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AFGØRELSE 

i sagen om plejeplan for Bagsværd Fort i Gladsaxe Kommune 

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 4. oktober 

2012 om godkendelse af Gladsaxe Kommunes plejeplan – ”Bagsværd Fort – Projekt og plejeplan 

2012”, februar 2012.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.  

 

Afgørelsen er truffet af fredningskonsulenten på nævnets vegne, jf. § 9, i lov om Natur- og Miljøkla-

genævnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe Lokalkomite 

ved brev af 7. november 2012. Det er i klagen navnlig gjort gældende, at formålet med fredningen 

af Bagsværd Fort om at frilægge fortidsmindet ikke imødekommes i plejeplanen og at plejeplanen på 

usaglig måde tager særlige hensyn til beboerne i rækkehusbebyggelsen Louisehøj umiddelbart nord 

for det fredede område. 

 

 

Sagens oplysninger 

Bagsværd Fort blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 14. juli 2010. Fredningens formål er 

angivet i § 1 som ”at frilægge, bevare, genoprette og pleje fortidsmindet med henblik på at sikre 

dels anvendelse som bynært, rekreativt kultur- og parkmiljø med offentlig adgang samt at formidle 

forsvarsværkets kulturhistorie til publikum”. 

 

Af § 2 fremgår, at fredningsområdet omfatter 3,5 ha af matr.nr. 17e Gladsaxe. Området ejes af sta-

ten. 

 

Om delområde A (Fortet) er anført, at ejeren efter fredningens ikrafttræden skal fjerne en bygning i 

den tørre grav og retablere terrænet. Herefter hedder det: ””Bevoksningen med høje træer i områ-

dets kant mod nord bevares, medens bevoksningen på fortlegemet fjernes”. 

 

Efter § 3 i fredningsbestemmelserne skal kommunen udarbejde en plejeplan efter reglerne i miljømi-

nisteriets bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og bekendtgørelsen om pleje af fortidsminder. 

Plejeplanen skal forhandles med bl.a. Kulturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Uenighed 

om plejeplanens indhold kan forelægges for fredningsnævnet. 

 

Gladsaxe Kommune har i februar 2012 udarbejdet en plejeplan benævnt ”Bagsværd Fort – Projekt og 

plejeplan 2012”. Planen indeholder detaljerede bestemmelser om beplantningen, førstegangsindgreb 

og regelmæssig pleje på bl.a. det nordlige areal mod rækkehusbebyggelsen Louisehøj. Bestemmel-

serne er ledsaget af visualiseringer. Det fremgår af sagens akter, at plejeplan er blevet til efter hø-

ringer af en række myndigheder og foreninger (som anført i fredningens § 3) samt Grundejerfor-

eningen Louisehøj. Grundejerforeningen ønskede den eksisterende tætte bevoksning på nordskræn-

ten mod foreningens boliger bevaret i videst muligt omfang. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Kulturstyrelsen argumenterede for rydninger med henblik på at 

sikre fuld synlighed af fortets funktionsbærende konstruktioner. 

 

Plejeplanen fremtræder – for så vidt angår fredningsområdets kant mod nord – som en slags kom-

promis mellem hensynet til frilæggelse af fortidsmindets konstruktioner og hensynet til beskyttelse af 

Louisehøjs beboere mod indsyn fra besøgende på fortidsmindet. 

 

Grundejerforeningen Louisehøj klagede til fredningsnævnet over, at plejeplanen ikke i videre omfang 

beskyttede beboerne mod indsyn ved bestemmelse om bevarelse og successiv fornyelse af den tætte 

bevoksning mod nord. 
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Danmarks Naturfredningsforening gjorde overfor fredningsnævnet gældende, at det i forhold til 

fredningens formål om at frilægge fortidsmindet er usagligt at lægge vægt på beskyttelse af et be-

grænset antal private beboelser mod indsyn. 

 

Kulturstyrelsen er i fredningsnævnets afgørelse citeret for sammenfattende at mene, at ”de i pleje-

planen gengivne visualiseringer angiver en acceptabel løsning på fredningstekstens lidt modsæt-

ningsfyldte angivelser af friholdelse af fortidsmindet og bevarelse af de høje træer mod nord.”. 

