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DELAFGØRELSE
i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne
Fredningsnævnet for København har den 30. juli 2010 truffet afgørelse om fredning af Grøndalen
med tilstødende arealer. Fredningen omfatter bl.a. de såkaldte Skolehaver, der ligger i Københavns
Kommune, i tilknytning til Grøndalsparkens nordlige del. Skolehaverne, der dyrkes og bruges til
pædagogiske formål, er hegnede og ikke offentligt tilgængelige. De består af to adskilte områder –
henholdsvis matr.nr. 11b (sydlige del) og matr.nr. 1466 og 1538 (nordlige del) - med en offentligt
tilgængelig sti imellem.
Baggrunden for fredningen af Skolehaverne er, at Danmarks Naturfredningsforening har fundet, at
der i tilknytning til den af Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Kommune i fællesskab
rejste fredning af Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken og Grøndalsparken også burde rejses sag om fredning af Skolehaverne. I 2003 var på arealer lige op til Skolehaverne bygget en række børneinstitutioner, og en fredning skulle bl.a. sikre arealerne som et rekreativt,
grønt område med forbedret offentlig adgang og herved imødegå en trussel om spredning af kommunalt institutionsbyggeri fra tilstødende arealer ind i skolehaverne. Kommunen havde afvist at
inddrage skolehaverne i den fælles fredningssag, og naturfredningsforeningen rejste derfor den 26.
november 2006 en supplerende fredningssag alene for disse arealer.
De omhandlede arealer er i kommuneplanlægningen udlagt til offentlige grønne områder, O1område. Nord for skolehaverne ligger arealer uden for fredningen, der er planlagt anvendt til bl.a.
børneinstitution (matr.nr. 950), og boligbebyggelse, jf. lokalplan nr. 424 om ”Grøndalsvænge Allé”.
Grøndalsparken var en af de københavnske parker, som Danmarks Naturfredningsforening i 1959
foreslog fredet, og som i en længere årrække har været omfattet af midlertidige retsvirkninger. Der
er ikke i forbindelse med den i 1959 foreslåede fredning angivet en konkret afgrænsning af parkarealerne.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet har besluttet at gennemføre en fredning af Grøndalen med tilstødende områder,
herunder af Skolehaverne. Fredningen har til formål at sikre området som parkområde, at opretholde
og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier under hensyntagen til områdets nuværende udformning, herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området, at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse
til fritidsformål og at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte
naturen overholdes. Fredningen fastsætter bl.a. bestemmelser om arealernes tilstand (§ 3), om
bebyggelse (§ 4) og om veje, stier og tekniske anlæg (§ 7).
For så vidt angår Skolehaverne har fredningsnævnet fundet, at Skolehaverne danner en naturlig
afslutning på den nordlige del af fredningsområdet og derfor bør friholdes for bolig- og erhvervsbyggeri. Fredningsnævnet finder imidlertid, at Københavns Kommunes mulighed for anvendelse af området til institutioner bør tilgodeses. Fredningsnævnet har på den baggrund fastsat følgende særbestemmelser for Skolehaverne, jf. fredningens § 12 om delområde E:
”Stk. 1. Området kan bebygges med offentlig institution. Bebyggelsesgraden må ikke overstige den for Københavns Kommune til enhver tid gældende for institutionsbyggeri.
Stk. 2. Området kan holdes hegnet, så længe det benyttes til børneinstitution eller andet pædagogisk formål.
Den på fredningskortet vist sti skal dog holdes åben.”

