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Fredningen vedrører:

Kalvebodkilen

Domme

Taksations kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

14-11-1990

Fredningsnævnet

13-12-1989

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

Overfredningsnævnets

afgørelse

af 14. november

t

om fredning

af "Kalvebodkilen"

Tårnby og Hvidovre

Fredningsnævnet
ber

Kommuner

for Københavns

1989 truffet

1990

afgørelse

i Københavns,

(sag nr. 2787/89).

Amts Fredningskreds

om fredning

efter naturfredningslovens

tel III af et ca. 3.000 ha stort areal beliggende
søterritoriet

Kalveboderne.

samme dato bestemt,

Fredningsnævnet

at fredningen

har den 13. decemkapi-

på begge sider af

har ved anden afgørelse

gennemføres

uden tilkendelse

af

af er-

statning.

Fredningssagen

'.

det daværende

er rejst i 1989 af Danmarks
Hovedstadsråd

i forening.

den af Danmarks

Naturfredningsforening

sag om fredning

af arealer

Ved sagsrejsningen

og

bortfaldt

i 1972 rejste og i 1985 udvidede

på Vestamager.

Afgørelsen

om fredning

nisteriet,

Dansk Ornitologisk

ejendommen

matr.nr.

er påklaget

tilOverfredningsnævnet

Forening

3 an Hvidovre

ning er ikke påklaget.

Naturfredningsforening

og Arne Jakobsen

By, Strandmark.

af Trafikmisom ejer af

Afgørelsen

om erstat-

2

Fredningsområdet.

Den væsentligste

del af det samlede

og udgør det landareal,

fredningsområde

som er fremkommet

ligger på Amager

ved inddæmninger

senest i

1940'erne.

Størstedelen

•
t

af dette areal og de oprindelige

1960'erne været benyttet
det fremtræder
udviklet

af forsvaret

nu som et varieret

Inddæmningen

og den fortsatte

rummer navnlig udstrakte

rørsumpe

repræsenterer

efter inddæmningen

og dyr.

naturligt

i offentligt

arealer

i den naturlige

for adskillige

1984 er antallet

faldet betydeligt.

af

Naturpleje

udviklingsstadier.

i afvandingssystemet

43 (beskyttelse

Kommune

offentlige

Søer og kanaler

arealer

stadier

De førstnævn-

syd for Sjællandsbroen

i Hvidovre

ligger i landzone.

de tilgrænsende

del.

i 1984 blev
cyk-

status.

eje eller tjener

§

siden

en

længde af over 50 km.

fredningsområdet

ningslovens

nu

1986 er der fore-

findes der nu veje og stier for gående,

retlige

fra mindre

at Vestamager

Siden

levesteder

de forskellige

af arealerne

i en samlet

Fredningsområdets

Navnlig

imidlertid

for at fastholde

lende og ridende

forskellige

og indeholder

fugle på Vestamager

åbnet for offentligheden,

Bortset

Områ-

og overdrevsarealer,

på ca. 30 ha i den sydøstlige

Efter at størstedelen

~

har medført,

taget skovtilplantning

er påkrævet

..

afvanding

strandenge,

sjældne og truede planter

~

landskab med et overvejende

samt selvsået birkeskov.

udvikling

\\

som artilleriøvelsesområde.

del søer og vandhuller

ynglende

har indtil

planteliv.

te landskabselementer

•

strandenge

formål, og praktisk

på Amager er omfattet

af vådområder),

er omfattet

er hele fredningsområdet

og i hvert

af naturfredningslovens

taget hele

af naturfred-

fald nogle af
§

47 a (be-

3

skyttelseslinien

ved ferske vande).

mune og på Amager
§

er i det væsentlige

46 (strandbeskyttelseslinien).

havns Kommuner
og 3. marts

De kystnære

er omfattet

omfattet

Mindre

arealer

Kom-

af naturfredningslovens

arealer

i Hvidovre

af fredningsdeklarationer

1966 og fredningskendelser

i Hvidovre

og Køben-

af 18. marts

af 26. juli

1940

1944 og 25. januar

1947.

Ved en afgørelse

•

•

af 4. juni

§ 54, stk. 4, bestemt,

turfredningslovens
ejendomme
Hvidovre

mellem

lystbådehavnen

Kommune

strækninger,

hvor forstranden

forbereder

af naturfredningslovens

Størstedelen

§

60 om fredning

på de privatejede

sportsplads

EF-fuglebeskyttelsesområde

færdsel på de

af søterritoriet

i medfør

Kalveboderne.

syd for Sjællandsbroen

vildtreservat.

bekendtgørelse

I den sydvestlige

(bekendtgørelsens

syd for Sjællandsbroen
II I (Vestamager

nr.

i

af en bekendtgørelse

på Amager

på Amager

af na-

med siv og rør.

udfærdigelsen

er der forbud mod færdsel

Hele fredningsområdet

•

er bevokset

jf. senest Landbrugsministeriets

1984 om Vestamager

reservatet

og Langhøjskolens

af fredningsområdet

vildtreservat,

at kysten

i medfør

ikke skal være åben for almenhedens

Miljøministeriet

15. juni

1982 har fredningsnævnet

er

af
del af

3).

§

er beliggende

og omliggende

i

havområ-

der).

Ved lov af 10. juni
fikministeren

bemyndiget

(Tårnbymotorvejen)
Lufthavnsvej

1976 om visse hovedlandevejsstrækninger

er nu tra-

til at lade anlægge en motorvejsforbindelse

over Vestamager

og med de fornødne

fra den eksisterende

tilslutninger

motorvej

til

til det eksisterende

vej-

net.

Miljøministeren
stadsregionen

godkendte

den

15. december

1989-2001, vedtaget

de Hovedstadsråd.
kelte ændringer

I forbindelse
af planen,

kulære af 28. december
lagt regionplanen

1989 regionplan

den 24. november
med godkendelsen

bl.a.

1989 af det daværenforetog ministeren

for så vidt angår Vestamager.

1989 (landsplandirektiv)

retsvirkning

for hoved-

som kommuneplan

Ved cir-

har miljøministeren
i Københavns

en-

Kommune.

til-

4

Fredningsområdets
afgrænsning

afgrænsning

af de arealer

des fredningsmæssige
kelte afvigelser

retningslinier.

uden for fredningsområdet

retningslinier,

indtil traceet

at der på ca. 30 ha langs

fastholdes,

del bevares,

at området

for naturgas ledningen

For de sidstnævnte

retningslinie:

tige landskabstræk

er hoved-

kan anvendes

m.v., og at de øvrige arealer udlægges

og almene friluftsformål.
følgende

forbehol-

er - med en-

kan opføres bolig- og institutionsbebyggelse,

til universitetsformål

østlige

der ifølge planen

med regionplanens

på Amager Fælled

syd for universitetet

planen

til regionplanens

Også fredningsbestemmelserne

- i overensstemmelse

af regionplanens

Artillerivej

i det væsentlige

i Kalvebodkilen,

formål.

For byzonearalerne
indholdet

svarer

byzonearealer

opstiller

"For at sikre, at Fælledens
og at sø- og moseområderne

skal der udføres naturpleje

til park

overdrevsag-

på Fælledens

på grundlag

af særlige

plejeplaner."

Regionplanen

har inden for fredningsområdet

te interesseområder
Kalveboderne

Området

for regionale

og ved Tårnbys

på Amager mellem

på Amager udpeget to såkald-

overnatning shaver , henholdsvis

ved

bygrænse.

den eksisterende

motorvej

og Kalveboderne

skal

ifølge regionplanen
mængde

anvendes som deponeringsplads
for fast affald i en
3
af ca. 4 mio m . Miljøministeren
har ved sin godkendelse af

regionplanen

I

suppleret

"Med lokaliteten
fremtidige

retningslinierne

Vestamager

arealanvendelse

den efterfølgende
sammensætningen
efterfølgende

sætter hensyn til flysikkerheden
grænser

godkendelse

må affaldssammensætning
delsen af arealerne,

"spiseligt"

til intensivt

og efterbehandling
herunder

og den

for deponeringsmulighederne.

efter miljøbeskyttelsesloven

derfor ikke omfatte
skal anvendes

for dette område med følgende:

dyrkning

affald.

friluftsliv

må affaldsHvor arealerne

som kolonihaver,

fastlægges,

af grøntsager,

Ved

således at anvenkan ske risiko-

frit."

Sagens behandling

Overfredningsnævnet

for Overfredningsnævnet.

har den

15. maj

1990 besigtiget

fredningsområdet

og

5

afholdt offentligt

møde med interesserede

har i øvrigt modtaget
foreninger

en del skriftlige

m.v. og privatpersoner,

til fredningsbestemmelser,

i sagen.

Overfredningsnævnet

henvendelser

fra myndigheder,

herunder

bemærkninger

som Overfredningsnævnet

til et udkast

udsendte

den 7. juni

1990.

Dansk Ornitologisk
lebestanden

•

•

Forening

på Vestamager,

har fremhævet

som er indtruffet

set en fredning til beskyttelse
Foreningen
vanding

af fuglelivet

anser den foretagne

indeholde

af ynglefugle.

skovrejsning

og den dermed

byzonearealerne

har endvidere

skovrejsning

ønsket

strandenge

rummer et stort og varieret

sig imod, at fredningen

fredningsamrådet

bl.a. motorvej,

og dyreliv.

tillader

i

om na-

og forsøg med saltvands-

og ligesom Fælledens

plante-

af-

skal

samt bestemmelser

udvidet med

på Amager Fælled og herved navnlig anført,

aler er de oprindelige

ningsområdet,

forbundne

årsag til nedgangen

ved f.eks. vandstandshævninger

Foreningen

i fug-

for stærkt hastende .

ønsker derfor, at fredningen

et forbud mod yderligere

turgenopretning
indtag.

Foreningen

nedgang

i de senere år, og har an-

for at have været en stærkt medvirkende

antallet

udtalt

den betydelige

storlosseplads,

landzonearealer

Foreningen

adskillige

at disse are-

har tillige

større anlæg i fred-

turistcampingplads

og

golfbane.

Islands Brygges Lokalråd,

Foreningen

var Amager Fælled har fremhævet,
uspoleret

naturområde

ning for især beboerne

•

Fælleden

pekundskabens

i de tilgrænsende

Fremme har navnlig

Klub har endvidere
pleje på grundlag

Miljøministeriet

fremhævet

Be-

centrum og af uvurderlig

betyd-

tætbebyggede

Hele

Forening

fremhævet

på Amager Fælled,

alerne syd for Grønjordsvej

og Foreningen

byområder.

af fredningen .

Klub under Dansk Botanisk

findes på byzonearealerne

Venner

at hele Amager Fælled er et næsten

tæt ved Københavns

bør derfor omfattes

Feltbotanisk

Fælledens

inddraget
behovet

og Foreningen

de botaniske

værdier,

og ønsket

i hvert

under fredningen.
for, at Fælleden

til Svamder

fald are-

Feltbotanisk

undergives

natur-

af en samlet plejeplan.

har ønsket,

at ministeriet

skal være plejemyndighed

6

for delområderne

2, 3 og 4, indtil arealerne

ne naturområder

Københavns

til rekreative

Kommune

sig imod Miljøministeriets

ledning til, at de almindeligt
af 6. december

Danmarks

anvendes
,

I

ningsnævnet.

gennemført

Fredningsområdets

5 bortset

følges.

Naturplejen

har udtalt sig i over-

fra de arealer,

De to organisationer
i det væsentlige
afgrænsning

des således, men de to organisationer
for, at regionplanens

i bekendt-

ønske og ser også gerne ministeriet

for delområde

fredningen

Cdelområ-

ønske og ser ingen an-

regler om naturpleje

og Friluftsrådet

til affaldsdeponering.

anbefalet

i kommunen

1983 fravige s for disse arealer.

med Miljøministeriets

som plejemyndighed

'I'

gældende

Naturfredningsforening

ensstemmelse

fra re-

formål.

har for så vidt angår arealerne

derne 2 og 3) udtalt

gørelse

skifter anvendelse

på Fælleden

har i øvrigt

som bestemt

af fred-

over Amager Fælled tiltræ-

fremhæver

retningslinier

der faktisk

den forudsætning

for byzonearealerne

her-

på Fælleden

bør derfor ske efter en samlet plan

for hele Fælleden.