 

Fredningsnævnet traf 4. oktober 2012 afgørelse om at afvise grundejerforeningens klage – og indsi-

gelsen fra Danmarks Naturfredningsforening – og godkende plejeplanen under henvisning til, at 

Gladsaxe Kommune efter nævnets opfattelse har taget behørigt hensyn til fredningsformålet ved 

udarbejdelse af plejeplanen i forhold til beplantningen mod Grundejerforeningen Louisehøj. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat har den 11. april 2013 besigtiget fortområdet. 

 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

Den plejeplan, som skal udarbejdes i henhold til fredningens § 3, skal selvsagt sigte mod at realisere 

fredningens formål og samtidig skal planen overholde de nærmere bestemmelser, som er indeholdt i 

fredningen. 

 

Som anført flere gange under sagen er der en tilsyneladende modstrid mellem fredningens formål 

om at frilægge fortidsmindet og bestemmelsen i fredningens § 2 om, at bevoksningen med høje træ-

er i områdets kant mod nord skal bevares. 

 

Specialbestemmelsen i § 2 er udtryk for, at der på dette sted (områdets kant mod nord) er særlige 

hensyn at varetage ved siden af fredningens formål. Der kan ikke være tvivl om, at det drejer som et 

hensyn til beboerne i rækkehusbebyggelsen umiddelbart udenfor det fredede område. 

 

Der er således utvivlsomt hjemmel til i plejeplanen – af hensyn til rækkehusbeboerne – at fastsætte 

retningslinjer for bevarelse af beplantningen i et vist omfang. 

 

I hvilket nærmere omfang og på hvilken måde beplantningen skal bibeholdes, beror på en skøns-

mæssig, delvis faglig baseret afvejning af de modstående hensyn. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke at have grundlag for at tilsidesætte den afvejning som Glad-

saxe Kommunes plejeplan er udtryk for og som fredningsnævnet har godkendt. 
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Hefter stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 4. oktober 2012 om godkendelse af 

Gladsaxe Kommunes plejeplan af februar 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Busck 

Fredningskonsulent 

Lisbeth Toft-Petersen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

• Grundejerforeningen Louisehøj v/Kristian Heldt, bestyrelsen@louisehoj.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

• DN Gladsaxe v/Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk 

• Fredningsnævnet for København, jeres j.nr.: FRS nr. 20/2012, kobenhavn@fredningsnaevn.dk 

• Gladsaxe Kommune, jeres j.nr.: 2012/09421 004, kommunen@gladsaxe.dk; vejpark@gladsaxe.dk 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grundejerforeningen Louisehøj 

v/Formand Kristian Heldt 
Louisehøj 23 

2880 Bagsværd 

bestyrelsen@louisehoj.dk  
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26. juli 2013 � J.nr.: NMK-522-00163 (tidl. NMK-522-00120) � Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis-NMKN 

 

DELAFGØRELSE 

vedrørende genoptagelse af realitetsbehandling af klage over plejeplan for Bagsværd 

Fort i Gladsaxe Kommune 

 

Ved brev modtaget i Fredningsnævnet for København den 30. oktober 2012 klagede Grundejerfor-

eningen Louisehøj over fredningsnævnets afgørelse af 4. oktober 2012 om stadfæstelse af ”Bags-

værd Fort – Projekt og Plejeplan 2012 – 2017” udarbejdet af Gladsaxe Kommune. 

 

Ved afgørelse af 5. juli 2013 afviste Natur- og Miljøklagenævnet klagen fra realitetsbehandling i 

nævnet, da nævnet fandt, at grundejerforeningen ikke var klageberettiget.  

 

Sagens indbringelse for Natur- og Miljøklagenævnet 

Ved mail af 9. juli 2013 har du som formand for Grundejerforeningen Louisehøj og på beboernes og 

grundejerforeningens vegne anmodet om genoptagelse af sagen. Du har anført, at det må bero på 

en misforståelse, at grundejerforeningen afvises som klageberettiget efter naturbeskyttelseslovens § 

86, stk. 1, nr. 5. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om genoptagelse 

Nævnet kan genoptage en sag til fornyet behandling, hvis der i forbindelse med en anmodning om 

genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en 

vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i 

forbindelse med nævnets oprindelige stillingtagen til sagen. Derudover kan nævnet genoptage en 

sag, hvis der fremkommer væsentlige nye retlige forhold, det vil sige en væsentlig ændring med 

tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag som forelå på tidspunktet for nævnets oprindelige afgørelse. 

Endelig kan nævnet genoptage en sag, hvis der i forbindelse med nævnets oprindelige behandling af 

sagen er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. 