Fredningsnævnet har efterfølgende ved afgørelse af 10. marts 2011 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation fra fredningen til, at et areal på 456 m2 i den nordligste del
af Skolehaverne (delområde E) kan inddrages til anlæggelsen af vej, der skal fungere som adgangsvej til børneinstitutionen nord for fredningsområdet. Dispensationen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening og af Københavns Skolehaver.
Klage over fredningsafgørelsen og bemærkninger til klagen
Danmarks Naturfredning har den 16. august 2010 klaget over afgørelsen om fredning af Grøndalen
med tilstødende områder og efterfølgende fremsendt supplerende bemærkninger. Foreningen bemærker, at formålet med forslaget om fredning af Skolehaverne var ønsket om at sikre den nordlige
del af Grøndalsparken som rekreativt, grønt område med forbedret offentlig adgang. Grøndalsparken
er på den pågældende strækning kun en smal sti langs jernbanen. Desuden er området fattigt på
offentlige grønne arealer. På den baggrund mener foreningen, at det vil være en fejl at bebygge den
eneste tilbageværende mulighed for at øge parkens areal. De fastsatte bestemmelser er desuden
problematiske, da der ifølge foreningen gives mulighed for at bygge meget andet end børneinstitutioner. Der kan eksempelvis være tale om plejehjem, skatteforvaltning, brandstation mv. Byggeri til
sådanne formål kan i mange tilfælde være stort og mange etager højt og hører ikke hjemme i et
værdifuldt nærrekreativt område. Foreningen finder, at fredningen bør ændres, således at delområde
E (Skolehaverne) friholdes for al bebyggelse, og at det ved ophør af den nuværende anvendelse
bliver omfattet af fredningens øvrige bestemmelser om anvendelse til parkformål. Eventuelt yderligere bebyggelse til institutionsformål bør henvises til nabogrunden nord for Skolehaverne.
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Københavns Kommune har på baggrund af klagen fra Danmarks Naturfredningsforening bemærket,
at delområde E (Skolehaverne) efter kommunens opfattelse ikke er en del af Grøndalsparken, og ikke
har nogen sammenhæng med parken, hverken fysisk (indhegnet) eller driftsmæssigt (hører ikke
under kommunens parkforvaltning). Der er ikke tale om et park- eller naturområde, men derimod om
et institutionsområde, der anvendes af skolebørn, og som kun er tilgængeligt for denne gruppe. De i
kommuneplanen udlagte O1-områder, er en meget bred områdetype, der bl.a. rummer idrætsfaciliteter, legeplader, kolonihaver etc., men også parkområder. At det er et O1-område indebærer, at der
ikke i kommuneplanen er faste regler for bebyggelse (omfang, udnyttelsesgrad mv.), idet det kan
bebygges med de for anvendelsen nødvendige bygninger og anlæg efter en konkret vurdering.
Kommunen har over for fredningsnævnet fastholdt, at området ikke skal indgå i fredningen. Kommunen er uenig i fredningsnævnets vurdering af, at området udgør en ”naturlig afslutning på den nordlige del af fredningsområdet”, men har valgt ikke at påklage fredningsafgørelsen, da fredningen giver
kommunen mulighed for at opretholde og udvikle anvendelsen af området til institutioner mv. og at
friholde området for offentlig adgang.
Kommunen finder ikke, at den foreslåede fredning af Skolehaverne vil sikre Grøndalsparken, men at
der derimod vil være tale om at udvide den med et areal, som aldrig har været en del af parken.
Dette vil i givet fald ske på bekostning af væsentlige kommunale interesser og uden en rimelig begrundelse. Parken har altid været smal det pågældende sted, svarende til andre dele af parken, i det
den er opstået på restarealer langs Grøndalsåen og jernbanen. Parken kan fungere - og har i en lang
årrække fungeret - med sin nuværende form og udstrækning. Kommunen er endvidere uenig i, at
området er fattigt på offentlige grønne områder. Den grund, som Danmarks Naturfredningsforening
henviser til i klagen, er allerede planlagt til fuld udbygning med bl.a. en børneinstitution og botilbud
til grupper med særlige behov. Disse byggerier står umiddelbart overfor anlæggelse, og der er bl.a.
ansøgt om og meddelt dispensation fra fredningen til at etablere en adgangsvej til disse. Bl.a. på
grund af en bevarende lokalplan for et stort tilstødende kvarter rummer lokalområdet herefter ikke
flere byggemuligheder for fremtidige institutioner. Alt tyder imidlertid på, at behovet for faciliteter og
institutioner til børn, unge, særlige grupper etc. vil være stigende i de kommende år, og at også
behovet for tilbud til ældre i bydelen på længere sigt kan kræve nye anlæg. Det er derfor helt afgørende for kommunens muligheder for at opfylde sine forpligtelser, at der etableres en adgang til at
integrere byggeri til disse tilbud i delområde E, hvis den nuværende anvendelse til skolebørn ophører. Dette vil kunne ske under hensyn til beliggenheden, således at byggeri tilpasses omgivelserne i
såvel parken som den bevaringsværdige haveby Grøndalsvænge, men det vil ikke kunne lade sig
gøre, hvis byggemuligheden udgår af fredningen.
Naturstyrelsen har ved brev af 6. januar 2011 bemærket, at de forhold, som der peges på i klagen,
efter styrelsens opfattelse er af rent lokal interesse. På den baggrund har styrelsen ikke bemærkninger til klagerne.
Natur- og Miljøklagenævnet har den 9. maj 2011 foretaget besigtigelse og holdt offentligt møde
På baggrund af nævnets foreløbige overvejelser om at gennemføre en fredning af Skolehavernes
sydlige del, som ikke vil give mulighed for bebyggelse til offentlige institutioner, har Natur- og Miljø3