Københavns

Amt har ønsket

Tårnby Kommune

og herved

på disse arealer.

henvist

på naturplejen

til, at amtet udfører

med, at plejemyndigheden

har med støtte fra Miljøministeriet

at det efter fredningsnævnet s kendelse
fredningsnævnet

at foretage

skolens

naturovervågning

forespørgsel
Hvidovre

erklæKommune

Kommune

protesteret

vil kræve en dispensation

foranstaltninger

til begrænsning

mod,
fra

af fugleli-

i Kastrup Lufthavn.

vet af hensyn til flyvesikkerheden

indforstået

tillægges

i

i denne kommune.

Trafikministeriet

Hvidovre

på arealerne

Amtet har på Overfredningsnævnets

ret sig indforstået
for arealerne

indflydelse

har på Overfredningsnævnets

med, at fredningsområdet

forespørgsel

erklæret

udvides med græsarealet

sig

på Langhøj-

idrætsanlæg.

Arne Jakobsen

har som ejer af en ejendom ved Hvidovre

steret mod, at fredningskendelsen
ges en sti langs vandet.

åbner mulighed

Strandvej

prote-

for, at der kan anlæg-

7

•

Grundejerforeningen
ligeledes

udtalt

Strandvang

sig imod, at der anlægges

Overfredningsnævnets

har deltaget

lemmer,

spørgsmål s vedkommende

for enkelte

grænsning,

Fredningen

kan i det væsentlige

har

en sådan sti.

dog kun 9 eller

tiltræde

11 med-

10 medlemmer.

fredningsområdets

i overensstemmelse

af-

med regionpla-

af fredningsnævnet.

bør imidlertid

ligt fremkommende
et mindre

Kommune

samtlige Overfredningsnævnets

således som afgrænsningen

nen er bestemt

i Hvidovre

beslutninger.

I sagens behandling

Overfredningsnævnet

•

og flere beboere

omfatte

eventuelle

tilvækstarealer,

opgrøde-

eller andre natur-

og fredningsområdet

areal under et idrætsanlæg

enkelte mindre uoverensstemmelser

i Hvidovre

mellem

bør udvides med

Kommune.

Endvidere

fredningsnævnet s kendelse

må
og

det dertil hørende kort berigtiges.

Ved beslutningen

om fredningsområdets

har Overfredningsnævnet

I

i regionplanen,

jeplaner

naturpleje

som ifølge regionplanen
jen sikres, at Fælledens
at sø- og moseområderne
ningsbestemmelserne
landskabelige

overdrevsagtige
på Fælledens

mellem

i medfør

enstemmigt,

størstedelen
fredningen.

af særlige ple-

på Amager Fælled,

således at det ved naturple-

landskabstræk

fastholdes,

udformes

Når fred-

på Amager Fæl-

at der i hvert fald for tiden
på Fælleden

pålægges

kapitel

III.

om fredningsområdets

på Amager Fælled

ikke er

fredningsbe-

afgrænsning

dog at et medlem har stemt for, at i hvert

af byzonearealerne

og

under hensyn til den

land- og byzonearealerne

af naturfredningslovens

beslutninger

Kommune bin-

østlige del bevares.

for landzonearealerne

sammenhæng

Overfredningsnævnets
truffet

for de byzonearealer

for, at nogen del af byzonen

stemmelser

at der på grundlag

ikke skal bebygges,

led, finder Overfredningsnævnet,
grundlag

over Amager Fælled

lagt vægt på den - for Københavns

dende - retningslinie
skal udføres

afgrænsning

er

fald

skulle inddrages

under
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Om fredningsbestemmelserne

Fredningsbestemmelserne
stk.

1, suppleres

må som krævet

varierer

fredningsområde,

stemmelserne.

enstemmigt:

med en udtrykkelig

Fredningsformålet
samlede

bemærkes

således

som et naturområde

formål.

delvis inden for det betydelige
i fredningsbe-

anser det for væsentligt,

af, at fredningsformålet

ge del af Vestamager

af fredningens

som det også afspejles

Overfredningsnævnet

sker en fremhæven

angivelse

imidlertid

§ 18,

i naturfredningslovens

at der

for så vidt angår den sydli-

i første række er at bevare og pleje disse arealer
til gavn for plante- og dyrelivet,

herunder

navnlig

fuglelivet .

•

Fredningsnævnet

har i sin afgørelse

opdelt fredningsområdet

råder, således at der - foruden bestemmelser,
ningsområdet

- er fastsat

særlige bestemmelser

Ved disse særlige bestemmelser
nærmere

angivet

delområdet

der gælder

"udlægges"

formål, og der anføres anlæg m.v.,

budsbestemmelser.

Overfredningsnævnet

af differentierede

Efter fredningsnævnets

afgørelse

de hvert enkelt projekt
udtrykkeligt

tillader

gælder forskellige

til de bygninger

almindeligt

gældende

regler

opdelingen

for-

i delom-

imidlertid

og anlæg m.v.,

i forbindelse

godkendelse

i

fredningsbestemmelser.

af adgangsbegrænsninger

Fredningsnævnets

til et

gældende

godken-

som fredningen

i det enkelte delområde.

foranstaltninger

dyrelivet.

generelt

skal fredningsnævnet

tilvejebragt

af stier og indførelse

delområde

som kan etableres

kan tiltræde

råder og fastsættelsen

for hele fred-

for hvert delområde.

det enkelte

uanset de for hele fredningsområdet

i 6 delom-

Det samme

med naturpleje,

anlæg

af hensyn til plante- og

eller afslag vil da efter de

i naturfredningsloven

kunne påklages

til

Overfredningsnævnet.

Efter fredningsnævnet s afgørelse
de planer

for henholdsvis

skal der tillige tilvejebringes

stianlæg

og naturpleje

det og en samlet plan for opførelsen
område 4 (arealerne
holder

ikke regler om disse planers

ning.

Afgørelsen

er plejemyndighed

tager heller

Fredningsnævnets

tilvejebringelse

ikke udtrykkelig

for de enkelte

i hele fredningsamrå-

af hytter og fugletårne

i Tårnby Kommune).

delområder.

samle-

m.v. i del-

afgørelse

inde-

og retlige betyd-

stilling

til, hvem der
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Overfredningsnævnet

finder, at det gennem fredningsbestemmelserne

bør

sikres, at brugerne

af fredningsområdet

på de

dispositioner,

der træffes,

at udførelsen

af den enkelte

mer skal godkendes

på Amager

får indflydelse

og at det er både upraktisk
foranstaltning

af fredningsnævnet

og upåkrævet,

inden for fredningens

med mulighed

for, at nævnets

ramafgø-

relse kan påklages.

Efter Overfredningsnævnets
der brugermedvirken

vurdering

tilvejebringes

inden for fredningens

rammer,

bør det centrale

samlede planer

for almenhedens

plejen i den del af fredningsområdet,

•

ninger,

der har grundlag

eller med plejemyndighedens

Foranstalt-

ændring

dispensation

af fredningen

har grundlag

Overfredningsnævnet

i en samlet plan - være af-

tilladelse

i delområde

afvanding

6 (arealerne

nes tilladelse,

uden at en godkendelse

Der findes for dette delområde
plejemyndighedens
tilvejebragt

En sådan udformning

efter

yderligere

tilplantning

m.v. i delområde

4.

på Sjælland) bør foranstaltninger

rammer kunne udføres

af plejemyndigheden

ikke tilstrækkelig

inden

eller med den-

fra fredningsnævnet

kompetence

for

Dette gælder foranstalt-

af Vestamager,

for fredningens

brugermedvirken

- uan-

formål, at de kun bør kunne udføres

4 samt anlæg af kolonihaver

Også for delområde

at betinge

at visse foranstaltninger

fra Overfredningsnævnet.

ninger til yderligere

34 eller sker

i en samlet plan - har en så stor betydning

af fredningens
direkte

§

Overfred-

34 a.

finder endvidere,

set om de har grundlag
varetagelsen

§

uden

rammer, bør derimod

efter naturfredningslovens

efter lovens

kunne ud-

tilladelse,

af, at der opnås fredningsnævnet s (eller efter påklage

ningsnævnets)

tes.

og for natur-

skal indhentes.

der ligger uden for fredningens

- uanset om foranstaltningen
hængig

færdselsret

som ligger på Amager.

fra fredningsnævnet

En foranstaltning,

for arealanvendelsen

i en sådan samlet plan, bør herefter

føres af plejemyndigheden
at en godkendelse

være, at der un-

skal indhen-

anledning

af, at der foreligger

til

en under

samlet plan.

af fredningsbestemmelserne

gør det nødvendigt,

at

10

det angives udtrykkeligt,
te beføjelser,
vejebringelse

'.

de nævn-

ved planernes

til-

skal foregå.

der ligger i Københavns

lem staten og kommunen,

•

tillægges

og ved hvem den nævnte brugermedvirken

De arealer på Amager,

ten.

hvem der som plejemyndighed

medens

Efter bestemmelserne

arealerne

Kommune,

i Tårnby Kommune

i bekendtgørelse

for delområderne

og Miljøministeriet
dre del af delområde

5, medmindre

af delområde

for delområde

andet fastsættes

1983 om til-

Kommune herefter

1-3 og størstedelen

vil være plejemyndighed

ejes af sta-

af 6. december

syn og pleje af fredede områder m.m. vil Københavns
re plejemyndighed

er i sameje mel-

væ5,

4 og en min-

i fredningsbestemmel-

serne.

Delområde
bedet.

1 administreres

Naturplejen

i dag af Københavns

af delområde

plejen af de tilgrænsende
heden for delområde

medens
værdier

4 varigt

opprioriteres.

menhængende

borg Statsskovdistrikt,
lige i terrænet.
ve gennemskåret

rekreative

Delområderne

der indtil videre varetages
at tillægge
ændring

Miljøministeriet

af denne ordning

Også delområde
benhavns

administration

og den langsigtede

kan næppe detailplanlægges

net anser det for ønskeligt,

5, hvoraf

Kommune,

net og må forventes

udøves af Jægersgrænser

forinden.

af samme myndighed,
plejemyndigheden,

i dag et sam-

er ikke synat ville bli-

arealanvendelse

at navnlig naturplejen

i

Overfredningsnæv-

af alle tre delområ-

og finder det rigtigst
indtil forholdene

gør en

tilrådelig.

størstedelen

er i dag naturområde

statsskovdistriktet.

hvor de biologiske

udgør imidlertid

indbyrdes

sigt

friluftsformål,

2 og 3 må i øvrigt antages

af en motorvej,

disse delområder

formål og almene

og delområdernes

med

Plejemyndig-

2 og 3 på længere

skal være et naturområde,

hvis daglige

i sammenhæng

Kommune.

skal delområderne

De tre delområder

naturområde,

v/stadsgartnerem-

på Amager Fælled.

1 bør derfor være Københavns

intensive

delområde

1 bør tilrettelægges

byzonearealer

Efter fredningsbestemmelserne
tjene henholdsvis

Kommune

Delområde

er i sameje mellem

staten og Kø-

under daglig administration

5 er imidlertid

ret snart at skulle anvendes

klart afgrænset

af

i terræ-

i en årrække til

II

deponering
intensive

og efterbehandling
rekreative

forhold bevirker,

formål.

del af delområde

Kommune,

grundlag

mune plejemyndigheden

området

skal tjene

finder, at disse

for den del af delområde

bør udøves af kommunen.

