l 3ude:ngc B.:.ne::i og o?forc :1ye ~y;:ir..~r I c,e::e:u~ter:"~-neL"e
::JeC "P~:o:sug for 3ol:;bcbyg;eIs.e ?å Budd.:.'"1;e 3a::=-::". 6:e:e: :eb::'.:.2I
:00:. '.I6rbejder afTage ~id:'C:::15 Tegr:.esme.
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BILAG 3-2

Kuirurarvssrrre1sens afgort:lse er :ruffet ihenhold til muscu:mJovcns § 29 i. srk. l,
,i. § 29 c. stk. 1.

KultlL."'2....'"Vsstyrelsensk2J gare opnu::ksom pi, ar alle znd:inger af a:ea1~e forud-
$zncr. at styrelsen meddeler tilladelse :i.l zndringe.."'Dc. Styrelsen kan oplyse, at der
ikke kan fon-enres tilhddse ri!. at udeu~eme anlzgges eller udnyttes som printe
:ue2.lcr. Der er siledes ikke gr..-ct til.hdelse nI at :mlz:gge haver, opsztte hega, :a.:1-

lzgge re:nsser, indrette grillpladser, permanent at opszne borde. stole og parasol-
ler, opsztte legeredskaber, opføre sl"Ure, opszttc master og lignende.

Det e= vrsentligt. at Buddu::.ge Batteri. så ridt det et muligt. lun erkendes/opleves
som et opnncleligt forsv:us:m1rg. Det er hgdecles vigtigt. at der er off:::::ulig ad-
~ til hele battenet uden for bebyggelsen. Offentlighed'=!! skal kunne f~des
s.h·d pi voldaI'Jzggcr som på 2.teaIe....-neomkring det.

;:2.?S frmJstIl1;ng
De byg:linger, du er opfert pi Buddinge Batteri 1eftcrkngstideo og Se:1ere. bører
ikke til forsvusm1zgger. De neste bygninger ligger iden to::re go,. men nogle
bygninger ligger på dIer er bygget ind 1 swe det centrale voldanlzg.

Bygningerne har lznge ligget stort set ubenyttet hen, og omcldet er s~rret af.
siledes at der ikke er adgang for offentligheden.

Ejendommen har vz.ret tilbudt Gladsakse Kommune, som efter forsk~ ove[-
"ejelser beslunede ikke at kobe ejetldommen. 1t:aJinvest h.u nu erh ..ervet ejen-
dommen med henblik på at udnytte ejendommen til boligfonn:.iL

Med det planlagte bygge::i fjernes b}'gnlngeme på det cectrale voldanlz:g. og vold-
:m!zgget retableres der, hvor bygningerne fjernes. Bygninger igraven opfores
inden for eks1Ster~nde byggefelrer, dog således at bygningerne nord for voldan-
lægget rykkes l:engere ud mod skellet, således at der bliver et åbent areal mellem
volclanla:gget og bebyggelsen. I dag er bcbJgge1sen idettc område mere ellcr min-
dre bygget Uld i..olcbnlæggct.

Der opføres ro boliger øst for voldanlægget pbce:et således, at de: også her bliver
er ibent areal rnellt.:m volda.nlægger og l>ebyggelsen. l dag er der her en bygrung i
gt:l.'-en [;led en llibrgrung ~rgget ind l vokun1.:l=gger. Desuden ligger der en brg-
ni"'g pi vol<h.-l!xgget.

Et af fo~.ilene :ned projektet er, at Buddi.~ Baner::!sbl åbnes ior offerdighe-
den. Det er e~6-1dere !::ter:stgtea.:lt det skal s1k:~, at B'.lddinge B:ltte:J vedhgehol~
d~s I ire:n::rcen. De: skal sik:es gen.'1.er::let! eja, eller andelsboligio=:::!:.. h't'or en dd
ar ~es'.ldgtfte::r.e ru udgore .e~hvlcelse A.i batte..,et.

3:r.gg=u..,d for :t:gorel<;ep.
Bu:::!2.<tge3a:re:l er Oeskyr:et efter ousel:C\Slo\'e:lS § 29 e, :t\'orener ::itt ikke ::lå
fo,:c:ages rndr.ng i cilsra::clcn af fortidsIr.ind~. Kulr~rvssrrrd5en kar:: efter
sam:ne IO\-sJ :!9 i:szrlige cilf:dde gore utldugdse fa denr.e beste:n:nilie.
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BILAG 3-3

\'ed en ....urdermg at. h'"o:\1.dr der kan meddeles tilbclelsc til ;t::1dri..'lgaf f0rcids~
minder l;egger styrelsen bl.a. vægt: på., om der er tale om ændringer, der er nod-
n:ndlge for at sikre en fortsat Io,+hg udnyttelse af et fortidsminde, og/eiler æ:l-
ci:-inger.der skønnes at forbeæe forholdene for fortidsnundet.

De eksisterende bygninger på Buddinge Batteri er i ho\-ccisagen opfon i ef:ct-
krigs:iden. 2talin\'::sr har ge:1nemgaer bygnin.ge:::u:: og vurderer, at de materialer.
der er bIe\'ct 2.n\··cnd:: nI opiore1se af bygni:,ger.1e. ikke er holdbare. Byg:-.ingeme
er derfor i så då.rlig snmd, ar de ikke kan ombygges ril odssnu:ende benyttelse ci1
bobgiormå! eller bgne:1d=_

Det er K~lrurat'\'ssryrdsen5 \-urd::ring. :lt h,"is bYg-:-'..l."1gemeog anb:gget so:;} såc3.:J.
ikke bliver \"(~dligeholdt. \-il hele området e:ie::hinden forfalde.

KuIru.:aITssryrdsen 5.nder. at der med det fo::-diggende projekt ,"il ske en forbed~
r...'1g af forholde:le l fO::....lOld til den nuya:rcnde rilst:md af Buddi..."1ge Batten.