 

Det beror på en beklagelig fejl, at Grundejerforeningen er blevet afvist som klageberettiget i sagen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har derfor besluttet at genoptage realitetsbehandlingen af din klage af 

30. oktober 2012 over Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 4. oktober 2012 om Plejeplan 

for Bagsværd Fort. 

 

Du og sagens øvrige parter vil senere modtage oplysning om sagens videre behandling for nævnet.  
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Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, 

stk. 3. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

Anmodning om aktindsigt 

I mail af 16. juli 2013 har du anmodet om aktindsigt i sagerne NMK-522-00120 og NKN-111-00055. 

Natur- og Miljøklagenævnet vedlægger en aktliste og alle dokumenter i de to sager. Der er ikke 

knyttet et dokument til NMK-522-00120 akt nr. 8 og 10, som er registrering af gebyrindbetalinger. 

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet anmodningen om aktindsigt efter miljøoplysningsloven2 og 

forvaltningsloven3. Det følger af samspillet mellem miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, forvaltningslo-

vens § 10 og § 15, og princippet i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2, pkt. om meroffentlighed, at 

nævnet kan give dig aktindsigt, medmindre der er oplysninger i sagen, som er omfattet af forvalt-

ningslovens § 15 og underlagt tavshedspligt.  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet4. 

Hvis du på baggrund af det tilsendte materiale ønsker at komme med bemærkninger til klagesagen, 

beder nævnet dig om at sende dem inden 4 uger. 

Bibi Søgaard-Bauditz 

Specialkonsulent 

Kopi er sendt til: 

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

- DN Gladsaxe v/Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk 

- Fredningsnævnet for København, jeres j.nr.: FRS nr. 20/2012, koben-

havn@fredningsnaevn.dk 

- Gladsaxe Kommune, jeres j.nr.: 2012/09421 004, kommunen@gladsaxe.dk; vej-

park@gladsaxe.dk 

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger med senere ændringer 
3 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 om forvaltningsloven 
4 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet. 



Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Telefon: 72 54 10 00 
nmkn@nmkn.dk 
www.nmkn.dk 

02. december 2013 � J.nr.: NMK-522-00163 � Ref.: LTP-NMKN

AFGØRELSE 

i sag om plejeplan for Bagsværd Fort 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 4. oktober 

2012 om godkendelse af Gladsaxe kommunens plejeplan - ” Bagsværd Fort – Projekt og plejeplan 

2012- 2017”, februar 2012. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden6 måneder, jf. naturbeskyttelovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets godkendelse af plejeplanen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Grund-

ejerforeningen Louisehøj, som navnlig har gjort gældende, at plejeplanen ikke i tilstrækkeligt omfang 

sikrer beboerne i bebyggelsen mod indsyn fra besøgende på fortet.  

 

Sagens oplysninger 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. juli 2013 truffet afgørelse om at genoptage realitetsbehand-

lingen af grundejerforeningens klage af 30. oktober 2012.  

 

Bagsværd Fort blev fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 14. juli 2010. Fredningens formål er 

angivet i § 1 som ”at frilægge, bevare, genoprette og pleje fortidsmindet med henblik på at sikre 

dels anvendelse som bynært, rekreativt kultur- og parkmiljø med offentlig adgang samt at formidle 

forsvarsværkets kulturhistorie til publikum”. 

 

Af § 2 fremgår, at fredningsområdet omfatter 3,5 ha af matr.nr. 17e Gladsaxe. Området ejes af 

staten. 

 

Om delområde A (Fortet) er anført, at ejeren efter fredningens ikrafttræden skal fjerne en bygning i 

den tørre grav og retablere terrænet. Herefter hedder det: ””Bevoksningen med høje træer i områ-

dets kant mod nord bevares, medens bevoksningen på fortlegemet fjernes”. 

 

Efter § 3 i fredningsbestemmelserne skal kommunen udarbejde en plejeplan efter reglerne i miljømi-

nisteriets bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og bekendtgørelsen om pleje af fortidsminder. 

Plejeplanen skal forhandles med Kulturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 

Grundejerforeningen Louisehøj. Uenighed om plejeplanens indhold kan forelægges for frednings-

nævnet. 

 

Gladsaxe Kommune har i februar 2012 udarbejdet en plejeplan benævnt ”Bagsværd Fort – Projekt og 

plejeplan 2012-2017”. Planen indeholder detaljerede bestemmelser om beplantningen, førstegangs-

indgreb og regelmæssig pleje på bl.a. det nordlige areal mod rækkehusbebyggelsen Louisehøj. 