5 ligger i Tårnby Kommune,

på det foreliggende

5, som

Da den resterende

findes det - i hvert

- ikke muligt at tillægge

i dels Københavns

Kommune,

Kommune.

Efter bestemmelserne

i bekendtgørelsen

af 6. december

Kommune

være plejemyndighed

ne, og denne ordning bør opretholdes.
havns Amt være plejemyndighed
den overvejende
rekreative

5 er ophørt

indflydelsen

indflydelsen
luftsrådet,

tillægges

- tillige

Hvidovre

Kommune.

kanaliseres

Sundby Lokalråd.

af fredningens

Forening

i en samlet plan, der

Islands Brygges

eller om der - som det kendes

fredningsområder

- bør nedsættes

et rådgivende

dende foreninger

m.v. er repræsenteret.

dog stemt for, at brugerindflydelsen
indtil videre
Amager Fælled.

skulle tilkomme

foreningerne

Forening

samt

Lokalråd

og
at

den enkelte
fra andre

udvalg, hvori de pågæl-

Et mindretal

verørende

Fri-

til plejemyndigheden

om et forslag til en samlet plan skal forelægges

forening m.v. til udtalelse,

om ønskeli-

formål, og at bruger-

og Dansk Botanisk

overlades

må

at bruger-

Naturfredningsforening,

I - tillige

Det bør imidlertid

kan tillæg-

finder det rigtigst,

gennem Danmarks

Dansk Ornitologisk

anven-

og planens gyldighedsperiode

Overfredningsnævnet

til opfyldelse

men da

lokale nær-

for dette delområde

må som nævnt have grundlag

- for så vidt angår delområde

bestemme,

Kommune,

får udtryk under en dialog med plejemyndigheden

ge foranstaltninger

vil Køben-

1-4 og - når den midlertidige

under brugermedvirken,

ikke være for lang.

i Hvidovre

1983

i denne kommu-

tjener og fortsat skal tjene

der for delområderne

tilvejebringes

dels Hvidovre

Efter bekendtgørelsen

formål, bør plejemyndigheden

ges plejemyndigheden,

for arealerne

for arealerne

del af området

delse af delområde

Kom-

for hele delområdet.

6 ligger på Sjælland

vil Københavns

fald

Københavns

Delområde

De beføjelser,

c

Overfredningsnævnet

at plejemyndigheden

ligger i Københavns

•

af affald, hvorefter

på et medlem

delområde

Fælledens

I i hvert

har
fald

Venner og Bevar
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Om fredningsbestemmelserne

Fredningsafgørelsen
hedens

iøvrigt bemærkes

må tage udtrykkelig

ret til færdsel og ophold

så henseende

•

•

gældende

i fredningsområdet.

Udgangspunktet

i

skal være åbent for gå-

af visse ordensforskrifter

regler fastsat

af almen-

som f.eks.

i medfør af naturfredningslovens

ka-

pitel VIII .

Dette udgangspunkt

må imidlertid

arealer

og anlæg til særlige

neanlæg

og det kommende

tet må også forlades
påkrævet

forudgående

dens færdsels-

og opholdsret

øvrigt være begrænset

sat i bekendtgørelsen

udstrækning

på visse

te denne ret.
gå de nuværende

i medfør

1

Kommune

plante- og

bemærkes,

1982 fortsat

står ved

at der - om nødvendigt
en sti langs kysten.

efter

Almenhe-

af fredningsbestemmelserne

1984 om Vestamager

gør det ønskeligt,

stier i delområderne
bør imidlertid

vil i

end naturfredningsloven,

en del af fredningsområdet,

at

her-

som er fast-

vildtreservat.

at der i et vist om-

l-S, og fredningen
ikke fastlåse

I dag er detbør bekræf-

retten til at an-

cykle- og ridestier.

kan anlægges

må respektere,
en motorvej

at der i henhold

over Vestamager.

- med en enkelt modifikation

ge eller midlertidige

arealanvendelse

fremgår af regionplanen.
overensstemmelse

anser det for

ret til at cykle og ride i området.

Fredningen

Overfredningsnævnet

der tillige

- anlægges

af IS. juni

fang gives almenheden
te tilladt

af 4. juni

af anden lovgivning

under det forbud mod færdsel

Fredningsområdets

afgørelse

i Hvidovre

skydeba-

Udgangspunk-

eller for at beskytte

ikke bør hindre,

ekspropriationer

m.v.

hvori plejemyndigheden

om kyststrækningen

magt, men at fredningen

synings-

formål som bl.a. det eksisterende

i det omfang,

Særligt

for så vidt angår privatejede

område til affaldsdeponering

fredningsnævnet s ovennævnte

1976

forlades

af hensyn til sprængningsfare

dyrelivet.

c

enstemmigt:

stilling til omfanget

bør være, at hele fredningsområdet

ende færdsel under overholdelse
de normalt

ligeledes

Fredningen

med regionplanens

og trafikanlæg

til lov af lO.

Overfredningsnævnet

- at burde respektere

bør således ikke hindre,

i to transportkorridorer

fin-

den var1-

af dele af fredningsområdet,

retningslinier

juni

som

at der i

tilvejebringes

for-

og i en årrække de-
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panere s og efterbehandles
ter der kan etableres
de.

Derimod

nisteriet

ikke-spiseligt

kolonihaver

som grundejer,

råde 4, således

Københavns

må forudsætte

en tilladelse

slaget bestemt,

et direkte

ning vil imidlertid

må derfor tiltræde

og spørgsmålets

afklaring

bør ændres

Da delområde

4 varigt bør være et naturområde,

i fredningsnævnets
ny fredningssag,

for dette delområde
opførelse

Overfredningsnævnet

ændres,

af bebyggelse

hvor de biologiske

foranstaltninger

til flyvesikkerheden

Idet der iøvrigt

foretages

ningsbestemmelser,
fredningsnævnet

i Kastrup

3.000 ha store område,
tilvækstarealer

dertil:

interbestem-

kompetence

til

begrænses.

at foretage

at Miljøministeriet
til bekæmpelse

tillægges

den ændring
beføjelsen

af fuglelivet

af hensyn

Lufthavn.

enkelte mindre realitetsændringer

som fredningsnævnet

herefter

fastsatte

så plejemyndighedens

finder det dernæst rigtigst

af fredningsnævnet s afgørelse,
til at tillade

om

som nævnt.

esser skal have særlig vægt, må de af fredningsnævnet

at tillade

bør ik-

Overfredningsnævnet

til en eventuel

bestemmelsen

melser

vest

for en sådan mulig beslut-

som den er affattet

således at det henskydes

med fredningsfor-

øst for Lossepladsvej.

af den samlede fredning.

bestemmelsen,

•

finder, at meget kan tale for

grundlag

være tidkrævende,

ke forhale afslutningen

for dette delområde

I alene bør etableres

i delområde

af et forsvarligt

men en så væ-

fra Overfredningsnævnet

forbud mod at anlægge nyttehaver

Tilvejebringelse

afgørelse,

fredningsformål

Overfredningsnævnet

og Tårn-

i den østlige del af delom-

er det i overensstemmelse

at nyttehaver

for Lossepladsvej.

Amt som regionplanmyndighed

direkte

I fredningsnævnet s afgørelse

i dette delområ-

opslag 6.2. bestemmer,

fra det særlige

5, hvoref-

af en aftale mellem Miljømi-

overnatningshaver

som regionplanens

sentlig afvigelse

•

(overnatningshaver)

bør der ikke blot på grundlag

by Kommune kunne etableres

•

affald i delområde

følgende

har bestemt,

fastsætter

fredningsbestemmelser

der er vist på kortbilagene,

af de fredOver-

for det ca.

og for eventuelle
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•

§ I.

Fredningens

formål.

Fredningen

har til formål at sikre en opretholdelse

en forbedring
knyttet

af de biologiske

til området,

ret til færdsel

og landskabelige

samt at fastholde

i området

og muliggøre

værdier,

og regulere

og dets anvendelse

der er

almenhedens

til fritidsformål

iøvrigt.

Fredningsområdet
tet.

I

delområde

de rekreative

2.

etableres

tillægges

sær-

skal der lægges særlig vægt på

terrænændringer

tilladt

ler foretages

i de efterfølgende

i medfør

eller

sådanne tilstandsændringer

af plejemyndigheden

en dispensation

i de nuværen-

og ændringer

og der må ikke opføres bebyggelse

andre anlæg, medmindre

umiddelbart

c

interesser

Tilstandsændringer.

de vegetationsforhold,

3.

delområder

som vist på fredningskor-

hensyn.

Der må ikke foretages

§

i 6 delområder

4 skal de biologiske

I de øvrige

lig vægt.

§

opdeles

bestemmelser,

efter

§

er

tillades

7, eller tillades

af naturfredningslovens

§

ved

34.

Vandstandsregulering.

Fredningen

er ikke til hinder

Vestamager

justeres

dre grøfter,

fredningens

fra Overfredningsnævnet

ning af afvandingskanalerne

I forbindelse

for, at den nuværende

for at tilgodese

må ikke uden tilladelse

med tilladt

eller anlægges

tilplantning

som er nødvendige

afvanding

4.

Transportkorridorer

Fredningen

foretages

uddyb-

nye afvandingskanaler.

må der dog graves de m~n-

for at aflede overfladevand

fra

og motorvejsanlæg.

er ikke til hinder

af

formål, men der

skovkulturerne.

§

el-

for, at der etableres

forsynings-

15

og trafikanlæg

i de to på fredningskortet

rer over Vestamager,

når retningslinierne

1989 for det tidligere
forsyningsledninger

viste transportkorridoherfor

hovedstadsområde

kun må fremføres

lige transportkorridor

i regionplan

overholdes,

under terræn,

i det hele kun må anvendes

herunder

at

og at den sydtil underjordi-

ske ledningsanlæg.

•

Fredningen

er heller

ikke til hinder

slutnings-

og udfletningsanlæg

ni 1976

§

selvom

disse anlæg etableres

for, at der etableres

for den ved lov nr. 321 af 10. ju-

I, nr. 2, besluttede

hoved landevej

(Tårnbymotorvejen),

delvis uden for den nordlige

trans-

portkorridor .

§

5.

Havneanlæg.

Fredningsbestemmelserne
læg.

gælder

Fredningsbestemmelserne

ikke for de eksisterende
gælder heller

aler, der i dag hører til et eksisterende
disse landarealer

§

6.

anvendes

havnean-

ikke for de landare-

havneanlæg,

så længe

til havneformål.

Afværgeforanstaltninger.

Fredningen

er ikke til hinder

stand, der foretages
af forsagere

(granater),

overensstemmelse

Fredningen

staltninger
tilladelse

med bestemmelserne

efter

med en plan som nævnt

i

.

foretages

foran-

når det sker efter

i hvert enkelt tilfælde.

§ 7 kan uanset

trafikanlæg

Kastrup,

af fuglelivet,

- mindre

i

for, at der af hensyn til

Lufthavn,

fra Miljøministeriet

og fremtidige

i forbin-

i lov om kystbeskyttelse

ikke til hinder

i Københavns

de, at der anlægges

og tilintetgørelse

for afværgeforanstaltninger

til begrænsning

Plejemyndigheden

til-

eller for, at der udføres kystsikring

er heller

flyvesikkerheden

for de indgreb i områdets

som led i eftersøgning

delse med forurening

•

til-

§

2 anlægge

- eller tilla-

bakker og volde omkring nuværende

m.v., når det sker i overensstemmelse
§

15.
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§ 7.

Naturpleje.

Uanset

2 må plejemyndigheden

§

udføre de foranstaltninger,

skønnes egnet til at forbedre

forholdene

vet eller findes hensigtsmæssige
re de landskabelige

værdier.

plan som nævnt i

§

Plejemyndigheden

tillægges

a) Københavns

for dyre- og planteli-

for at opretholde

eller forbed-

For foranstaltninger

ne )-5 er det dog en betingelse,

der

at de udføres

i delområder-

på grundlag

af en

15.