De eksIsterende byg::unger, der ikke ~:a.rnoget :ned fe:s'·a....'O-S:lflJ:eggetat gere. fjer-
nes En det centrale 'I.

Toldanlæg. bortset fra målesraoonen. 50=:1 fortsat benyt:es.

:\nJ:::gger isunds~Ltes bl.a. ved retablering af det srd"estlige hjo:ne. der idag er
borrgr2.n~t og erstattet af en træbygning. Der bliver et stoITi:~åbent rum omkring
det cenr::l.!e volcl.a:l1æg. Der sikres adga:1g for offentligheden til tlaue::ier., og det
slhes. at har:enet ,yedligeholcles i fremride:l.

\·uld.r for olbdd5c:1
I forbindelse med anlægsa.rbejder., såvel necb"ning som opfo:dse ar nye bygnin.
ger. skal jordarbcjdet begrænses mest muligt, således :lt det kun er byggefelteme.
dt:r berores af byggearbejdet. Der må kun oplagres rr..ate='.alcr på are~let imi."ldst
:nuligt omfang. Der ma ikk.e o?lagres m:uerialer på volda:11::::gget, og der ma ikke
a~,cndes maskiner ?:i 'Tolda.rl1ægger., som kan beskadige dettc.

Dct er cncndere et '.-:lk.ir. a~ volca::l.!æ;gcr re::;.bl:res og 1,e.obni..'"lge:t beskæres
00" udr;ndes is:tr.-..::iJ~cd K~:ura........ssr;:dsen.D _ _

K!:l·":::n~·i~·':~~'1Z

~·u,· .r......·<:s~-·.els·i1s..·~".or·l,· k," pa"l-l ..."...s n-J'-at"r~.la'·-"''''''-n·t ·t· ..,~..~",s"'~"'"':0'..........._. '.- '".. ... ...·6 ._.- _. .~&- ." ........_.tl~··... ~ .. "~"'''> "'"'~." •

..i: ~:" .., eJe-'n ar-de" ·,·"d~~ '0'-' .,::f"o- ..I,....n \. "":-0'" o.:.:.....-:]i..... ~ •. ';,...!.., .._.;;::.0 e... -_. . ~•• -..1' "':::, .~_ e_~ _•• '"_.• s'" :!lC1::,,"._T

de:. hr:.dsc.'d;.kcndc fo:eæ..'1ge:. hvis ho.-ecforoål er besi.-y:tdse a:r.a::u: og r:li1io.
hnclsd:rkkende rO!"er.L'1gerog orgar-i5a::ioner. som erter deres fO:r:l.å.l .-~retage:
\'xse:u:ll,ge rd::ean\"::: L.'1teresse:og lokale fore:ri."lger og lignende :ned '-:escn:Eg

- f Is '-L . - , - dd ] • " •l:l::er:sse 1 :lo gore e;l. ~get:lSten er ...eger tr.l me e etse:l ar a:gorelsen. H'l.T

:'::

klagefr ....ten udløber på en IorC.agener en helligcag. forla::lges fristen til den :01-
gen:!e h,'c:6g. Jf. :n~se~slo.-en5 §§ ~9 u og :!9 'T.

En e\"t. klage mdg:.-es skrif--J:g-. til Kubuan-ssryre1sen. der nde:ese:1dcr den cl
~a:\.:Ikl.a~næ.-!1et sa....r....'":1-:nmed s:l.gens rruteri.:U.e.

28 fRfON.'~ Af 8UOO e 8AnElll



BILAG 3-4

I henhold til museumslovens § 29 k bortfalder en tilladelse, hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hin·
anden følgende år.

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges h"1den6 måne·
der fra meddelelsen af afgørelsen, jf. museumslovens § 29 x.

.KJ~,..rt flyfoto med eksisterende forhold
Skitse over fremtidige forhold

Kopi til
Københavns Amt, Teknisk Forvalming. Natur og miljøafdelingen, Stationsparken
27, 2600 Glostrup
Gladsakse Kommune, Teknik- og Miljøforvalmingen, Rådhus alle, 2860 Søborg
Museet på Kroppedal, Kroppedals Alle 3,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Botanisk Forening, v. Per Hartvig, Gotbersgade 130, 1123 København K
Nationalmuseet, Middelalder og Rennæssance, Kjeld Borch Vestb, Frederiks-
holms Kanal 12, 1220 København K
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Borgmesteren
Rådhus A1ie,n60 S.,bor;
nf.2S:7~O' Fax~5C'119
=-\XlS: ~"'("'.mure"@g:~sa>;~_
",,,,,,,,";;~e:tll

BILAG 4

KOPI
Kutt~rarvsstyre!sen
Fortidsminder
Slotsholmsgade 1
1216 Københavnk 02.05.2005

Boligbyggeri på Buddinge Batteri

Gladsaxe Kommune har modtaget kopi af Kultura:vsstyrelsens brev af 1304.2005 til
2talinvest A;:s, hvori man giver tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opf~relse
af nyt boligbyggeri omkring voldanlægget i overensstemmelse med et konkret projekt for bo-
ligbebyggelser:s udformning.

På kommunens vegne skal jeg i anledning af styreisens tilladelse til nybyggeri af boliger oply-
se, at kommunen ikke har modtaget en konkret ansøgning fra 2talinvest Aps om tilladelse til at
gennemføre det konkrete projekt

Jeg kan ligeledes oplyse, at Buddinge 3at:eri i kommunens planlægning er udlagt til gront
anlæg til fntidsformål og park. En gennemførelse af boligbyggeri i områjet for..Jdsæ:ter derfor,
at områdets ;;>!anstatus ændres ved et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Idet kommunen ikke har modtaget en anmodning om æncnng af plangrumilaget. har Byrådet i
sagens natur ikke politisk taget stilling til. om cer skal gives mulighed for bolig:>yggeri på area-
let Kommunen har således heller ikke taget stillin; til. hvorvidt man vil fremme et eventuelt
tJyggeri i overensstemmelse med det projekt og de vilkår. som er indeholdt i styreIsens tIlla-
delse

Gladsaxe Kommune har været af dan opfattelse, at Buddinge Batteris status som fredet for-
tidsminde forhindrede, at der kunne opføres nybyggeri på området Kommunen betragter Kul-
tu~arvsstyrelsens :'iIladelse til boligbyggeri som en tilkendeJivelse af, at der ogst. ;lå Wsvare:l-
de vilkår vil kunne forventes tilladelse til ny~ygJeri til a:ldre f01'i'f'l21,hvilket åbner nye ;:>erspek-
tiver for averveje!ser af omrade:s fremllci:;e a~wende!se.