Bestemmelserne er ledsaget af visualiseringer. Det fremgår af sagens akter, at plejeplan er blevet til 

efter høringer af en række myndigheder og foreninger (som anført i fredningens § 3) samt Grund-

ejerforeningen Louisehøj. Grundejerforeningen ønskede den eksisterende tætte bevoksning på nord-

skrænten mod foreningens boliger bevaret i videst muligt omfang. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Kulturstyrelsen argumenterede for rydninger med henblik på at 

sikre fuld synlighed af fortets funktionsbærende konstruktioner. 

 

Plejeplanen fremtræder – for så vidt angår fredningsområdets kant mod nord – som en slags kom-

promis mellem hensynet til frilæggelse af fortidsmindets konstruktioner og hensynet til beskyttelse af 

Louisehøjs beboere mod indsyn fra besøgende på fortidsmindet. 

 

Grundejerforeningen Louisehøj klagede til fredningsnævnet over, at plejeplanen ikke i videre omfang 

beskyttede beboerne mod indsyn ved bestemmelse om bevarelse og successiv fornyelse af den tætte 

bevoksning mod nord. 
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Danmarks Naturfredningsforening gjorde overfor fredningsnævnet gældende, at det i forhold til 

fredningens formål om at frilægge fortidsmindet er usagligt at lægge vægt på beskyttelse af et 

begrænset antal private beboelser mod indsyn. 

 

Kulturstyrelsen er i fredningsnævnets afgørelse citeret for sammenfattende at mene, at ”de i pleje-

planen gengivne visualiseringer angiver en acceptabel løsning på fredningstekstens lidt modsæt-

ningsfyldte angivelser af friholdelse af fortidsmindet og bevarelse af de høje træer mod nord.”. 

 

Fredningsnævnet traf 4. oktober 2012 afgørelse om at afvise grundejerforeningens klage – og indsi-

gelsen fra Danmarks Naturfredningsforening – og godkende plejeplanen under henvisning til, at 

Gladsaxe Kommune efter nævnets opfattelse har taget behørigt hensyn til fredningsformålet ved 

udarbejdelse af plejeplanen i forhold til beplantningen mod Grundejerforeningen Louisehøj. 

 

Grundejerforeningen har i klagen navnlig anført, at bestemmelsen i fredningens § 2 som lex specialis 

har fortrinsret fremfor fredningens almene formål, hvilket efter foreningens opfattelse ikke er kom-

met til udtryk i den godkendte plejeplan. Selve fortet ligger væsentlig højere end bebyggelsen på 

Louisehøj og en manglende beskyttelse mod indsyn vil derfor betyde, at der fra fortet vil være indsyn 

ikke alene til haverne på Louisehøj, men også ind i stuerne og på 1. sal. Det er derfor nødvendigt at 

bevare beplantningen både i dybde/udstrækning samt i højde og tæthed. En sådan beskyttelse mod 

indsyn kan ikke opnås med den foreliggende plejeplan.  

 

Foreningen er endvidere af den opfattelse, at de grafiske fremstillinger af plejeplanens evne til at 

forhindre indsyn til Louishøj ikke er korrekte og alene tager højde for indsyn vinkelret på bebyggel-

sen. Hertil kommer, at foreningen allerede nu kan konstatere, at den allerede foretagne udtynding af 

bevoksningen på selve fortlegemet vil gøre det muligt at se direkte ind i værelser og stuer i en del af 

bebyggelsen.  

 

Plejeplanens forslag om alene at bevare en enkeltstående række af opstammede træer vil således 

ikke leve op til formålet med bestemmelsen i fredningens § 2. For at opnå formålet skal bevoksnin-

gen være helt tæt i hele bevoksningens højde og have en vis dybde. En sådan dybde er foreslået i et 

vedlagt kortudsnit med skravering af områdets kant mod nord. 

 

Plejeplanen bør derfor ændres således, at definitionen af områdets kant mod nord fastlægges til at 

være fra bunden af løbegraven til glaciets top – jf. skravering på det vedlagte kortudsnit, at områ-

dets kant mod nord skal plejes og vedligeholdes, således at der løbende er et tæt løvdække i alle 

højder op til minimum 10 meter – gerne en blanding af løvfældende og ikke løvfældende arter, og at 

der ikke gennem bevoksningen på områdets kant mod nord etableres sigtelinjer med indsyn/udsyn 

til/fra fortet. 