Kommune

i delområde

) samt de dele af delområ-

derne 5 og 6, som ligger i kommunen,

•

b) Miljøministeriet
delområde
c) Hvidovre

idelområderne

2, 3 og 4 samt den del af

5, som ligger i Tårnby Kommune,
Kommune

i den del af delområde

og

6, som ligger i

kommunen.

Overfredningsnævnet

kan efter anmodning

af plejemyndigheden

og kan i så fald samtidig

)5,

stk. 3.

Almenhedens

adgang.

ne i

§

I

•

8.

§

Bortset

fra arealer,

gørelse

er i privat eje, og bortset

anlæg til særlige
menhedens

der pr. datoen

derom ændre

ændre bestemmelser-

for Overfredningsnævnets

af-

fra de til enhver tid værende

formål er hele fredningsområdet

færdsel til fods med de begrænsninger,

anden lovgivning

fordelingen

end naturfredningsloven,

åbent for alder følger af

og med følgende yderli-

gere begrænsninger:
a) Plejemyndigheden
bestemte

områder

b) Idelområderne

Almenheden

efter

§

7 kan forbyde

af hensyn

føres i snor.

) nævnte begrænsninger

cykle på de stier, der er vist på fredningskortet
for "cyklestier",

i nærmere

til sprængningsfare.

)-5 skal hunde

har med de i stk.

færdsel

ret til at
med signatur

og til at ride på de stier, der er vist på
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"e

fredningskortet
ling omfatter

med signatur

videregående

'.

på tværs af vej- og baneanlæg,

for at forbedre

færdsel

for almenheden.

i nærmere

på egnede

Det er en betingelse

§

9.

nævnt i

15.

c

7 kan i delområde

herunder

nyttehaver

og de omliggende

byområder.

staltning

efter stk.

Plejemyndigheden
ler tillade,

for turi-

vest for Lossepladsvej.

til friluftsformål

skal der sik-

§

med en plan som nævnt i

7 kan i delområde

for områdets

§

foran15.

2.

at der tilvejebringes

som er nødvendige

fri-

) kan kun udøves, når den pågældende

for delområde

efter

- el-

til den øvrige del af Amager Fælled

er i overensstemmelse

Særbestemmelser

l tilvejebringe

og en campingplads

af delområdet
sammenhæng

med en plan som

- anlæg til intensive

bør kun anlægges

res landskabelig

Beføjelsen

la.

§

foran-

l.

luftsformål,

Ved disponeringen

§

for delområde

efter

kan udøve beføjel-

er i overensstemmelse

at der tilvejebringes

Nyttehaver

ordens for-

1-5, at den pågældende

ler tillade,

ster.

kan fastsætte

for, at plejemyndigheden

eller beslutning

Plejemyndigheden

for at beskytte

steder.

staltning

Særbestemmelser

områder

kan

færdsel og skal i så fald opslå for-

ser efter stk. 3 idelområderne

§

Plejemyndigheden

bestemte

Plejemyndigheden

for almenhedens

skrifterne

en

stier, herunder

og dyrelivet.

skrifter

de viste stier, give almenheden

og anlægge yderligere

tilgængelighed

også forbyde

•

kan omlægge

færdselsret

stiforbindelser

plante-

Retten til cyk-

ikke knallertkørsel.

Plejemyndigheden

områdets

for "ridestier".

2 tilvejebringe

- el-

- de publikumsfaciliteter,

rekreative

anvendelse.

En golf-
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bane må dog kun anlægges
heden mulighed

Fredningen

på betingelse

for gående

færdsel over dette anlæg.

er ikke til hinder

lagte parkeringsplads
parkeringsareal

Beføjelsen
staltning

•

§

ll.

for, at den af Bella Center AIS an-

vest for Bella Center varigt anvendes

for centret,

såfremt pladsen

med udstillingsarrangementer
almenhedens

for delområde

dets vestlige

anvendelse,

som er nødvendige

samt løvtræsbeplantning

er i overensstemmelse

for delområde

efter

§

- el-

for almenhefor områi delområ-

når den pågældende

med en plan som nævnt i

§

foran15.

4.

7 kan i delområde

4 tilvejebringe

eller

at der tilvejebringes

a) hytter og primitive
den sydøstlige

overnatningsanlæg

Finderupvej,
c) fugletårne

herunder

ved Sydmøllehøj

og ved indgangen

en bygning til naturformidling,

på hensigtsmæssige

efter stk.

i skovbevoksningen

~

del af delområdet,

b) publikumsfaciliteter

staltning

3 tilvejebringe

- opholdsarealer

l kan kun udøves,

efter stk.

Plejemyndigheden

Beføjelsen

foran-

del langs motorvejen.

Særbestemmelser

tillade,

når den pågældende

efter § 7 kan i delområde

at der tilvejebringes

dets rekreative

I

for

3.

den og øvrige publikumsfaciliteter,

12.

til rådighed

med en plan som nævnt i § 15.

er i overensstemmelse

ler tillade,

§

uden for perioder

står vederlagsfrit

I kan kun udøves,

efter stk.

Plejemyndigheden

staltning

som

benyttelse.

Særbestemmelser

Beføjelsen

af, at der sikres almen-

og

steder.

I kan kun udøves,

er i overensstemmelse

ved

når den pågældende

med en plan som nævnt i

§

foran15.

19

Tilplantning
afgørelse

af arealer,

er ubevoksede,

samt anlæg af kolonihaver

haver) må kun foretages

Fredningen
hævning

•

med tilladelse

er ikke til hinder

(herunder

dag-

fra Overfredningsnævnet.

for, at der foretages

vandstands-

eller saltvandsindtag.

Fredningen

•

som på datoen for Overfredningsnævnets

er heller

ikke til hinder for den anvendelse

litære anlæg og arealer

i delområdet,

som forsvaret

af de mi-

finder nød-

vendig .

§

13.

Særbestemmelser

Uanset

for delområde

2 må delområde

§

ling af ikke-spiseligt
(herunder

5.

5 anvendes

til deponering

og efterbehand-

affald, og de dertil nødvendige

genanvendelses-

og sorteringsinstallationer

anlæg
og vej an-

læg) må etableres.

Det efterbehandlede

terræn

skrider en linie mellem
øverste

af en støjvold

Når efterbehandlingen

•

§

7 tilvejebringe

skal holdes

digekronen

langs Kalvebodløbet

på motorvejens

til hinder

gældende
nævnt i

§

14.

Fredningen

- kolonihaog andre

er heller

anlægges

efter

ikke

en bro for

færdsel.

efter stk. 3, I. punktum,
foranstaltning

§

til søsport.

mindre jolleanlæg

for, at der over Kalvebodløbet

gående og cyklende

Beføjelsen

kan plejemyndigheden

at der tilvejebringes

ver og langs diget mod Kalvebodløbet
anlæg med tilknytning

og det

vestside.

er tilendebragt,

- eller tillade,

i en højde, der ikke over-

kan kun udøves,

er i overensstemmelse

når den på-

med en plan som

15.

Særbestemmelser

for delområde

Der må i den del af delområde

6.

6, der ligger i Københavns

Kommune,

20

anlægges

en jollehavn

med tilhørende

dog uden at det biologisk

værdifulde

Der må i den del af delområde
etableres
nr.

underjordiske

18 dq Hvidovre

beplantning

mark,

By, Strandmark,

§

15.

formål.

for, at der foretages
på matr.nr.

Kommune,

og nord for matr.

foretages

terrænregulering

publikumsfaciliteter

og anlæg

Fredningen

ikke til

er heller

sådanne tilstandsændringer
9 gæ og 9 gz ~vidovre

som kommunalbestyrelsen

alets anvendelse

"Tippen" berøres.

6, der ligger i Hvidovre

samt tilvejebringes

der bebyggelse)

område

forsyningsledninger

til lokale nærkreative
hinder

anlæg syd for Valbyparken,

finder ønskelige

og

(herun-

By, Strand-

af hensyn til are-

til fritidsformål.

Samlede planer.

For at en plan skal kunne danne grundlag
udøvelse

af beføjelser

for plejemyndighedens

efter foranstående

skal planen være udarbejdet
stk. 2 og 3 samt tilsendt

fredningsbestemmelser,

af plejemyndigheden

efter reglerne

i

det pågældende

fredningsnævn

og Over-

Planen skal omfatte mindst

et delområde,

for delområde

5 dog kun

arealerne

kommune.

fredningsnævnet.

i den pågældende

plejeforanstaltninger
de følgende

og anlægsarbejder,

den er samordnet

1.3. i Regionplan

med de plejeplaner

som skal udarbejdes

anførte udstrækning

m.v. og myndigheder

i almenhe-

lejlighed

for,

for byzonearei henhold

1989 for bl.a. Københavns

Der skal i den nedenfor
foreninger

ændringer

for de

udført i

I skal redegøre

En plan for delområde

alerne på Amager Fælled,
slag

som påtænkes

højst 5 år, og for eventuelle

dens adgangsret.
hvorledes

Planen skal redegøre

til op-

Kommune.

være givet de nævnte

til at udtale sig over

planen:
a) Danmarks
tologisk

Naturfredningsforening,

Forening

og Dansk Botanisk

b) Islands Brygges
der omfatter

delområde

Lokalråd
I,

Friluftsrådet,
Forening

Dansk Orni-

over enhver plan,

og Sundby Lokalråd

over en plan,

2I

•

c) Københavns

Kommune

over en plan, der omfatter

delområde

2

eller 3, og
d) Tårnby Kommune
der omfatter

og Københavns

delområde

Amtskommune

over en plan,

4 eller den del af delområde

5, der lig-

ger i Tårnby Kommune.

§

16.

Forholdet

til naturfredningslovens

Foranstaltninger,
stående

~.

§

17.

der tillades

fredningsbestemeIser,

§§

46 og 47 a.

eller udføres
kan foretages

i medfør

uden særskilt tilla-

delse efter naturfredningslovens

§

eller § 47 a (beskyttelseslinien

langs vandløb

Ophævelse

af ældre

fredninger.

Overfredningsnævnets

kendelser

1947 om fredning

af arealer

Fredningsdeklaration
matr.nr.

46 (strandbeskyttelseslinien)

af 26. juli

i Hvidovre

af 18. marts

der er omfattet

og omkring

søer).

1944 og 25. januar

By og Sogn ophæves.

1940 tinglyst

17 iy, 17 ~ og 17 ft Hvidovre

vidt angår de arealer,

af foran-

på ejendommene

By og Sogn ophæves
af foranstående

for så

frednings-

bestemmelser.

Fredningsdeklaration

c

men matr.nr.

af 3. marts

1966 tinglyst

1966 Valby, København,

den del af nævnte

ejendom,

ophæves

der er omfattet

på bl.a. ejendom-

for så vidt angår
af foranstående

fred-

ningsbestemmelser.

t;;;~nu:;;;;:~~
Bendt Andersen
formani

overfredningsnævnets

ic

22

Fortegnelse
over matrikelnumre,
omfattet

af Overfredningsnævnets

14. november

.'

Matr.nr.

•

Tårnby og Hvidovre Kommuner.

København~

København:

269, umatr.

Sundby Overdrev,

Matr.nr.

af

136, 137, umatr.

Kongens Enghave,

Matr.nr.

afgørelse

1990 om fredning af "Kalvebodkilen"

i Københavns,

Eksercerpladsen,

der helt eller delvis er

København:

890, umatr.

Valby, København:

Matr.nr.

1966, umatr.

Hvidovre

By, Strandmark:

Matr.nr.

3 ak, 3~,

6 "!!.., 6~,

3 an, 3 ao, 5 bd, 5 be, 5 bf, 5 bg, 5 bh, 5 bi,

6 L' 6 ~, 6~,

16 kr, 16 ks,

17 ~,

(001-004 inel.), 30

Koklapperne,

Mat r .nr • I~,

7 L' 7 ~, 7 ~, 7 ~, 7 ~,

18 dq,

E.