klagenævnet den 11. maj 2011 foretaget en supplerende høring af Københavns Kommune. Københavns Kommune har den 17. maj 2011 meddelt, at matr.nr. 1466 og matr.nr. 1538 – der udgør den
nordlige del af Skolehaverne – efter kommunens skøn er tilstrækkeligt til, at kommunen kan opfylde
sine forpligtelser med hensyn til offentlig service i området.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget 9 af nævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard
Andersen, Kaj Møldrup Christensen, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Peter Thyssen, Jens
Vibjerg og Henrik Waaben.
Et enigt Natur- og Miljøklagenævnet finder, at matr.nr. 1466 og matr.nr. 1538 bør udgå af fredningen, hvorimod den sydlige del af Skolehaverne skal forblive i fredningen uden mulighed for institutionsbyggeri. Der er herved foretaget en afvejning af på den ene side fredningsinteresserne i området
og på den anden de kommunale interesser i at kunne råde over samme område. Nævnet har herved
navnlig lagt vægt på det af kommunen oplyste om behovet for også i fremtiden at råde over byggemuligheder med henblik på fortsat opfyldelse af offentlige serviceforpligtelser og om de begrænsede
alternative byggemuligheder i området. Nævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at der er
tilstrækkeligt grundlag for at inddrage arealerne i den nordlige ende af Skolehaverne i forbindelse
med en fredning af Grøndalsparken med tilstødende områder. Nævnet finder herunder ikke, at området bør fredes med særlige bestemmelser om, at det senere kan bebygges med offentlig institution.
På ovenstående baggrund udtager Natur- og Miljøklagenævnet matr.nr. 1466 og matr.nr. 1538
Utterslev, København, af fredningen af Grøndalsparken med tilstødende områder. Samtidig ophæves
fredningsnævnets afgørelse af 10. marts 2011 om dispensation til inddragelse af areal til etablering
af adgangsvej, da det ansøgte herefter ikke kræver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50.
Natur- og Miljøklagenævnet vil efterfølgende træffe afgørelse i sagen om fredningen af Grøndalen
med tilstødende områder, herunder tage stilling til fredningens nærmere afgrænsning og indhold.
På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Rasmus Thougaard Svendsen
Specialkonsulent

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og
Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
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Denne afgørelse er sendt til:
• Københavns Kommune, Center for Byudvikling, Att.: Birthe Bertelsen, cbu@okf.kk.dk og
bbe@okf.kk.dk
• Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Att: Linnea Harreby Fosdal,
parkognatur@tmf.kk.dk
• Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, kkf@kff.kk.dk
• Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att: Peter Foldager, buf@buf.kk.dk
• Frederiksberg Kommune, Teknisk Forvaltning, byogmiljoeomraadet@frederiksberg.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Att: Kate Skjærbæk Rasmussen, mail: dn@dn.dk og
ksr@dn.dk
• Danmarks Naturfredningsforening København, v Erik Jacobsen, erikjacobsen@get2net.dk
• Københavns Skolehaver, Att: Formand Camilla Friedrichsen, camilla@kbhskolehaver.dk
• Københavns Skolehaver, Att: Leder Mette Vestergård, mevmadsen@bio.ku.dk
• Vanløse Lokaludvalg, Att: Hanne Larsen, Vanloeselokaludvalg@okfkk.dk
• Grøndal Lokalråd, v. Anne Fausbøll, naestformand@groendal-lokalraad.dk
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
• Fredningsnævnet for København, Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby.
• Kulturarvsstyrelsen, post@kulturarv.dk
• Dansk Ornitologisk, Vesterbrogade 140, 1620 København V, dof@dof.dk
• Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K, dbotf@mail.tele.dk
• Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, kontaktfhf@gmail.com
• Friluftsrådet, Att.: Vagn Göte, Frederiksberg Allé 74, 2. th., 1820 Frederiksberg C
• Vejlauget for Grøndalsvej, v/John og Janne Forslund, Grøndalsvej 37, 2000 Frederiksberg
• E/F Grønnehavegaard, v/fomand Chrstian Murmann, Stockflethsvej 39, 2. th., 2000 Frederiksberg
• Enggruppen v/ Bent Andersen, Damstien 18, 2720 Vanløse
• Karl Jelsbæk, Grøndalsvej 63 st., 2000 Frederiksberg
• Niels Olsen, Sallingvej 29, 2. tv., 2720 Vanløse
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DISPENSATIONER >