Denne helVendelse sio:al jer.or ~tra;tes S::>r.1en ;JræQsering af komr:'1U~ens alcuelle stilling-
:a~en i sa~en SOiil plan~yndig~ed. og ikke som en ida;e over den afgøre!se, S:lr.l s:yrelsen
har :ruffet.

Venlig hilsen

Ka:ln Scj~rg H:;lst

Kopi til: 2::alinvest Aps. Rt..:n;sted Havn 15. 2930 Rur:gste<: Kyst

J nrC1.C2:l5GJ1
Sa; 2~,'OCIC;'.(J.-004
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BILAG 5-1

NATIJRKLAGENÆTh'ET
SEK~ETAaIATET

Fi_ibbo>@3deIJ. J360~X

1Y.: JJ9jS100
Fu: Jm,169
E__ :~_ .....
12. oktober 200S
J~.:03-133J1~
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'-'.1 ,.~

1~""'-'~: :.-~, ....:r; tYl-
Nw,,l-l<()-I(~yør~

H=ncd r.\g«Noturldag"""""" af....... afdaj:> dalD;...", om indnmmg afbolig"pilluddinge
Batteri iSøborz. G1adsaxe Kommune.

- -~--- -- ,---
Pia~ __ ---

Afdclingssekmz:r

direkIetlf.: 3395 5741

Afgørelsen er K:ndI til:

)o Kulturarvsstyrdsc:n. Slotshobmgadc 1,3. sal. 1216 København K.
... GL1ds.axeKcxnmunc. lUdbus Alle. 2860 Søborg.
)o Damnazb Natwfredningsfcrcti.ng. lnb1komitCcn iGladsue Kommune.. V/Kurt Loftkjzr,.Azmmdsm...

IVCJ 37,2800 Lyngby.
)o lJanmarb I'oo"arur6'mnings.fOfCling. M.a.medøgadc 20, 2100 Ksbcnbiivn 0.
> Kultu:rmiljiridct for K8bc:nhavns Amt, l-listOOens Hus. Alarmp!adsco 3. Avtdørdcjrm. 2650 Hvidovre.
)o }Imncdals Vejforaring. VfJanHøym A:xk::rs:cn. Gustav F:mwms Alle s, 2860 Søborg.
:;. Frans Landcrt, Hol1eProjdl AIS. Overgadcn ncdaJ. Vmdct 9 B, Bob 1921. 1023 K.ebenbavn K..
)o Totalir.vat."PS..Allan Nørager, RlmgstM Havn 16, 2960 Rungsted Kyst.
• Ej~ lcUOl= AIS, Ni>DJaj PIW 30, 1067 I<øbcnhnn K.
)o Anette R..1:oos, lWt Gjdlet'Up5 Ane 19,2860 Søborx,
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BILAG 5-2

NA TIJRKLAGENÆVNET F~JJ, J3(i)~X

71J: 3195 J700
Fø: JJ" J169
)(.41». s-t..; p.1d1o.: Aa.di:400; C-dlr:

E-il'''-'''
l 2 OKT. ZOOS

J.nr.: 03·135/150-0004
mam

Afger.la.
i .agen om indretning af boliger på Buddinge Batteri i Seborg,

Gl.dsaxe JCc:a:cune.

KUlturarvsstyrelsen har den 13. april 2005 efter museumslovens 5 29 j.
stk. l, jf. 5 29 e. stk. l, meddelt tilladelse til at nedrive eksiste-
re:lde bygninger pA Buddinge Batte::-i (mat:.nr. 115 S"..lddinge) og opføre
nye bygninger til beboelse. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet
af Danmarks Natu:fredningsforenings lokalkomit~, Kultu~ljørådet for
Københavns ~~t og Hannedals Vej forening.

Buddinge Batteri er som forsvarsanlæg, der er over 100 år gammelt. om-
fattet af muse~~oveos umiddelbare beskyttelse af fortidsmir~er. jf.
lovens S 29 e. Det ~skyttede fortidsminde ~.fatter såvel det centrale
vol~læg S~~ den omgivende, tørre batterigrav og de bevarede dele af
glaciset (batteriets ydre vold) .

E~:er at Buddinge Batteris =unktio~ som en del a~ Københavns !orsvar
opher~e. er der opfert flere bygninger på batte~iets ~Ade. De bygnin-
ger, de~ er opfer~ pA batteriet i efterkrigstiden og senere, hører ikke
til forsvarsanlægget. Flest ~inger er opfer: i den tørre g=av. ~n
der er også opfert bygr.inger på voldanlægget. 3ygninse~e er opført.
i~den batteriet blev ~attet af fcrtidsmindebeskytte:sen og er således
10V'lig: op~ert. Geod.ietisk Institut bar i e:1 årrzkke brust anlægget. men

bygningerne h3r nu læ=ge ligget stort set ubenyttet hen. og o~ådet er
spærret af. sA der ikke er adgacs for offer.tlig~eden.
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Projektet.