19~,

(001),

Tårnby:

e, umatr.

20 ok, 20~,

7 kq, 9 E, 9 gæ,

20 om, 23 øi, 24 ir

103, 107 a 107 ~, 784, "an", umatr.

KALVEBODKILEN

FREDNINGSKORT

OVERFREDNINGSNÆVNETS

fredningsafgørelse

af

Nov.

2.Z81{89

1990 i sag nr. __

1

Oversigt over kortbilag, der hører
tilOverfredningsnævnets
FREDNINGSKORT
Indheftet

(1:25000)

(1:50000)

- særkort over

idelområderne

Matrikulære
Kortudsnit

: Iomslagslomme.

efter dette blad:

Fredningskort
stiforløb

afgørelse

l

2 - 5.

kortudsnit:
-

arealer

af Hvidovre

By, Strandmark

2 3 -

(alle 1:4000)
og
kortudsnit

4 - arealer

af Valby, København

5 -

af Kongens Enghave,
København

kortudsnit

6 - arealer

af Eksercerpladsen,
København

(alle 1:8000).

•

KALVEBODKILEN

FREDNINGSKORT

OVERFREDNINGSNÆVNETS

fredningsafgørelse

af

Nov.

1990 i sag nr. __2.7J31L89

Oversigt

over kortbilag,

tilOverfredningsnævnets
FREDNINGSKORT
Indheftet

: Iomslagslomme.

(1:50000)

- særkort over

idelområderne

Matrikulære
Kortudsnit

afgørelse

efter dette blad:

Fredningskort
stiforløb

(1:25000)

der hører

1 -

2 - 5.

kortudsnit:
arealer

af Hvidovre

By, Strandmark

2 3 -

(alle 1:4000)
og
kortudsnit

4 - arealer

af Valby,

5 -

af Kongens

København
Enghave,
København

kortudsnit

6 - arealer

af Eksercerpladsen,
København

(alle 1:8000) .

•

/.

l

"\

Vester Sandhage

,

"

•

"

, ,
,,
,

-I' \

,

I

\

I

/

'"

- ... " ...- ";'
{

Stiforløb i Kalvebodkilen

I....·.... l

Cykelstier
Ridestier

Mål: 1:50.000

----------------Tf~~~=;

•

,

•
Jr-----

------

1T

Kortudsnit 1
Vedrørende areal i Hvidovre By, Strandmark,
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

_

.,
Mål: 1:4.000

Kystagerparken

•

784

lystbådehavn

•
Kortudsnit 2
Vedrørende areal i Hvidovre By, Strandmark,
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

Mål: 1:4.000

•
Kystagerparken

•
•

Kortudsnit 3
Vedrørende areal i Hvidovre By, Strandmark,
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

Mål: 1:4.000

•

Valbyparken

1\

"

Mål: 1:8.000

Kortudsnit 4
Vedrørende areal i Valby,
henhørende til fredningskort vedrørende

Kalvebodkilen

Fiskerhavnen

,
.'
~.

,

"Tippen"
umatr.

Kortudsnit 5
Vedrørende areal i Kongens Enghave.
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

Mål: 1:8.000

t~~

~ I
\ I
~-~--'

,

I

umatr.

t

Sydhavnen

umatr.

Kortudsnit 6

•

'.'
\

\

!

Vedrørende areal på Eksercerpladsen,
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

Mål: 1:8.000

FREDNINGSNÆVNET>

e
I

'.

Ar 1989 den 13. december
FREDNINGSNÆVNET

traf

FOR KØBENHAVNS

AMTSRADSKREDS

sålydende

A F G ø R E L S E :
===============================

Den 26. oktober
forening

og Hovedstadsrådet

1989 har Danmarks
fremsat

endeligt

Naturfrednings-

forslag

til fredning

af Kalvebodkilen.

Fredningsforslaget
le heraf:

omfatter

følgende

ejendomme

eller

de-

J

FORTEGNELSE OVER EJENDOMME

-

I HVIDOVRE

KOMMUNE, DER OMFATTES AF FREDNINGSFORSLAGE~

'.
Ejernavn
postadresse

Mat=. nr.
ejerlav

Bemærkning
"

Hvidovre By,
Strandmark
3ak

Jens Schannong Rasmussen
Hvidovre Strandvej 63
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

3~
5 bi
6 æ

Grundejerforeningen Strandvanq
v/Svend Mortensen
Hvidovre Strandvej 52
2650 Hvidovre

Del
Del
Del
Del

3 an

Arne Willy Jacobsen
Hvidovre Strandvej 67
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

3 ao

Poul Bjørn Eriksen
Hvidovre Strandvej 65
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

5 bd

Wili Agerby
Hvidovre Strandvej 61
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

S be

Finn Jørn Hansen
Hvidovre Strandvej 59
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

S bf

Jørgen Frede L. Jørgensen
Hvidovre Strandvej 57 A
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

5~

Inger Scheel Lindgaard
Hvidovre Strandvej 55 B
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

5 bh

Yvo~ne

og Da~.~e~gtsson
5o,
'26'50
Hvidovre.
'.
.
.'
~.-

Del af ejendommen

~ars ChristiansenHvid~vre
Str?n~vejC6Z'

Del af ejendommen

19 b

af
af
af
af

ejendommen
ejendommen
ejendommen
ejendommen

H v i C! q v r e. S t r a n d v ej

-

6 v

2 6 S o H v i d o iLr e :
6 x

Jørgen-Erik Hansen
Hvidovre Strandvej 77
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

Y

Ivan Konnerup Nielsen
Hvidovre Strandvej 75
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

6

,

~ ",

,

"

ee

.UJQ

0 ...
*•.

Ejernavn
postadresse

Bemærkning

Poul Emil Rasmussen
Hvidovre Strandvej 73
2650 H'lidovre

Del af ejendommen

Ralf Ploug Hansen & Lissie Hansen
Hvidovre Strandvej 91 A
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

Gunnar Hans Vishart
Hvidovre Strandvej 89
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

Asta Nordlund
v/advokat Lars O. Grønborg
Hafniahus - Torvegade l
5000 Odense C.

Del af ejendommen

Hans Marius Nielsen
Hvidovre Strandvej 83
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

7 aa

Knud Svanholm Nielsen
Hvidovre Strandvej 81
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

7 kq

Kai Schmidt
Hvidovre Strandvej 91 B
2650 Hvidovre

-Del af ejendommen

9 ..a.-.
az
aæ
.-.
17 a

Hvidovre kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Hele ejendommen
Del af ejendommen
Del af ejendommen

.9s.

Hvidovre kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Del af ejendommen
Del af ejendommen

Eva Marie Nielsen
Hvidovre S~randvej 37
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

16 ks

Ole Ejnar Norup og Anne-Grethe Norup
Hvidovre Strandvej 39 B
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

20 ok

Regnar Christian Jensen
Hvidovre Strandvej 47 B
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

20 ol

Hans Christian Fenger
Hvidovre Strandvej 45 A
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

9

18

24 ir

_--

....

--'

..--------~--~--Matr. nr.
ejerlav

Ejerlav
postadresse

Bemærkninq

20 2!!l

Lars Stockholm oq
Dorthe Ol thaver
Hvidovre Strandvej 34
2650 Hvidovre

Del af ejendommen

23 øi

Grundejerforeninqen
v/Benny H. Hansen
Krebsevej 19
2650 Hvidovre

Hele ejendommen

24 ir 001

Hvidovre Roklub
v/Thorkil Johansen
Hvidovre Strandvej 29
2650 Hvidovre

24 ir 002

Hvidovre Sejlklub Suset
Hvidovre Strandvej 31
2650 Hvidovre

24 ir 003

Hvidovre Jaqtforening
v/Tage Nebbelunde
Vesterkærsvej 19
2650 Hvidovre

24 ir 004

Hvidovre Kajakklub
v/Inge Christensen
Perlevej 4
2650 Hvidovre

30 b
103

Hvidovre kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Hele ejendommen
Hele ejendommen

107 a

Avedøre Holme dig~ og pumpelag
Nord..~olmenl
2650 Hvidovre

Hele ejendommen

107 b

HVIDOVRE

Del af ejendomrr

30 b 001

KFUM Spejderne
v/Leo Sander Nielsen
Søliljevej 62
2650 Hvidovre

:

Hvidovre By.
Strandmark

0_.

Strandby

>

.:: .

e

e
e'

Samt

nedennævnte

KOMMUNE

arealer

beliggende

i tilknytning

/

til

Kalveboderne.

-

.:

tAR,

••

"

pc

......

FORTEGNELSE OVER EJENDOMME I KØBENHAVNS KOMMUNE, DER OMFATTES AF FREDNINGSFORSLAGET
Matr. nr.
ejerlav

Ejernavn
postadresse

Bemærkning

Københavns kommune
Rådhuset
1599 København V.

Del

136

Samejet om Amager Fælled m.V.
mellem staten og Københavns
kommune

Del af ejendommen

137

Københavns Havnevæsen
Nordre Toldbod 7
1259 København K.

Hele ejendommen

890

Samejet om Amager Fælled m.v.
mellem staten og KØbenhavns
kommune

Del af ejendommen

umatr.

Københavns Havnevæsen
Nordre Toldbod 7
1013 København K.

Areal langs Kalvebodstrand

umatr.

Københavns Havnevæsen
, Nordre Toldbod 7
1013 København K.

umatr.

Københavns Havnevæsen
Nordre Toldbod 7
1013 København K.

Del af "Tippen"

umatr.

Københavns kommune
Råshuset
1599 København V.

Arealer langs Kalvebodløbet
~,

umatr.

Samejet om Amager Fælled m.v.
mellem staten og Københavns
kommune

Arealer nord for Sjællandsbroen
.,'.

Valby,
København
1966

af ejendommen.

Eksercerpladsen,
København

'e

Sundby Overdrev,
København

e
e

•

Del af Haveforeningen
Musikbyen

~'"1,

..

'

..~,~
l ..:

.e

-"

:--

'.

'."

~....

.

.~

_ .. ~~::.

---

.',

_~ .. - .

.........

'

Matr. nr.

Bemærkning

Ejernavn
postadresse

ejerlav
"

....

'ltcklapperne,

:'rårDbY
Hele ejendommen

Cen danske stat
'",

v/Jæqersborg

-.

.
...,

Boveskcv9ård. .. ....

CyJ:ehaveIt 6 .:.. ,..
.
2930 .lCtampeD:borq : .;

I

......

...

.\.~.
'1

statsskovdistrikt

-.:--- ..:

....
'

---.-

'"

--_.

.-'

---."

.::.-

----

...

- --- - ----.:-~.

-.-

..-

'.

....
~~:..:
".-:-;~....~.-:-~":!.,.~-;:;;;:.~:;~'~
.
. - ..... -_ .

-

/...

.....

L

Fredningsamrådet,

der

har

et areal

på ca.

'-:'.;

3.000 ha,

delen

omfatter

af det

strækninger

Tårnby

er betinget

hold

og administrative

ejes

ejes

af Staten

til

ha.

2.500

1943.

Dette

stort

areal,

område,

som

for o ffent l i gh.eden i 1984,

er,

samt

som

det

af landskabelige

Den

af arealet,

af staten.

der

blev

af

der
for-

der

Arealerne

er be-

i Køben-

kommune.
udgøres

inddæmmet

fra

vildtreservat

i n dehholder

i

fremgår

og dels
del

ky~t-

er beliggende

af Kalvebodkil~

blev

landzone-

i 6 delområder,

og Københavns

Størstedelen
et ca.

der

l), opdelt

grænser.

kommune,

e

•

kommuner,

(bi~ag

Fælled,

for Sjællandsbroen

Området,

af trafikanlæg

i Tårnby

komm~ne

syd

og Hvidovre

dels

havns

areal

af Amager

Kalveboderne.

kortmateriale

liggende

e

inddæmmede
langs

København,
vedlagte

landzonedelen

1939

i 195?

e t p l ante-

af

og åbne~

og dyre li v ;~..
~".-

der er både
overdrev

artsrigt

og strandenge

ne plantearter.