Afgørelser - Reg. nr.: 08115.00
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Grontmij A/S
Kokbjerg 5
6000 Kolding
Att. Dorte Uth Brodersen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-45-2015
Den 7. september 2015

Via e-post: DorteUth.Brodersen@grontmij.dk

Grøndalen – Midlertidig opmagasinering af genindbygningsegnede materialer
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af område på ca. 1.000
m2 til opmagasinering af rene genindbygningsegnede materialer på ejendommene matr. nrr.
343 og 375 Frederiksberg, beliggende sydvest for ejendommen Bernhardt Bangs Allé 43. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere
placering fremgår af det til afgørelsen vedlagte kortbilag.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af
31. januar 2013 om fredning af Grøndalen med tilstødende områder.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”§ 1Fredningens formål
Det er fredningens formål
1. at sikre området som parkområde,
2. at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative
værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning,
herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området.
3. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål.
4. at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.
…
§ 3 Arealernes tilstand
1. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller etableres anlæg, foretages terrænændringer eller ændringer i vegetationsforholdene, medmindre sådanne tilstandsændringer er tilladt
i de efterfølgende bestemmelser.
2. Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering
af anlæg, bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil hørende adgangsveje for at sikre optimal drift af spildevandssystemer, vandledninger og vandløb. Udformning og placering af nye, overjordiske anlæg, adgangsveje og nødvendige terrænændringer

eller andre ændringer i kloaksystemet med det formål at hindre udløb af spildevand. Udformning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af fredningsnævnet.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Frederiksberg kommune har udtalt sig til støtte for projektet.
Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at foreningen ikke har indvendinger mod projektet, men at betingelsen er at der skal tages hensyn til nabobebyggelserne og området ikke
må beskadiges. Så snart byggeriet er færdiggjort, skal der ryddes op på arealet og parken retableres til dets nuværende udseende.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Peter Fjerring (udpeget af Frederiksberg kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet på følgende betingelser:
•
•
•
•

Dispensationen løber frem til 31. december 2016.
Der skal ved oplagets etablering og drift tages hensyn til nabobebyggelserne.
Området må ikke beskadiges.
Når byggeriet er færdiggjort og senest ved dispensationsperiodens udløb, skal oplaget
ryddes og parken retableres til det oprindelige udseende.

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 betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

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

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Frederiksberg kommune, Danmarks Naturfrednings-forening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-

fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afsluttes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-41-2015

Att.: Ayla Nurkan Gretoft

Den 23. september 2015

Via e-post: aylgre@tmf.kk.dk

Grøndalen – etablering af fodgængersti
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om etablering af grussti i Grøndalsparken langs Jernbane Allé på ejendommen matr. nr. 3632, 3623, 3636 og 3633 Vanløse, København, beliggende i den del af Grøndalsparken, der ligger umiddelbart vest for Jernbane Allé. Projektet er
nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering
fremgår af det til afgørelsen vedlagte kortbilag.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af kendelse af 30. juli 2010 fra Københavns
Fredningsnævn som ændret ved Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 31. januar 2013 om
fredning af Grøndalen med tilstødende områder.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”§ 1 Fredningens formål
Det er fredningens formål
1. at sikre området som parkområde,
2. at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier under hensynstagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning, herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området,
3. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse ti] fritidsformål,
4. at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen
overholdes.
…
§ 3 Arealernes tilstand
1. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller etableres anlæg, foretages terrænændringer eller ændringer i vegetationsforholdene, medmindre sådanne tilstandsændringer er
tilladt i de efterfølgende bestemmelser.
…
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§ 6 Offentlighedens adgang
…
5. Cykling må kun ske på de stier, der i plejeplanen er udlagt som cykelstier.
…
§ 7 Veje, stier og tekniske anlæg
1. Nye stier, broer, cykel/gangtunneler og faunapassager må ikke anlægges uden at være fastlagt i plejeplanen. Nye cykelstier og redningsstier kan asfalteres. Øvrige stier anlægges med
grusbelægning eller som naturstier.
…”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, der yder teknisk bistand
til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF har ikke udtalt sig til sagen.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet,
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og
ikke indebærer, at der i noget internationalt naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget
for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