2tali~vest ApS ertver~ede ejendommen i oktobe~ 2004 fra cet statslige
ejendomsselskab Freja. K2lbe~ er betinget af, at: kzberen opnår de nød-

vendige tilladelser til at ~ve=de området til boligfornål. :en ~ye
ejer har ge~~emgåetde eksisterende~~nger8 tilstaLd og v~deret. at
byg:::1::.gerneikke kan istandsættes cg cmbygges :il boligfonnål. Der er
derfor søgt ~ tilladelse til at nedrive de eksisterende bygninger OS
opføre nye beboelsesbygni::lger p.å arealet. Byg::ingerne bliver lid: høje-

re ~~dde eksisterende. men lavere end den fastsatte bygnings=øjde på

9. S meter. der er gældende for OI7".rådetsom såda.:l. 3yg:li:lgen:e opføres _

den tørre grav vese. nord og øst for voldaclægge:.

~ed det planlagte byggeri fjernes bygr-inge:ne på det centrale voldan-
læg, og voldanlzogget retableres Cer. ~vcr bygninSl!!:rne fjernes. Bygni..c-

ger i ~aven opføres ind~~ :o~ eksisterende byggefelter, dog således a~
bygningerne tord for voldL~ægge~ rykkes længere ud mod skellet, så der
bliver et ~n:. areal :nellemvoldanlægget og bebyggelsen. ! dag er be-
byggelsen i de~:'eområde me:-e eller mindre bygget i:ld i voldazL.ægget.
De:- opføres to boliger øst for voldanlægget, placeret således, at der
også her bliver et åbent ~eal mellem voldanlægget og bebyggelsen. I
dag er der en bygning i graven med en tilbygning bygget ind i voldan-
lægget og der ligger en byg=:.ingpå voldanlægget .

Et a: formålene med p:-ojektet er, at 8~ddinge Batte:i skal åbnes for
offentligheden. Det er ~~dvidere hensigten, at de~ skal sikres, at cud-
dinge Batteri vedlige~oldes i fremtiden senne~ en ejer- eller andelsbo-
ligform, hvor er. del af fællesudgifte--ne vil gå til vedligeholdelse a:
batteriet.

Kult~ra~sstyrelser~afgørelse.

Ku::~arvsstyrels~~ har meddel: til:adelse til at ned=ive eksister~~de,
3e~~ndære bygninger på ~~ddinge Sat:e=~ og opføre nye byg='nger i over-
enss:e:n:nelse me:i "Progra~orslag for boligbebyggelse ?å Budd:'::.se8a:te-
ri- fra feb~~ 2:05, udar~ejde~ af ~age Nie:se=s Te~es:ue.

Som begr~de:se f~r af3~:e:s~ r~r Kul:~a--vss:~elsen henvis: :il. a~
styrelseniføl;e ~se~~lovens § 29 j ~ særlige tilfæ:å=kan gere 'J~~_

~age:se !~a l~~e~~ forrr~d~ ænCri~g i cils~ande~af fc~i=Smi3de~.
Vej T~ce~i~ger.af, co cer ~ oedde!es e~ såd~ til:adelse 1~ger s~y-
relsen bl.a. vægt Få, cm der e~ tale C~ æ~drir.ger,der er nødvendige
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fer at s~k=e e~ fortsat lovlig udny~telse af et for~~dsmiDde. og/e~le~
ændringe~. der skønnes a~ for~~dre forholdene fo~ fortidsmindet.

De eksistere~ce uf9ni~ger på ~ud=i~genat:eri er i hovedsage~ cpført •
efterkrigstiden og efter ar~øgers y~=der:~g i så dårlig s:a~d. at de
ikke k~ ombygges til :idssvarende be~yttelse til bo:i3fo~Al eller
li~e~e. De: er Kulturarvssty=elsens ~~rdering, at hvis bygningerne og
anlægget S~ sådan ikke bliver vedligeholdt. vi: hele ~.rådet efterhån-
den forfalde. Kultu=arvssty=elsen finder, at der ~ed det foreliggende
projekt vil ske ~, forbedring af forhold~~e sammenlignet med den cuvæ-
rende tilstand af Buddinge Ba~teri. De eksisterer.de bygninger, der ikke
r~r r.oge: ~ed forsvarsanlægge: at gøre, :je~es fra det centrale vold-
anlæg, bortset fra mAlestationen, soæ fortsa~ beny~~es. h~lægget
istandsættes bl.a. ved re~ableri~g a! det sydvestlige h~ø~e, cer i dag
er bo~gravet og ers~attet af en træb~ing. Der bliver større r~ om-
kring det centrale volda:.læg. Der sikres adgang for offentligheden ~il
batteriet, og det sikres, at batterie~ vedligeholdes i fremtiden.

K~lt~arvssty=els~ har fastsat som vilkar for ti~~ade~se~. a~ i for-
b~~delse med an:æg9arbe)de~ (såvel nedrivning som opførelse af nye byg-
ninger) skal jordarbejdet begr~es ~st ~~igt. sAledes at det kun er
byggefelterne, der berøres af byggearbejdet. Der ~ kun oplagres mate-
rialer pA arealet i mindst ~ligt omfang. Der må ikke opla~es materia-
ler på veldaclægget, og der må ikke anv~~des ~Askiner på veldanlægget.
som kan beskadige dette. Det er e~dvidere e~ vilkår, at voldanlægget
retab~eres og bevoksningen beskæres og ~~tyndes i samråd med Ku~tur-
arovssty=elsen.

~u:turar~sstyre:sen ~~r i ~fgøre:se~ gjort op~r~so~ på. at alle ~-
dringer af areale=ne forudsæt~er. at s~yre:sen medde:er ti~la~e:se her-
~i:.S~yrelsen har oP:YSt, at der ik~e kan fO~'en~es tilladelse til, at
udeareale~e a~lægses eller u~i~~es s~ ~rivate a=ealer. ~er er såle-
ces i~~e give~ ti~:ade:se ~i~a~ ~~:æg3e haver, opsæ~te r.egn, ~~l~se
~errasse=, ~-c~ette gr~llp:a=ser, pe~e~~ at cpsæ~te borde, sto:e,
parasoller. opsætte 1~ered3kaber, optere s~~re, opsætte master og !ig-
nende. Det er væse:.tligt. at 3~ddinge Bat~er: så vidt de~ er mJl:gt ~an
erkendes/cpleves som et oprindel~gt f~rsvarsan:æg og a~ der er of:ent-
lig adgang til ~ele batterie: ~ce~ ~or bebysge:se~. O:=entligheden s~al
ku~_~e færdes såve~ på voldanlægget so~ på arealerne ow~ing det.
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Klageme.