 

Grundejerforeningen har endvidere gjort gældende, at selve processen omkring renoveringen af 

fortet lider af en række formelle fejl, herunder manglende høring af andre omkringboende end bebo-

erne på Louisehøj. Der er endvidere ikke foretaget en tilstrækkelig vurdering af betydningen for 

påvirkningen af omgivelserne i form af støj og forstyrrelse af dyrelivet. Beboerne er endvidere ikke 

gjort bekendt med, at der på fortgrunden findes en endda meget alvorlig jordforurening, og at pleje-

planen ikke tager højde for fjernelse af det forurenede jord.   

 

Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat har besigtiget fortområdet. 
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

Den plejeplan, som skal udarbejdes i henhold til fredningens § 3, skal selvsagt sigte mod at realisere 

fredningens formål, og samtidig skal planen overholde de nærmere bestemmelser, som er indeholdt i 

fredningen. 

 

Som anført flere gange under sagen er der en tilsyneladende modstrid mellem fredningens formål 

om at frilægge fortidsmindet og bestemmelsen i fredningens § 2 om, at bevoksningen med høje 

træer i områdets kant mod nord skal bevares. 

 

Specialbestemmelsen i § 2 er udtryk for, at der på dette sted (områdets kant mod nord) er særlige 

hensyn at varetage ved siden af fredningens formål. Der kan ikke være tvivl om, at det drejer som et 

hensyn til beboerne i rækkehusbebyggelsen Louisehøj umiddelbart udenfor det fredede område. 

 

Der er således utvivlsomt hjemmel i plejeplanen til at fastsætte retningslinjer med henblik på i et vist 

omfang at bevare bevoksningen mod nord for at beskyttede beboerne mod indsyn fra fortlegemet.  

 

I hvilket nærmere omfang og på hvilken måde beplantningen skal bibeholdes og vedligeholdes, beror 

på en skønsmæssig, delvis fagligt baseret afvejning af de modstående hensyn. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke at have grundlag for at tilsidesætte den afvejning som Glad-

saxe Kommunes plejeplan er udtryk for, og som fredningsnævnet har godkendt. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan alene tage stilling til klagen over selve plejeplanen. Det bemærkes i 

den forbindelse, at kommunen efter bestemmelsen i § 3 alene er forpligtet til at forhandle plejepla-

nen med Grundejerforeningen Louisehøj og ikke med andre beboere i området.  

 

Nævnet kan således ikke tage stilling til de i klagen påberåbte fejl og mangler i forbindelse med 

kommunens håndtering af selve restaureringsprocessen, herunder kommunens påståede manglende 

håndtering af støj- og jordforureningsproblemer mv.   
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Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 4. oktober 2012 om godkendelse 

af Gladsaxe Kommunes plejeplan af februar 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mikkel Schaldemose 

Næstformand 
/ 

Lisbeth Toft-Petersen  

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Grundejerforeningen Louisehøj v/Kristian Heldt, bestyrelsen@louisehoj.dk 

Fredningsnævnet for Købehavn, kobenhavn@fredningsnaevn.dk – j.nr. FRS nr. 20/2012 

Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk, vejpark@gladsaxe.dk – j.nr. 2012/09421 004 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Gladsaxe Kommune 

 

Att.: Ayla Nurkan Gretoft 

 

Via e-post: aylgre@gladsaxe.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagsværd Fort – midlertidig dispensation til klatrevæg og boldbane samt permanent di-

spensation til kaninanlæg 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om lovliggørende midlertidig dispensation til at bibe-

holde en klatrevæg med faldunderlag og en asfalteret boldbane indtil 31. december 2028 samt 

lovliggørende permanent dispensation til en kaningård med sti. Anlæggene er opført på ejen-

dommen matr.nr. 17e Gladsaxe, beliggende Møllemarken 27, 2880 Bagsværd, og det er op-

lyst, at da forholdene blev etableret i 2017 var Gladsaxe Kommune, Ejendomscenteret, som 

projektejer ikke opmærksom på, at anlæggene krævede dispensation fra hhv. museumsloven 

(fortidsminde) og naturbeskyttelsesloven (arealfredning). Sagen har efterfølgende været be-

handlet hos Slots- og Kulturstyrelsen, der ved afgørelser af 19. september og 18. december 