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

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-forening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
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bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afsluttes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Cento A/S
Att.: Kim Strømman

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-10-2017

Via e-post: KS@cento.dk

Den 3. april 2017

Grøndalen – midlertidig opstilling af arbejdsskure

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til midlertidig opstilling af arbejdsskure
indtil den 1. marts 2018 på Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg. Opstillingen vil ske
i tilknytning til opførelsen af en ny svømmehal. Det er oplyst i ansøgningen, at ingen træer
eller beplantning vil blive berørt af brugen af arealet. Den nærmere placering af skurene
fremgår af følgende kortudsnit, hvor det ansøgte er vist med rød prik.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at opstillingen af arbejdsskure vil ske på et areal omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse af 31. januar 2013 om fredning af Grøndalen med tilstødende
områder.

Side 1 af 5

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”

…………

………”
Internationale naturbeskyttelsesområder
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.

Side 2 af 5

Sagens behandling
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, hos Frederiksberg Kommune, hos Danmarks Naturfredningsforening, hos Friluftsrådet og hos DOF
Frederiksberg Kommune har udtalt, at kommunen som tilsynsmyndighed intet har at indvende
imod det ansøgte, og at kommunen i forbindelse med afvikling af den ansøgte skurbyplads vil
sikre, at arealerne retableres i henhold til Fredningsnævnets og Natur- og Miljøklagenævnets
kendelse for parkområdet.
Danmarks Naturfredningsforening har heller ingen indvendinger imod indretning af midlertidige skurfaciliteter i forbindelse med ombygningen af Bernhard Bange Alle 39 på den betingelse, at der ryddes op efter byggeriet, så det fredede område kan retableres i henhold til
Fredningsnævnets og Naturklagenævnets kendelse for Parkområdet.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved midlertidig dispensation til etablering af en skurbyplads som ansøgt. Dispensationen er gældende til den 1.
marts 2018. Det er en betingelse for denne dispensation, at arealet efter endt brug retableres i
henhold til Fredningsnævnets og Naturklagenævnets kendelse for parkområdet.
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 betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
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, Frederiksberg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 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 klagefristen 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 klagefristens 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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
forslag 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.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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.
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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
klagenævnet, 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 projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 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 klagefristen 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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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Krüger A/S
Att.: Lotte Juul Hansen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-21-2017

Via e-post: ljh@kruger.dk

Den 23. juni 2017

Grøndalen – Skybrudssikring
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af én inspektionsbrønd
og en midlertidig byggeplads på ejendommen matr.nr. 5s Frederiksberg, beliggende Femte
Juni Plads på Frederiksberg. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til
fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af
31. januar 2013 om fredning af Grøndalen med tilstødende områder.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”§ 1Fredningens formål
Det er fredningens formål
1. at sikre området som parkområde,
2. at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative
værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning,
herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området.
3. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål.
4. at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.
…
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§ 3 Arealernes tilstand
1. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller etableres anlæg, foretages terrænændringer eller ændringer i vegetationsforholdene, medmindre sådanne tilstandsændringer er tilladt
i de efterfølgende bestemmelser.
2. Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering
af anlæg, bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil hørende adgangsveje for at sikre optimal drift af spildevandssystemer, vandledninger og vandløb. Udformning og placering af nye, overjordiske anlæg, adgangsveje og nødvendige terrænændringer
eller andre ændringer i kloaksystemet med det formål at hindre udløb af spildevand. Udformning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af fredningsnævnet.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Frederiksberg Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at dispensation er ufornøden.
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at en dispensation bør betinges af, at områdets
træer og bevoksning ikke lider overlast.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet på det vilkår, at træer i området ikke lider overlast, og at anden varig bevoksning i videst muligt omfang friholdes fra overlast i byggeperioden.
Det ansøgte er for byggepladsens vedkommende dispensationskrævende. For inspektionsbrøndens vedkommende forudsætter fredningen fredningsnævnets godkendelse. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Inspektionsbrønden er efter sin placering uden betydning for fredningshensynene. For så vidt angår byggepladsen har fredningsnævnet lagt vægt på projektets tidsbegrænsede karakter.
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 betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen
Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Frederiksberg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 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 klagefristen 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 klagefristens 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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
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•