Danmarks Na~urfredn~ngsfcrenings lokalkomit~ har ar~ørt. at dispensa~i-
or.en undergraver den kulturarv. som Kulturarvsstyrelsen netop skulle
arbejde for at ~are. O:llådet bør ikke være bebygget og må u."lder alle
OtnStæ:r..digheder ikke bebygges yderligere. Københavns :Defæst::.i:lgsanlæg er

næsten intakt og enestående set såvel med danske som globale øjne. Be-
fæstr'..ingsanlægget udgør et :neget væse:ltligt landsitabselement i Køben-
havns Amt som helhed og delvist i Gladsaxe I<o1rmur.e.Alene af disse

grunde bør ~~lægget udelukkende tj~e offentlige formAl. og efter 10-
kalkom1t~e:l8opfattelse ber der SI:arest gen."le~øres en samlet planl,æg-
ning for befæstningsanlæggets fremtid.

Lokalkomit~en frygter, at dispensationen vil medføre en bø1ge af pro-
jekter på arealer inden for 100 m-~skytteleeszonen. da en gennem!ørel-
se af det foreliggende projekt vil gøre de hidtidige ~gelige gnL~e
cil megec accraktive icvesteringsobjekter for private investorer. Sta-
ce= vil således ~e afhænde øvrige dele af be!æstningsanlægget med en
ikke uvæsentlig indtjenicg samtidig med, at statens driftsomkostninger
ophører. I den konkrete sag er statens afhændelse sket som option til
investor. Salget af grunden og indtjeningen for staten er således be-
tinget af, at staten giver dispensation til et byggeri på et område,
som staten rettelig burde beskytte. Lokalkomit~en kan derfor ikke afvi-
se, at der er taget hensyn, som ikke er relevante ved behandlingen af
dispensationsans~~gen.

Efter lokalkomit~ens opfattelse vil digper~ationen være i strid med den
afgørelse, som Skov- og Natu=styrelsen traf tor la år siden ved Tinghøj
Batteri, som ligger ca. 500 m fra Buddinge Batteri. Dengang ønskede
Gladsaxe Kcnmn.:neat anlægge et parkerir:.gsanlæginden for 100 m beskyt-
telseslinjen for fortidsminder. Skov- og Naturstyrelsen meddelte. at et
sådant tiltag var udelukket. Det foreligger~e projekt er la=gt mere
vid~gående end forslaget om et parkeringsanlæg.

~ispensaticnen vil efter lokal~omit~~~ opfattelse være i strid med
forrrA~et ~d fortidsmindebes~telsen. nemlig at gøre de eksisterenCe
fortidsmi~der tilgængelige fo~ vore efterk~re. Fo~let synes ikke
at ~~e op~ylde9,h~s =atteriets voldanlæg forsvinder bag 6,3 m høje
bygninger samtidig oed, at tøj~ bliver udsat for i~~~ privat benyt-
telse s:r.have eller rekreativt or.xåde for beboe~e. Lokalkocit~en
fryg~er. at de fre~tidige beboere vil betragte det fredede befæstni~9s-
anlæg SCXIprivat eje:1dom, der sr..arerevil blive udnyttet som private
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haver er.d 500 ~d=lug~ssted =or ~e~~eske=med ir.:eresse fer historie.
Området vi: i w~rigt være uåe~ friarea~~r af betydning.

For ti år siden prøvede staten at afhænde 9uddinge aa:~e=i ti~ G~adsay.e
Ko~~e. som r~= udlagt ba~teriet som rekreativt o~åde i såvel kommu-
n~- som 10kalpIar., men ~n k~~~e ikke blive er.ige om betingelserne.
Ku~~~arvss:yrelsen har ikke inddraget kOT.rUnen, amtet, Kultu=w~ljø=å-
ået eller interesserede organisationer, herunder D~T~rks Na:urfred-
~ngs:crening. ~e= sty=elser. tra= beslu:~~r.S om disper.sa:ion. Gladsaxe
KO~e r~=~eddelt naboe~e direkte og i e: åber.: brev i G~adsaxe Bla-
de:. a: ~an i~~e er interesseret i b)~geri på grunåen.

~jelig ~ar ~okalkoæit~enbemærket, at det fremlagte projekt er ~~sent-
lig større end det allerede eksisterende bY9ger~ på ba~teriet, i såvel
a~eal som h~jde. ~od nord er planlagt e~ byggeri, som vil skabe en ~~r
forar.batteriets forside. der militærteknisk se~ er den mest interes-
sante. Samtidig vil udsigten over terrænet ned ~ord fo~hindres, hvorved
~an mister ~u:i~~edfor at darillesig et indtryk af befæstningsanlæggets
~~li~ære værdi i forho:d =i: det omkringliggende terr~. Kult~arvss=y-
re:se~ er endvide~e - ude~ ~dvendig= fag~.dskaC til bygge loven - ind-
gået i detaljerede cverveje:ser OQ bJ~geriets ud:O~t.~li~.