For

og i visse
findes
fuglelivets

tilfælde
således

sjældent.

en lang

vedkommende

række

er både

.

På strand~~
meget

sj~~d-

Vestamag~~

_-.---

.
._--_._--

',.

.og Kalveboderne
foreløbigt

vigtige

lokaliteter

og derfor

delen - af det område,

for den sydlige

der nu ønskes

marks Naturfredningsforening

i 1972.

til at omfatte

af Kalvebodløbet/Køge
Centret

et areal,
Bugt,

Fredningsområdet

Forslaget
kommune

tilstrækkelig

grad fandtes

modstand

områder

at afspejle

de regionale-

Efter

udarbejdet

til den' verserende

forhandlinger

forening,

Friluftsrådet

et udvalg

med deltagelse

Planstyrelsen,

Danmarks

med Danmarks

blev der nedsat

af repræsentanter

fra Hovedstadsrådet,

at udarbejde

ponering

af Kalvebodkilen

på grundlag

endelige

der knytter

forslag

vedrørende

betænkning

Naturfredningsforening

forslag

fremsat

til en arealdis-

af en såmlet

danne~

afvejning

baggrund

også

..

for det
fremsatte

at Elrnfat.~e
'de tidligere

omf~ttei

forslag

'af

Den af udval-

og Hovedstadsråget

der foruden

Vestamager

og Friluftsrådet.

sig til området.

Naturfredningsforening

fredningsforslag,

fredningspå-

og Miljøministeriet,

havde til formål

af Danmarks

havde

Naturfrednings-

Naturfredningsforening

get i juni 1987 fremlagte

og kommu-

at Hovedstadsrådet

Udvalget

de arealinteresser,

fra Tårnby:

idet det ikke i

nale planlægningsintentioner.

stand og indledt

og Bella-

i Sundbyvester

blandt andet

samt Hovedstadsrådet,

et ændringsforslag

1985

der mod vest og sydafgrænses

mod nord af Sjællandsbroen

mødte

og Københavns

blev ved

af 17. december

og mod øst af de store bebyggede

og Tårnby.

del - Tårnby-

blev r~jst af Dan-

fredet,

Naturfredningsforeningsforslag

udvidet

som et

EF-fuglebeskyttelsesområde.
Fredningssagen

Danmarks

udpeget

~t af Danmarks

vedrørende

Amager

Fælled.

,

i·

•l

Det foreliggende
omfatter
terræn,

ikke byzonearealerne

i

på Amager

der vil blive reguleret

Regionplan

efter

1989. Byzonearealgrænsen

forbindelse

endelige

med fredningen

fredningsforslag

Fælled

retningslinier

på Kalvebod

blive

og Kalvebodskyde-

underkastet

fastlagt

Skydeterræn
en mindre

i

vil

regu-

lering.

'.

Fredningsforslaget
bestemmelser

suppleres

efter Naturfredningslovens

§ 60

for søterritoriet

Kalveboderne.
I Regionplantillæg
munes del af Vestamager
vendelse

fastsat

fritidsformål,

til

retningslinier

1985 indeholder

anvendelsen
punkter,

Betænkningen

skal danne

regionale

grundlag

i

for Københavns

retningslinier

i overensstemmelse

betænkningen.'

koman-

er udfastsat
idet om-

Regionplantillæg

fra 1987 forudsætter,

i hele Kalvebodkilen

der er fremført

og dyrelivet,

kerneområde.

ikke retningslinier

1989 fastlægges

for områdets

Der er endvidere

af plante-

som biologisk

af Kalvebodkilen.
Regionplan

retningslinier

kiler.

for beskyttelse

rådet er udpeget

1985 er der for Tårnby

idet denne del af Vestamager

peget som en af fingerbyens

e
e
e

med frednings-

Disse

for beliggenhedskommunernes

kommunes

del

at der i
for arealmed de syns-

retningslinier
videre

plan-

lægning.
Fredningens

formål

angives

i forslagets

§ l

således:
Fredningen
de meget

betydelige

til området.

har til formål

naturhistoriske

Det er endvidere

at sikre og forbedre

værdier,

formålet

der knytter

at åbne området

sig
i større

,~.
~:

"'

.~.

, ."uds trækn i ng t i l fr it ids formå l fo r o ffentl i gheden og dermed
muliggøre

en øget rekreativ

de nævnte

udnyttelse

til .-

bevaringsinteresser.
Fredningen

området,

under hensyntaget

således

har til formål at sikre pleje

at områdets

tilstand

kan bevares

af

og forbed-

res.
Fredningsnævnet
og har afholdt

offentlige

taget besigtigelse

•

møder

afviger

der er tiltrådt

gelser mod de foreliggende
testerer

således

til i særlige
dre områder

!i det

e
e
e

tilfælde

mod, ~

fredningen~

til, at det endelige

af kommunen,

fremsat

en række

fredningsbestemmelser.

Endelig

parkeringsplads

har Københavns
i forhold

kompetence
i min-

nyttehaver

vest
frem-

i område 2) kan bibeanlæg

ikke kan etable-

kommune

fremsat

indsigelse

til Kalvebodkileudval~~ts
.

er udvidet

til at omfatte

to arealer

.,:.~_-:.........-.

ved Fiske~r~

.

tlavnen'og "Tippen",
er beliggende

i

idet en fredning

byzone

anvendelsesmulighederne.

og udlagt

pro-

af dyre- og ~lantelivet,

at placere

med tilhørende

fredningsområdet

betænkning

indsi-

Kommunen

adgangsbegrænsning

på beskyttelse

be-

at det ikke af fredningsbestemmelserne

!l jollehavn

for-

fra Kalvebodkileudvalgets

l) kun er muligt

går, at den eksisterende

res på Tippen.

sagen

samt fore-

1989

har anbefalet

at fastsætte

med henblik

i delområde

og

dec.

imod, at der gives Fredningsnævnet

for lossepladsvej,

holdes,

kommune

andet under henvisning

slag på en række punkter
tænkning,

senest·1.

at fremme

af arealerne.
Københavns

men har blandt

har besluttet

af disse arealer,

til fritidsformål,

der

-

vil begrænse

.'\"'-

Hvidovre
har blandt
indebære

andet

under

fremsat

Det er således

Hvidovre,

matr.

udlagt

at havneanlæg
de anvendes

mulighed

•

i områdets

at der kan etableres

for kystsikring

nuværen-

mindre

byg-

sålænge

samt

til intensive

for pleje, 'for at tilgodese

og ændring

kommune

retableres,

områdets

formål

anført,

~

for el, kloak,

tilladelse,

et sammenhængende

kommune

bør

anvendelse.

såfremt

etagas m.v.

der ef-

samt at det af § 3.6.2 bør fremgå,

kan gennemføres
Tårnby

rekreative

har endvidere

af forsyningsledninger

bør kunne ske uden Fredningsnævnets

eventuelt

formål bør undtages

fra fredningsbestemmelserne,

udlagt

Hvidovre

terfølgende

bør udgå af fredningen,

til havneformål,

gives mulighed

e

107 b Hvidovr

eller status,

bør undtages

at der for delområder

blering

!! matr. nr. 9 gz

m.v.,

at der bør gives

e

i Hvid-

en del af matr.nr.

rekreative

bør præciseres,

jollehavn

at

til fredningsbestem-

i § 2.1 mod ændring

udnyttelse

men

findes

og livet

opfattelse,

30 b Hvidovre

forbud

at det i § 3.6.3
ninger,

kommunens

til intensive

fra det generelle
de tilstand,

rige idrætsliv

nr: 9. :gæ Hvidovre,

og en del af matr.nr.

fredningen,

til, at fredningen

e~ række ændringsforslag

melserne.

at områder

har anbefalet

henvisning

en fare for kommunens

ovre Havn,

•

kommune

at der

stianlæg.

har ikke haft bemærkninger

til

fredningsforslaget.
Skov- og Naturstyrelsen
har anbefalet
slag til

fredningen,

men har fremsat

fredningsbestemmelserne.

samt statsskovvæsenet
en række ændringsfor-

Det er således

Skov-

og N~tur-

styreisens

opfattelse,

af Vestamager,

at der bør gives

for at skovdistriktet

sætte adgangsbegrænsninger
til sprængningsfaren
plantelivet,

•

i særlige

i nærmere

bestemte

eller med henblik

for at medtage

for, at de militære

mulighed

hunde

af forsvaret

Endvidere

lige transportkorridor

kun må anvendes

aniæg, og at delområde

5) alene må anvendes

ganisk

det bør fremgå

reservatet
mulighed

omfatter

andet

og Skov- og Naturstyrelsen
grænsning

af fuglelivet

dyre- eller

til

lednings-

til deponering

af bestemmelserne,

Statens

af uorat vildt-

Der bør endelig

mellem

4) samt

at den syd-

til underjordiske

kan foretages
af hensyn

af hensyn

uden en be-

bør det præciseres,

end Klydesøen.

for, at der efter aftale

områder

kan fast-

i snor også i delområde

anlæg kan benyttes

ligesom

tilfælde

på at beskytte

stemt tidsbegrænsning.

affald,

for afvanding

åbnes

luftfartsvæsen

foranstaltninger

flyvesikkerheden

til bei luft-

havnen.
Københavns
Forskønnelse

har kunnet

tilslutte

Bellacentret

e

e
e

rende betydning
for centret

at det er Bella
et allerede
slaget,

uændret

centrets

har fremhævet,

anvendelse.

at det er af afgø-

udstillingsvirksomhed,

opfattelse,

tillades

at den vest

qevaret.

at parkeringspladsen

anlæg ikke anfægtes

om, at det i de endelige

angives,

til Hovedstadens

sig fredningsforslaget.

parkeringsplads

eksisterende

anmodes

udtrykkeligt

for centrets

beliggende

amt samt Foreningen

at parkeringsarealet

Uanset
som

af fredningsfor-

fredningsbestemmelser
kan opretholdes

med

Københavns
'.

.,
.ie

Lufthavn

har fr~msat

indsigelse

mod

.

fredningsforslaget,

idet det giver mulighed

vilkårene

i

for fugle

området

i en sådan

for at ændre

på livs-

grad, at det kan medføre

i!

en væsentlig

j:

r

forøgelse
Dansk

\.

I.

slaget, men havde

I

beliggende

!

af fuglebestanden
ornitologisk

dog gerne

,

lille del af diget,

dige-

og pumpelag

107 a Hvidovre,

medtages

indsigelse

samt foreninger

medlemmer

enige om at tage fredningspåstanden

Nævnet
ligheden af den vest

for Bella

plads, der var etableret

ikke grundlag

1 .-'·~'~1'l·-:)~·:
neden for

de enkelte

!

i

til følge med de ændringer,

centret

for at anfægte

beliggende

jollehavn
udgår

lov-

parkerings-

blev rejst.

kommune- fremsatte

bestemmelser

"Karensminde"

an ført.

Tn-dsigelser- finomfang

Nævnet tiltræder

på T~ppen,

de af Hvidovre

men bestemmer,

kommune

fremsatte

at havneområderne

men at fredningsbestemmelserne

end

såled ..

at are

af fredningen.

finder Fredningsnævnet,

af fredningen,

og er

for at tage til følge i videre

Vedrørende

omfattes

mu-

i Hvidovre.

ikke grundlag

De ar Københavns

dringsforslag,

etableres

har voteret

før fredningssagen

at der ikke kan anlægges
alet ved

i Hvidovre

bemærkninger.
finder

[e=-_~,-~'~,:.· .
I
"i.:"':'/':'::~~:'<:,
i .,i,t~~~~~S-~·\d~r,nævnet

ind-

der udgør en ganske

strandsumpen

Fredningsnævnets

af nedennævnte

2) og 3)

har fremsat

mod, at der ved fredningen

lighed for at føre en sti gennem

der følger

for-

i fredningen.