2018 har meddelt midlertidig dispensation fra museumsloven til klatrevæg og boldbane samt 

permanent dispensation fra museumsloven til kaninanlægget. I det materiale, der er sendt til 

fredningsnævnet, er det ansøgte nærmere redegjort for anlæggene, baggrunden for opførelsen 

af dem og sagsbehandlingen i Slots- og Kulturstyrelsen. Den nærmere placering af det an-

søgte fremgår af følgende kortudsnit, hvor fredet areal er vist med skravering og det ansøgte 

med rød prik: 

 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-12-2019  
 
Den 10.april 2019 
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Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 14. juli 

2010 om fredning af Bagsværd Fort. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”§ 1. Fredningens formål 

Fredningen af Bagsværd Fort har til formål at frilægge, bevare, genoprette og pleje fortidsmindet 

med henblik på at sikre dets anvendelse som bynært, rekreativt kultur- og parkmiljø med offentlig 

adgang samt at formidle forsvarsværkets kulturhistorie til publikum. 

 

§ 2. Fredningsområdet – areal og bygninger 

Fredningsområdet omfatter 3,5 ha bestående af matr.nr. 17e Gladsaxe. Området ejes af staten ved 

Slots- og Ejendomsstyrelsen. 

 

Området opdeles i 2 delområdet. Der henvises til det medfølgende fredningskort. 

 

Område A (Fortet) 

På fredningstidspunktet findes de på fredningskortet angivne bygninger nr. 1, 2 og 10. Arealet må 

ikke yderligere bebygges. 

 

Ejeren skal umiddelbart efter fredningens ikrafttræden fjerne den sekundært opførte bygning i den 

tørre grav (bygning 2) og retablere terrænet. 

 

Bevoksning med høje træer i områdets kant mod nord bevares, medens bevoksningen på fortlege-

met fjernes.  

 

Område B (Institutionen) 

På fredningstidspunktet findes de på fredningskortet angivne permanente bygninger (nr. 3-9). Der 

kan ikke opføres permanente bygninger uden for det angivne byggefelt i gældende lokalplan 148. 

 

Uden for lokalplanens byggefelt skal de oprindelige terrænformer opretholdes, og træbevoksnin-

ger mod Møllemarken bevares. Hvis den hidtidige anvendelse af område B som fritidsinstitution 

ophører, skal den til enhver tid værende ejer tilbageføre område B til forsvarsværkets oprindelige 

udseende, hvorefter området indgår i område A. 

 

…. 

§ 5. Anden rekreativ anvendelse 

 

Det kan i plejeplanen bestemmes, at der som led i den rekreative anvendelse af området kan an-

bringes og opsættes ikke-permanente publikumsfaciliteter. Disse skal respektere fortidsmindet 

med hensyn til materialer, udformning og placering. 

 

Endvidere kan der på arealet afvikles tidsbegrænsede arrangementer, såfremt disse ikke medfører 

nedslidning eller fysiske indgreb i fortidsmindet. …”  

 

 

Det ansøgte er ikke omfattet af plejeplanen 
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Udsnit af fredningskortet 

 
  

 
  
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Gladsaxe Kommune har udtalt sig til støtte for projektet. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. 
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I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Kristian Erland Jensen (udpeget af Gladsaxe Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved midlertidig dispen-

sation til den allerede etablerede klatrevæg med faldunderlag samt boldbanen og permanent 

dispensation til den allerede etablerede kaningård med sti, på vilkår af 
- at klatrevæg, faldunderlag og boldbane skal være fjernet og arealet retableret med holdbart 

græsdække senest 31. december 2028 

- at kaninanlægget fjernes, og terrænet retableres til oprindelig kote, når det ikke længere finder 

anvendelse. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på, at de ansøgte elementer benyttes af den kommunale sko-

lefritidsklub på stedet, og er etableret indenfor fredningens område B, hvor der siden 1961 har 

været drevet en lovligt etableret børneinstitution, der tidligere har haft byggelegeplads og et 

varieret dyrehold. Fredningsnævnet har henset til det oplyste om, at det ansøgte er opført i 

forbindelse med rydningen af gamle anlæg, herunder en ridebane, et antal skure og mindre 

bygninger samt et større antal hønse- og kaninbure og løbegårde, og at det visuelt har forbed-

ret forholdene på arealet, der nu fremstår langt mere ordentlige. Fredningsnævnet har endvi-

dere lagt vægt på, at dispensationen til klatrevæg, faldunderlag og boldbane er tidsbegrænset, 

og at arealet bliver retableret i 2028   

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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