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
forslag 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.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.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.
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
klagenævnet, 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 projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 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 klagefristen 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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Att.: Projektleder Atef Sadr

Den 9. juli 2018

Grøndalen – Skybrudssikring

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til fortsættelse af skybrudsprojektet i
parkanlægget Grøndalen. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at det ansøgte skal etableres på et areal omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31. januar 2013 om fredning af Grøndalen med tilstødende områder.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”
§ 1 Fredningens formål
Det er fredningens formål
1. at sikre området som parkområde,
2. at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative
værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning,
herunder at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området.
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3. at fastholde og regulere offentlighedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål.
4. at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.
…
§ 3 Arealernes tilstand
1. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art eller etableres anlæg, foretages terrænændringer eller ændringer i vegetationsforholdene, medmindre sådanne tilstandsændringer er tilladt
i de efterfølgende bestemmelser.
2. Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering
af anlæg, bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil hørende adgangsveje for at sikre optimal drift af spildevandssystemer, vandledninger og vandløb. Udformning og placering af nye, overjordiske anlæg, adgangsveje og nødvendige terrænændringer
eller andre ændringer i kloaksystemet med det formål at hindre udløb af spildevand. Udformning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af fredningsnævnet.
3. Fredningen er ikke til hinder for etablering af underjordiske spildevandsbassiner/hjælpe-ledninger med dertil hørende overjordiske anlæg, adgangsveje og nødvendige terrænændringer
eller andre ændringer i kloaksystemet med det formål at hindre udløb af spildevand. Udformning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af fredningsnævnet.
4. Fredningen er ikke til hinder for reetablering af tidligere vådområder eller for, at der kan
etableres anlæg eller vådområder med renseeffekt til tilbageholdelse og rensning af vand.
Ændringerne samt disses udformning skal fastsættes i en plejeplan.
5. Fredningen er ikke til hinder for, at den rørlagte Grøndals Å kan frilægges på hele eller dele
af Strækningen. Frilægningen samt udformningen og placeringen skal fastsættes i en plejeplan.”

Frederiksberg Kommune, Karsten Klintø, har telefonisk oplyst, at der ikke foreligger en plejeplan, men at kommunen forventer at udarbejde en plejeplan umiddelbart efter gennemførelse
af de ansøgte forhold.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand. Miljøstyrelsen har
vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngleeller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Frederiksberg Kommune som fredningstilsyn, hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF.
Frederiksberg Kommunes fredningstilsyn har vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, og har anbefalet, at projektets udformning og placering godkendes af fredningsnævnet.
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Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at man ingen indvendinger har imod, at der
gives dispensation fra fredningen, så området kan bruges til skybrudsikring på betingelse af,
at alle grøfter udføres uden brug af beton, som jordanlæg. Samtidig skal områdets træer sikres
mod beskadigelse i byggefasen. Danmarks Naturfredningsforening finder det ligeledes vigtig
for biodiversiteten, at de på området uplejede arealer bibeholdes efter projektet er afsluttet, så
den vilde flora, som i dag findes på denne del af det fredede areal, bevares.
Ansøger har oplyst, at projektet opfylder alle de foreslåede vilkår fra Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet.
Det ansøgte forudsætter i medfør af fredningens § 3, stk. 3, fredningsnævnets godkendelse af
placering og udformning af det overjordiske anlæg. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at fredningshensynene ikke taler imod den
ansøgte placering og udformning af det overjordiske anlæg.
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 betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 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 må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.
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, Frederiksberg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 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 klagefristen 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 klagefristens 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 afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag 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.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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.
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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 klagenævnet, 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 projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 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 klagefristen 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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