K~it~~iljørådet =or Kebenhavr.s Amt har anf~rt, at det ~~reko~er ufor-
ståeligt, at K~lt~rarvsstyrelse~ kan give dispensatio~ til et byggeri
på det fredede fortidsminde i en situat~o=, hvor det er mu:igt at rette
op på for:idecs synder cg uden :ur~tio~sor.kostninger slippe af ned ~e
bygninger, der tidligere er cpf0r~ på batteriets areal. At sty~else=
Oe~~der afgørelsen med, at ~a::e~iecs frec~:d~5e vedlige~cldelse vi!
~~~ze s~kr~s ge~~e~ de f~emtij~ge e~eres :o~~~g~else t~~ a~ afholde ~e
dermed forb~d=e udg~fte~, er ~~t~/k fo~ ~" holdn~ng o~er fer offer.~-
lig~ t~lgænselige fredede arealer, san e~ ~~o:dbar. 5tl~elsen vil ~ed
diS?~nsatione= ~~l:gg~~e den til~a~e=~~~~ af batteriet ~il e= ~er~
=;ri~deli9 ti:s:~~d, S~ rr~ være målet fer et frede: a~læg, cer i~dSå~
i den store ~e:~ed Kebenr.a~~3 3efæstr.i~g.

At disper.sa~ioner.ydermere gives ude~ at :okalplar.~dighede~ er invoi-
'leret i s3ge~ og ~ar ha=t le:lighed til at genne~f~re a~mindeligt
pla~arbejde o~ri~g tatteriets :re~t~~:ge a=v~~delse og =rem:ræde~ er
i~<e ~e~e fc~ståelist. hu:tu-~:j~råcet er bekend: med. at Glaesaxe
Kc~~e gerne ~~vje er~ve~'et arealet OS ud:a=t jet ti: s=ø~t ~~!de,
~vi:~et havde væ~e: en idea:s:t~atio~.
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Ea~~edals Vejforer.ing har atf~r:. at di5per.sat~c~en vil medføre e~
uforholdsrræss~g s~ø~re belastning af såvel :ællesve;~e som de natur-
mæssige værdier i lo~lcrr~a~et. E~ væsettlig natur;ærd~ i o~åde: er
netop Buddi~se aatteri. Dispensaticnen ~aretaser ikke ~er.s~et til be-
varing af ba~:eriet. Dels vi: nybyggeriecs ~øjde få volde~ til relativt
at forsvinde, og med åen hol~,ing k~~~e rr~~ derfor lige så godt fjerr.e
det hele 03 ~dstykke ejendommen som omrAåe~ i øvrigt. Dels v~l ibrug-
ta~ing af ejendcrrr..entil beboelsesformål medføre en ikke ~væsectlig
belastning af volda~lægge~ so~ følge af, at anlægge: ska~ erstatte ~e-
boernes be~ov for et rekreativ: område. rAr de ikke ~ar e~e haver.

9uddi~ge Batteri er tinglys: rnedle~sp~istig af ~anne~als Ve]fcrening og
ifølge for~ninge~s o~dehsreg:er e~ eje~domme~s ejer fcrplig~e~ ~ll at
vedl~geho:rie eje~dommen. cvilket i evrigt i vidt omfang er blevec :ulgt
t~rit~l. Derfor mener vejforeningen heller ikke, at a=~e~tec o~, at
fortids~indet vil blive bedre ved11ge~oldt, er holCbart. Efter ve]-
foreningens opfattelse er de røde murstenshuse i~e nedxivni~ssmo~~e.

Skal der tages ~est mulig ~~~~ til det bevaringsværdiges oprindelse,
rrAde: være på si~ p:ads at ~edrive de =Ysninger. der er opfer~ efter
a~ forsvarsar.lægget ikke blev ~,vendt længere, 03 som di~ekte s~~
anlægge: (f.eks. byggerlet på veldanlægget) . Man k~~e e~. lave ~er-
rasser, hvor o:fen~ligheden ~unne sidce og ~yde vo:der.e. De~e løsni~9
vi~:e være i ~~erensstemmelse med k~'e- og lokalplace~. der udlægger
orr=ådet t~l frit:dsfo~1/9=0n: område. Med det godkendte projekt vi:
voldene b:ive ramme: ind af høje ~use p~ tre af side~e. hvorfor of-
:ent~ighede~ reelt ikke vi~ have adgang til voldene. ide: ~4n ikke kan
~~dgå at ko~e mege: :æt på beboelsesejendo~e~e og derfo~ vil få for-
ne~lsen a: at Så i folks priva:s:ære.

K~:c~~a~~s3t~~e:sen ar.sive~. a: je nye ~y~inger 'li: ~:i~e c?:e~t ~~
eks~sc~ren1e bygge:elte~. ?roJek:e: e~ i~kealle s:~de~i overenssCe~-
~else ~ed=~~~eje:ingelse. Det fre~1r E.eks. a: ~r==ek:e:. ~: de~ i

ejend~mmer.s ncrjvescli;e hj~~~esr.~l=;f~=es er.bysr~~3~ed ~o ræ~ke~~-
se. ?å stede: er jer i das Q:ene en =verdæ~et ?a~~ering ~es:~enrie af
~et:e dragere oed e: ~a:vcag. en f:err.elseaf d~. ove~cæ~ede parke~ir.2
vi: r.edføre. a: v~lda=lægge: bliver en~'u mere syn:ig: udefra. ~vori~
Fl5~e=ir.g af en bygn~ng he:: vil eliminere udsig:en her:i:.

Sa~:ec se: er jet således Ha:l.,eda:s Ve::oren:r.gs c;fattelse. at clsFen-
s~::onen scrider ~~=in~eresse~ i a: be_Gre de besky:te:ses~~~j:ge ~i-
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Ku:tura=vss:yrelsens bemærkninger :il ~lasprne.

Til klagen fra Danmarks Na:ur=~e=rJxgs=oreni~gs lokalk~t~ ~r Ku:tur-
ar\'sstyrelsen bemærke:. a: styre:sen i~~e ~ar haft kontakt med Freja
forbinde:se med salg af batter~et e:ler i fcrbir.de:se me~ styrelse~~
afg~relse i sagen. S:}~clsens ove~'eJelser i forb:ndelse ~ed afgerelseL
fremgår af denne og har ingen samrr.e~4~g~ed s:ate~~ indtjening i for-
bindelse med salg af bat:erie:.

Til kiage~ fra Kultu~iljørådet ha= Kul:urarvsstyrelsen bemærket. at
de: e:ter styreisens op:attelse i~e er realistisk a: :crestille s~g.
hverken at e= offentlig eller privat ejer vil frilægge bat:er~et fer
bygninger og føre det tilbage til de~ opr~nde:ige sta:A. selv ~ sty-
relsen er enig med Kult~~lj~rådet i, at det ~ille være de~ bedste
l~snL~g af hensyn :il fcrt:ds~i~det. De: e~ ~ ansøgningen oplyst. at
ejendo~en r~r v«~et ti:~~t Gladsaxe Ko~.e. æe~ at ~~~"en bes~ut-
tede i~e at kzbeden.

~et e= ~igtigt. a: ~~t~rarvs5ty=elsen ikke har d~0ftet sagen ~ed kom-
~~er.. Ko~en har i~~d:ertid haft kendskab til sager..::ø~ge ~~øger
har k~unen ikke villet tage stilling ::1 sage~, før Kult~rarvsstyrel-
se~ havde truffet a:g~=else.

Til klagen fra Hannedals VeJfore~i~g har Kult~rarY'ssty=e1senberrærke:.
at det er r:g:igt, at bebygge:sen 1kke opføres p=æcis i de felter, ~vc=
der i dag er bebyggelse. soæ det også fremgår af afg2re:sen. Arealer
med skure er også opfatte: so~ -byg3efel:erff. Vedrørende ønsket om at
frilægge anl~get ~ar styrelsen henvis: t:: =eT~r~,~nge~e til Kult~-
mil:ørådets klage. ~~lturarJss:~~e:se~~ar ved af3ørelse~ lag: ~~: på,
at det centra~e voldanlæg frilægses OS der ~liver et åbe~~ ~~m o~kri~s
de:, sa~: a: =er bl~ver of:~~:lig adgar.gt~:c~åiet. og a: 7ei~ige~cl-
=~:S~~af a~!~get s:k=es.