En række grundejere
har fremsat

har anbefalet

af fredningen.

Holme

sigelse modi at matr.nr.

forening

set, at det øst for område

areal var omfattet
Avedøre

i området.

æn-

bør
hverken

, skal være til hinder
anlæg eller

for udnyttelse

for opførelse

nødne klubhuse

og øvrige

nævnet dog forbeholder

af allerede

eksisterende

af de for fritidsaktiviteterne
faciliteter,

herunder

sig godkendelse

for-'

jollehavn,

af disses

idet

udformning

og beliggenhed.
Nævnet
tensive rekreative
bud mod ændring
ler status.

finder

form'il bør undtages
områdets

i

Efter

nuværende

det foreliggende

lighed for sådanne

ændringer,

De øvrige
slag til ændring

e

e

-

ningsfaren,

til in-

kommune

for-

udnyttelse

fredningsforslag

af Hvidovre

kan tiltrædes

el-

er der mufra nævnet.

fremsatte

for-

og fredningsom-

af nævnet.
kan med sagsrejsernes

den af Skov- og Naturstyrelsen

tilslut-

foreslåede

ændre-

af § 2.1.
Nævnet

berettiget

tilstand,

men med godkendelse

Fredningsnævnet

de formulering

udlagt

fra det generelle

af fredningsbestemmelserne

rådets afgrænsning

ning tiltræde

ikke, at områder

finder,

til at etablere

at statsskovdistriktet

adgangsbegrænsning

men at anden adgangsbegrænsning

bør være

af hensyn

til spræng-

skal godkendes

af næv-

net.
Nævnet
begrænsning

af fuglelivet

ningsforslagets
sydvestlige

finder

§ 3.4.4

skal godkendes

at foranstaltninger
af nævnet,

alene skal vedrøre

del, idet dette
De øvrige

ændringsforslag

endvidere,

er udlagt

reservatet

i

at fredområdets

til naturbeskyttelsesområde.

af Skov- og Naturstyrelsen

kan tiltrædes

samt

til

af nævnet.

fremsatte

Fredningsnævnet

la

ovre

bør

omfattes

ikke

er til

af fredningen,

hinder

ministrerer

finder,

for,

diget

som

men

at Avedøre

stianlægget

har som ovenfor
slag

107

a Hvid-

at fredningsbestemmelserne

Holme

dige-

pg pumpelag

ad-

hidtil.

Fredningsnævnet
vedrørende

at matr.nr.

kan

udtages

anført

ikke

at § 3.6.2

tiltræde,

af fredningsbestemmelserne,

tiltrådt

Hvidovre

kommunes

men

ændringsfor-

til bestemmelsen.
Der

for det ca.

3.000

ha store

fredningsforslaget
9 gz,
samt

9 gæ,
1966

del

Valby

fastsættes

hørende

område,
kort,

af 30 b, del
udgår

herefter

følgende

der
idet

af 107

bestemmelser

er afgrænset
dog

på det

ejendommene

b, del af 107

til

matr.

nr.

a Hvidovre

af fredningen.

§ 2.
I det

fredede

terræni

Den

e
e
e

område

eller

må der

vegetationsforhold,

fredningen

tilstræbte

fastsættelse

af afvandingskoter

Koterne

godkendes

skal

gennemføres
nuværende

generelt

foretages

herunder

ved

eller

udnyttelse

eller

status

gennem

4 pumpestationer.

Endvidere
anlæg,

i

af planter.

opretholdes

Vestamagers

andre

ændringer

opgravning

strandengskarakter

af Fredningsnævnet.

bygningsmæssige
tilstand,

ikke

må der

hvorved

ikke

områdets

ændres.

§ 2. 2 •
Det

skal

nater),

være
samt

muligt

at foretage

eftersøgning

afværge foranstaltninger

af forsagere

i forbindelse

med

(gra-

eventuelle

forureninger.
§ 2.3Fredningsnævnet

kan

livet

tilfælde

i særlige

med

henblik

på beskyttelse

fastsætte

af plante-

adgangsbegrænsninger

og dyrei mindre

. områder.

Skovdistriktet

lige tilfælde
områder

kan som daglig tilsynsmyndighed

fastsætte

af hensyn

adgangsbegrænsninger

til sprængningsfare.

i nærmere

Hunde

sær-

i

bestemt~

skal føres i snor.

§ 2.4.

•

.,

I enkelte

delområder

etableres

de i § 3 nævnte bygninger,

der med godkendelse
en samlet

kan der efter Fredningsnævnets

anlæg m.v. Endvidere

af Fredningsnævnet,

plan, etableres

godkendelse
kan

i overensstemmelse

de for publikums

med

færdsel nødvendige

stier.

§ 2.5.

Der kan etableres
dre bakker

og volde

m.v. i området.
forelægges

støjdæmpende
omkring

Projekter

foranstaltninger

nuværende

og fremtidige

til støjdæmpende

Fredningsnævnet

udformet

som min-

trafikanlæg

foranstaltninger

skal

til godkendelse.

§ 2.6.

Fredningen
reservation

respekterer

til transportkorridorformål.

ikke til hinder
nemføres,

for, at de planlagte

ligesom

kunne etableres.
m.v. fremføres
dog alene

den i regionplanlægningen

eventuelle

Fredningen

anvendes

kollektive

Den sydlige

til underjordiske

trafikforbindelser

§ 3.

1

Særlige

1

'I

•

fredningsbestemmelser

ledningsanlæg.

for delområder:

genvil

for el, gas, olie

transportkorridor

t

I

er derfo~

motorvejsforbindelser

Dog skal forsyningsledninger
under terræn.

udlagt e areal-

må

Delområde

l:

§ 3.1.

Området

\,

udlægges

til intensive,

rekreative

formål:

§ 3.1.!.

Der kan ud over de i området

eksisterende

anlæg etableres

læg til friluftsformål,

herunder

pingplads.

bør alene etableres

Nyttehaverne

nyttehaver

an-

og en turistcamvest for Losse-

pladsvej.

§ 3.1.2.

Der skal kunne

etableres

det inddæmmede

areal

der opretholdes
Amager Fælled

e
e
e

DeIgmråde

stiforbindelser

fra Amager

syd for Sjællandsbroen.

landskabelig

sammenhæng

og de omliggende

Fælled

Fra området

til

skal

til byzonearealerne

på

byområder.

2:

§ 3 ..
2.

Området

udlægges

til intensive

rekreative

formål.

§ 3.2.1.

Eksisterende

anlæg

kan bibeholdes.

§ 3.2.2.

Der kan øst for skydebaneanlægget
det skal være tilgængeligt
stier.

etableres

for offentligheden

en golfbane.
gennem

Områ-

anlæg af

/
.. § 3.2.3.

Der kan etableres
områdets

publikumsfaciliteter,

rekreative

der er nødvendige

for ..

anvendelse.

§ 3.2.4.

Eventuelle
,,

gang- og cykelsti forbindelser,:skal

niveau med motorvejsanlægget
således

at "bløde"

trafikanter

syd på det inddæmmede

•

Delområde

og et eventuelt
uhindret

etableres
kommende

ude a f

baneanlæg,

kan færdes fra nord til

areal •

3:

§ 3.3.

Området

udlægges

til almene

friluftsformål.

§ 3.3.1.

Der kan etableres
arealer,

e

publikumsfaciliteter

e

friluftsformål,

så som opholds-

m.v.

§ 3.3.2.

Der kan foretages

ti

anlæg til almene

løvtræsplantning

i arealets

vestlige

del langs

motorvejen.

Delområde

4:

§ 3.4.

Området

udlægges

til naturbeskyttelsesområde

pas~ing

af de i det efterfølgende

med mulighed

nævnte rekreative

for ind-

anlæg m.v.

§ 3.4.1-

Der kan i områdets

østlige

læg som f. eks. hytter

del

i begrænset

og mindre

skal ske efter en samlet

omfang

etableres

kolonihaveenheder.

a~-

Etablering

plan.

§ 3.4.2.

Der kan ligeledes
de skovområder

i den østlige

etableres

efter en samlet

del i forbindelse

løvtræsplantninger.

plan at placere

med eksisteren-

Det skal være muligt

hytter og primitive

overnatnings-

anlæg i skovområdet.

§ 3.4.3.

I områdets

nordøstligste

anlæg og busholdeplads
nærmere

del skal der kunne etableres
for en "naturbus",

af Fredningsnævnet

tæn. I samme område

godkendte

der skal kunne

ruter på Kalvebod

kan der etableres

parkeringskøre ad

Skydeter-

naturformidlingscenterl

naturskole.

e
e

•

§ 3.4.4.

Det eksisterende

reservati

områdets

teres med de adgangsbegrænsninger,
Såfremt

som til enhver

reservatbekendtgørelsen

sætte nærmere

sydvestligate

ophæves,

adgangsbestemmelser

del respektid er gældende .

kan Fredningsnævnet

fast-

m.v.

§ 3.4.6.

Der kan efter en samlet plan etableres

fugletårne.

§ 3.4.7.

Der kan ved høj anlægget
ninger,

som kan indrettes

formidling,

kiosk,

nordøst

~ ,_a.

opføres

til publikumsfaciliteter

toiletter

....

for reservatet

"" -..

og lignende .

.........-

•

lave byg-

så som natur-

,,§

3.4.8.

De i området

beliggende

ensstemmelse

med gældende

Delområde

militære

anlæg og arealer

aftale

benyttes

kan i over-.,

af forsvaret.

5:

§ 3.5.

Området

udlægges

først udnyttes

til intensive
til rekreative

ring og efterbehandling

•

rekreative
formål,

af uorganisk

formål~

Området

når en planlagt
affåld

kan

depone-

er tilendebragt

•

§ 3.5.1.

I den periode,

hvor affaldsdeponeringen

res genanvendelsesbleres vejadgang

"foregår, kan der etable-

og sorteringsinstallationer

m.v.,

samt eta-

til området.

§ 3.5.2.

Det efterbehandlede
mellem digekronen

terræn må ikke overstige
og de for støjbeskæmpelsen

e.

Der kan mellem

e

og langs diget mod Kalveboderne

e

motorvejsanlægget

andre anlæg med tilknytning

et højdegrænseplan
nødvendige

og dige etableres
etableres

mindre

støjvolde.

kolonihaver
jolleanlæg

og

til søsport.

§ 3.5.3.

Der kan med henblik
dæmmede
bindelse

Delområde

på at skabe bedre forbindelse

areal tilsjællandssiden
over Kalvebodløbet.

6:

etableres

fra det ind-

en bro- og stifor-

§ '3.6.
Kystzonen
tive

omkring

Kalveboderne

ud lægge s til

intensive

rekrea-

formål.

§ 3.6.1.
I Københavns

kommunes

den nuværende
kan

kystlinie,

etableeres

etableres

del

af Kalveboderne
dog

en jollehavn.

på det

biologisk

fastholdes

således,

at der

Jollehavm

og tilhørende

værdifulde

syd

område

i store

træk

for Valbyparken
anlæg

kan

ikke

"Tippen".

§ 3.6.2.
Der

kan

eventuelt

sammenhængende
en eventuel
udføres

efter

stianlæg

langs

højvandssikring

kystsikring

Offentlige

Fredningsnævnets

godkendelse

Kalvebodernes

kyststrækning,

af de bagvedliggende

i overensstemmelse

gennemføres

herunder

ejendomme.

med

krav

kommune

kan

et

Der

fra Ministeriet

kan
for

Arbejder.

§ 3.6.3.

e
e
e

På de inddæmmede
plantning

i Hvidovre

og terrænregulering

der etableres
interesser,

arealer

faciliteter
herunder

opførs

efter
for

en samlet

at tilgodese

mindre

for

der

foretages

be-

plan.