~~~.ejdls~e::o~e~~ng ~~=yce=l~3ere ~e~~=~et. at ~e: er ~~::'~a~;ssty-
=el=er~ !~=?lig:else at sikre bev~r~~s af :~=t~ds~~r.de~_~er =~=je :~9-
ge e~ ar.alyseelle= sa3~:~~i3 ~~t31elsetil g=und :or s:yre~sens ~~r~e-
r~~5a:. h.aj ier er rea::stisk elle= ~realis:is~. St)~e:sen har e=~
iJr.ke:-e:tet b::::ve;1delse til Gladsaxe ?"...:x:Tr..;ne:or at :.1 tel.ys: ::l.ul:g::e-

38 FRED" t<G AF BUOOI"IGi BAne!l'



BILAG 5-9

,
Kommune er blevet tllbud~ at købe omrldet i henholdsvis 1994/95 og
2002/03. men i begge tilfælde afslog staten de fremsatte købetilbud S~
for lave. Hvis k~en havde fåe: området tilbudt til en realistisk
pris under hensyntagen til de DegrZIUlniDger. som !ortidJmi..ndebe:skyt.tel-

Ben indebærer. ville ~xnen efter al Bandsynli9h~ have overtaget om-
ridet allerede 1 1995 eller i 2002. I henhold tillokalplanen ville
kccmunen have udlagt arealet til grent område med oft~'tlig adgang, og
med størst mulig be:syntagen til f~id3mindet. Sikring af offentlig
adgang og vedligeholdelse af anlzgget kucne tilgodeses langt bedre ved
at udlægge arealet til parkL,lzg ~~ ved at gøre det til have for 20
boligejere - en muligr..ed, der også kunne have vzret udnyttet af den
tidligere ejer. staten selv.

NaeurklagenÆVnet har besigtiget ~I!det den 23. september 2005 med del-
t&gelee af sagens p~er.

Naturklagenzvnets afgørelse.

I sagens behandling har deltage: 9 af Saturklagenzvnets 10 medlemmer:
Lars Busck (formand), Ole Pi1gaard Andersen, Marie-Louise Andreasen,
Martin Glerup, 1A!if Herma;m, Mogens. Mikkelsen, And.ers StJ!nild, Poul 504

gaa.rd og Jens Vibjerg.

Naturklagenævnet udtaler er~temmd9t;

Ifølge museumslovena § 29 e, stk. l, må der ikke foretages ændring i
t.ilstanden af fortidsminder, herunder forsvarsanlæg. Der må heller ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlæg-
ger skel gennem fortidsminder.

Kulturministeren kan ~ særlige tilfzlde gøre undtagelse fra § 29 e,
st.k. l, jf. 5 29 j, stk. l. Fortidsrnindebeskyttelsen har i mL~ Ar vz-
ret adr~nistreret meget restrikti~.

ff:er praksis ha: sådazne særlige tilfzlde bl.a. vzret tilfælde, hvor
der i forvejer. var byggeri m.v., som 1 givet fald ville forblive på
stedet og hlive istandsat, fordi det repræsenterede en betydelig vær:i
(for ejer/bruger) og det UlSægte indebar tt forbedring af fortidsmin-
dets tilstand set i forhold terti~.

Ef:er besigtigelse og ud fra de fore!i9gende projekttegr~nger m.v. f~-

der Naturklasenzvnet, a: det ~øgte nybyggeri - set i forhold til det
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eksistere~de - ikke vil:e i~~ebæ~e en fo~bed~ing af fortids~"-detsti:-
stand. Det ~~søg:e v~! se~e=elt ~dfz=e en mere ~~ssiv bebyggelse og e~
del af det ~nskede byggeri vil fje=ne uåsigte.; fra volden ud over de~
::ace te=r~' ~DCnordvest. ne=t~l ko~e~. a: de..~~~kede nye bebyggelse
for stedse vil ferhindre er.he~ eller de:vis !ri:æggelse af fo~iCs~~-
det.

PA ce~,ebagg~d ~~dres KulturarJsstyrelsensaf5~re:se af 13. april
~O~5 ti: et afslag.

?å Natu=klage~~.T.ets vegne

"'1;"1'''''''''' udrl'!: D~u. ;k~~;".jb<;n:n :.., .nd....Id"..ioi.:t"l;'- m'nil'tl>«l jf. t 1:."1.. =., tUl"Jrmo"illtr.r.. bcL~Mllt.. tol .... nr. lll~

.r:1. ell::ø"," :_. l'nollid ,., ....~I:ll'c.'('l .. Ir .~~td,,,,,, ,~: .,..,.••. 'b" lod....b ltl;'o.d<r.Jr ............ >Ie •• ".; :9 ..
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Journal: 1-230/021706
Den 6. oktober 2005

Gladsaxe Byråd
Rådhus Alle
2860 Søborg

Danmarks
Naturfredningsforening

Vedr.: Buddinge Batteri

Som bekendt er Buddinge Batteri l kommune planen udlagt til offentligt grønt område, uanset
at det af Staten i mange år har været udlejet til Kort- og Matrikelstyreisen. Dette lejemål bort-
falder ved årsskiftet og Staten har overdraget til Ejendomsselskabet Freja at sælge area-
let/fortidsmindet.

Dette har resulteret l et salg til firmaet 2talinvest Aps. som ved afgørelse af 13. april 2005 op-
nåede Kulturarvsstyre[sens dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen i Museumslovens §f9 e
således at der blev tilladt bygget 20-22 to~etages boliger, i det væsentlige på de byggefelter,
hvor KMS havde ladet opføre eget byggeri før fortidsmindebeskyttelsen og derved I et vist om-
fang foretaget indgreb I fortidsmindet.

Dispensationen blev p~klaget bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening. Med en enstemming
afgørelse har Naturklagenævnet netop besluttet at annullere denne dispensation.

•

Herved har Naturklagenævnet leveret et meget værdifuldt forsvar for denne del af Købehavns
gamle befæstningsværker og for den prioritering som kulturhistorisk og rekreativt interesse-
område, som Gladsaxe Byråd har markeret gennem op mod 50 ~rs kommunal planlægning.

I forbindelse med Naturklagenævnets besigtigelse af batteriet blev det oplyst, at Gladsaxe
kommune før det aktuelle salg til et privat firma har fået arealet tilbudt - men at man fandt
prisen for høj. Med den aktuelle afgørelse kan det ikke udelukkes at mulighederne for en of-
fentlig erhvervelse på ny kan aktualiseres.

Danmarks Naturfredningsforening finder det imidlertid vigtigt, at der meget snart tages skridt
til at sikre at området nu åbnes for publikum, at de mest skæmmende og uanvendelige byg-
ninger fjernes, at fastlægge rammeme for anvendelsen af de øvrige bygninger og f~ sikkerhed
for deres fjernelse på sigt, at tinglyse forkøbsret til kommunen på arealet, samt sikre adgang
til kulturgenopretning og naturpreje af fortidsmindet efterhånden som de sekundære bygninger
kommer væk.

ON er indstillet p~ at sætte sine ressourcer ind på at udarbejde et fredningsforslag efter natur-
beskyttelseslaven med dette formål og vil sætte meget pris på om dette kunne ske i samar-
beJde me::: Gradsaxe Kommune, allerbedst såredes at fredningsforslaget kunne rejses i fælles-
skab eller næstbedst således at forslaget udarbejdes i det bedst mulige samarbejde med
kommunen.

Foreningen hører meget gerne Byrådets holdning til dette forslag.

Medvenl~, fl..
~nn~
Direktør

Kopi til:
DN-Lokalkomite Gladsaxe v. Bodil Due, Hakonsvej 39, 2880 Bagsværd.
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Danmarks Naturlredningsforening
DIrekter Gunver Bennekou
Masnedogade 20
2100 København ø

Modtaget I
Dan rt;. Nilturfrednln j"rllt"lnr

GLADSAXE
KOMMUNE

Rejsning af fredningsforslag for Buddinge Batteri og Bagsværd Fort

Danmarks Naturfredningsforemng har ihenvendelse af 06 102005 spurgt. om kommunen i
fællesskab med DN vil være med til at rejse fredningssag for Buddinge Batteri efter naturbe4
skyttelsesloven.

Sporgsmalet har været behandlet pa Økonomiudvalgets mode den 25.10.2005, og udvalget
har tilsluttet Sig, at der rejses en fredningssag i fællesskab med Danmarks Naturfredningsfor·
ening med henblik pa at sikre at omradet åbnes for publikum og at der pa længere sigt sker en
fnlægning og genopretning af fortidsmindet.

Økonomiudvalget er af den opfattel:ie. at der cgså bor rejses fredningsforslag for Bagsværd
Fort. ogsa gerne i fællesskab mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunen.

Kommunen vil snarest tage initiativ til et møde med Danmarks Naturfredningsforening. hvor
det videre forløb af fredningssagerne kan drøftes.

Venlig hilsen

I

kopi til Slots- og Ejendomsstyrelsen
Ejendomsselskabet Freja
2talinvest ApS
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Buddinge Batteri

Matr. nr. 115 Buddinge
Gladsaxe Kommune
Københavns Amt

Udarbejdet i oktober 2005
af Danmarks Naturfredningsforening i
samarbejde med Gladsaxe Kommune
Ajourført juni 2006 •

Dallmark~
Naturfrednir'lllsforeninQ'Sig nalurforklflring

fredningsgrænse
_ bygning Kilde Gladu~"kommune

bygning Kilde KMS deklaralioo
foreslået sti

1·16 bygningsnumre

A-B bygningskalegorier
C Geodætiskepunktere og • piller.

50 100

meter12062006 IJ-DN Udllnll ar Kort /I, Malnkel~yrelsens kor1lnalef~ler er gengivet I hrnhold tlllllladel!>e G 12-00
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Kort over Københavns Land- og Søbefæstning, reproduceret efter pjecen ·Københavns nyere Befæstning 1858-7910 •
udgivet af Københavns Amr i2003.
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