Endvidere

kan

lokale

anlæggene

nærrekreative
nødvendige

byg-

ninger.

§ 3.6.4.
Havneanlæg
melserne,

med

tilhørende

så længe

landarealer

de anvendes

til

undtages
havneformål.

for

fredningsbestem-

-

"

Plejebestemmelser:
§ 4.1.

For samtlige

delområder

gælder,

at der kan foretages

for at opnå optimale

forhold

at bevare

landskabelige

de særlige

til intensive

og ~ekreative

den nødvendige

pleje

for plante-

og dyrelivet,

værdier.

samt for

For delområde r udlagt

formål kan der endvidere

for at tilgodese

naturpleje

områdets

foretages

anvendelse.

§ 4.2.

I forbindelse
planlægning,
res hegn,

med naturpleje,

der skal foregå efter en samlet

kan der efter Fredningsnævnets

læskure

godkendelse

etable-

og vandingsmuligheder.

§ 4.3.

I forbindelse
kendelse

med naturpleje

graves

kanaler

Afgørelsen
påklages

kan der efter Fredningsnævnets

og foretages

kan i medfør

tilOverfredningsnævnet

ejerne og de øvrige

vandstandshævninger.

af Naturfredningslovens

jfr. Naturfredningslovens

§ 20 har fået meddelelse

om afgørelsen.

FREDNINGSNÆVNET

FOR KØSNEHAVNS
1989.

('/~·~U ~ -

(}z:t:;1

I. Heide-Jøtvg~'sen.~
civildommer

§ 26

inden 4 uger fra den dag, lods-

klageberettigede

den 13. december

god-

-

ormand.

AMTSRADSKREDS,

,

..
Poul Jensen:
Det af Hovedstadsrådet

Torben Jensen:

kom~ne

af nævnet.

udpegede

~.e~

Vaage Knudsen:
Det af Københavns

•

medlem

._~

Det ar Tårnby

Flemming

udpegede

kommune

Andersen:

Det af Hvidovre

udpegede

~~.

kommune

medlem

af nævnet.

~
udpegede

Udskriftens

medlem

rigtighed

af nævnet.

bekræftes:

, den 13. december

1989.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 62 2644

fJhr' ~

(lUu-b&
I. Heide-Jørgen!-Øn
olvlldommec:

u

Ar 1989

den

FREDNINGSNÆVNET

13. december

FOR

traf

KØBENHAVNS

AMTSRADSKREDS

---------------------------------------------------------------------------------------

sålydende

E R S T A T N I N G S A F G ø R E L S E :
=========================================

Ved
Kalvebodkilen

- et areal

Københavns
række

en samtidig

kommune

•

stort

og Hovedstadsrådet

kolonihavernes

placering

at kommunen

i givet

af arealer

til

til,

hensyn

til,

rådet,

vil

blive

at kommunen

ikke

til intensive

kommuner

en

pålagt

har

at der

må få store

formål.

har

egnede
formål

vil

bør

udgå

om

må påregtil

kommune

forbeholdt

anskafhar

vide-

af fredningen.
sig

der

arealer

såfremt

erstatning

foregår

i om-

gennemføres,

til

disse

i Hvidovre

og

formål.og

medlemmer

kommune

fredningen

strandsumpen,

væsentligt

kan tillæges

at kræ-

iøvrigt.

langs

falde

det

udgifter

fredningen

lodsejere

erstatning,

ikke

arealer

sig

idet

Københavns

såfremt

andre

af en sti

i så fald

fald

begrænset,

tillagt

Naturfredningsfore-

at de fritidsaktiviteter,

Nævnets
tale,

i

af bestemmelserne

imødekommes,

kommune

rekreative

for anlæggelse
domme

ha - beliggende

forbeholdt

formulering

mindre

De private
sig

har

ikke

dette

at visse

under

stået

er

af Danmarks

kommune

deres

Hvidovre

-•

afgørelse

•

såfremt

re henvist

e

3.000

og Tårnby

er rejst

ve erstatning,

felse

truffet

fredningsbestemmelser.

Københavns

nes,

ca.

og Hvidovre

Sagen
ning

hermed

idet

åbner
deres

har

på-

mulighed
ejen-

i værdi.

voterede

de berørte

og er enige
lodsejere

om at ud-

erstatning.

•

Nævnet
kommune,

Hvidovre

har

herved

kommune

fredningslinien

og Tårnby

er fastlagt

betænkningen

vedrørende

net

fundet

det

Kalvebodkilen

priation

13.

december

/7~'

/,'
I.

med

de private

KØBENHAVNS

følger
må ske

AMTSRADSKREDS,

1989.

/'
,O()"
{~~~
eJ: e-Jør'~

civildommer

e •

~ f rmand.

c7~~:e-Poul

ensen:

e

Det

e
e

Torben
Det

af Hdvedstadsrådet

af Tårnby

Vaage

Det

Je ns e n :

Det

medlem

af nævnet.

~\......",-...-<.-,,,,,,"-"'1I..-,....<..-.c~-vc....._-I

kommu~

Knudsen:

~d;egede

medlem

af nævnet.

~~

af Københavns

Flemming

udpegede

kommune

udpegede

medlem

af nævnet.

Andersen:

af Hvidovre

kommune

udpegede

medlem

at'

retningslinier,

lodsejere

stianlæg

på,

de i udvalgs-

kommunernes

at fredningslinien

FOR

Københavns

vægt

erstatning.

FREDNINGSNÆVNET
den

angår

og at et eventuelt

mod 'fuldstændig

lagt

fastlagte

tilgodeser

så vidt

afgørende,

skyttelseslinien,

kommune

angår

i overensstemmelse

og at fredningsbestemmelserne
For

for så vidt

af nævnet.

interesser.
har

næv-

strandbeved

expro-

•
KORT>

•

07757.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07757.00
Dispensationer i perioden:

22-03-1990 - 18-09-1995

Ki:GsNIt

77S7.00.2

U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

•

FOR

Ar 1990
Københavns

FOR

KØBENHAVNS

den

22.

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS

marts

foretages

.

for Fredningnsævnet

for

amtsrådskreds:
Ansøgning

F.S.ll/1990:

om tilladelse

af telekabel
perne

på matr.

til
nr.

- der er omfattet

etablering

l a Koklap-

af fredningen

om Vestamager.
Der
l) skrivelse

fremlagdes:

af 23.

januar

1990

fra

KTAS

til

3) skrivelse

af 23.

februar

1990

fra

4) skrivelse

af 27.

februar

1990

fra nævnet

nævnet.

2) projektplan.

•e

udpegede

medlem

5) skrivelse

e

af 9. marts

lem af nævnet,
6) skrivelse
Sørensen

med

marts

fra

det

Osterkruger,

til

til

af Tårnby

det

Torben Jensen,
af Københavns
til

nævnet.

med
amt

kommune

påtegning.
udpegede

fra

nævnet

til

statsskovrider

marts

1990

fra

nævnet

til

arkitekt

marts

1990

fra

nævnet

til

Jørgen

K. Waage

påtegning.

af 16.

af 16.

påtegning.

Miljøministeriet

Skov- og NatW'styrelsen
J.nr. SN I ~ /
Akt. nr. ~.

med-

nævnet.

1990

9) kortbilag.

acj

1990

arkitekt

kommune

Torben

påtegning.

8) skrivelse
med

Jørgen

af 12.

7) skrivelse
med

af nævnet,

Tårnby

(I /5 . 000'/

Osterkruger

Jensen

Tårnby

kommune

har

i deres

skrivelse

til nævnet

udtalt :

"
For
vejareal

er det

ledninger
ret

så vidt

bør

angår

ledningstraceringer

forvaltningens

placeres

opfattelse,

uden

for

at regionale

i transportkorridoren,

som

udlagt

forsynings-

er arealreserve-

i regionalplanen.
Det

høver

at blive

anlæg

vil

sage

således

måde

dog

placeret

af skove,

rimelig

skal

anføres,

at ikke

alle

forsyningsanlæg

i transportkorridorer.

kunne

fredede

følge

andre

områder

Visse

linieføringer,

og værdifulde

i transportkorridoren

kan

forsynings-

hvor

de ved pas-

landskaber

underlægges

be-

ikke

på en

de landskabelige

hensyn."
Statsskovrider

K. Waage

"Tilbagesendes

til

Sørensen

har

tilskrevet

nævnet

således:

lyse,

e

14/2

at der
1990

herfra

vedrørende
Det

e

890 Sundby

e

meddelt

er givet
matr.

fremgår,

Overdrev

herfra

den

19.

hensigtsmæssig

og uden

Andragerne
kablet

skal

af stien,

nr.

nedlægges

skovdistriktet

kan

af et telekabel

opden

l a.

at andragendet

tillige

kommune).

vedrører

matr.

nr.

Lodsejertilladelse

er

ds.

kablet

allerede

idet

lodsejer-accept

(Københavns

Eftersom
af forsvarets

nævnet,

nedlægges

langs

eksisterende

for forsagere

ryddet

betydning

den

verserende

til

nævnet

har

telefonisk

parallelt

og at retablering

for

vil

med

areal,

finde

sted.

findes

i et

traceen

fredningssag."

oplyst,

naturgasledningen

vej

at telei kanten

Nævnets
det ansøgte

medlemmer

på betingelse
Af hensyn

stk.

4 tilføjes

kommunalbestyrelsen
jøministeren
ner jfr.
modtagelsen
nyttes

af,

til

det,

~

er enige

at retablering

bestemmelsen
nævnets

samt

af nærværende

Sagen

finder

foruden

anerkendte

udskrift,

klage fristen
tilladelsen

ikke

l. Heide-Jørgensen.
- formand.

rigtighed

bekræftes:
, den

e
e
e

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

I'

22. marts

1990.

kw 'tt!. 'JJJlJiU~
I. Heid~ø~~nsen
civildommer

af: Mil-

er 4 uger

sluttet.

Udskriftens

og

og institutio-

af klagefristen.

civildommer

§ 58

af andrageren

foreninger

og ~

til

sted.

for Over fredningsnævnet

§ 8, ~

naturfredningslovens

tilladelse

i naturfredningslovens

afgørelse

kanindbringes

og Amtsrådet

før udløbet

om at meddele

fra

kan

ud-

U D S K R I F T
a

f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1991
nævnet

for

Købnehavns

FOR

KØSNEHAVNS

den

18.

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS;

januar

foretages

for Frednings-

amtsrådskreds:
Ansøgning

F.S.4/1991:

•

nytte

om tilladelse

et areal

Koklapperne
Dansk

af matr.

til

til

at be-

nr.

l d

hundetræninq

for

Politihundeforening.

Ejendommen

er omfattet

ningsnævnets

af Overfred-

afgørelse

om fredning

af Kalvebodkilen.
Der
l) skrivelse

11

2) fotokopi

fremlagdes:

af 3. januar
af skrivelse

1991

fra

af 12.

Tårnby

oktober

kommune
1990

til

fra Kaj

nævnet.
Grim

til

Tårnby

kommune.
3) kortbilag.
4) skrivelse
Sørensen
5) skrivelse
udpegede
havns

amt

af ll.januar
med

1991

fra

nævnet

til statsskovrider

K. Waage

påtegning.

af ll.
medlem

januar

1991

af nævnet,

udpegede

medlem

fra

nævnet

arkitekt

til det

Torben

af nævnet,

Jensen

Jørgen

af Tårnby
og det

Osterkruqer

kommune
af Købenmed

påteg-

ninger.
Sagen
meddele

tilladelse

har
til

cirkuleret,

det

ansøgte.

Miljøministeriet

S:{OV- og NapllrstyreLsen
J.nr. SN I~L l { I S- '- O 00 ~
Akt.nr,

6~

og der

er i nævnet

enighed

om at

Af hensyntil
§ 5B stk.

4 tilføjes

det,

geren

og kommunalbestyrelsen

nævnet

af: Miljøministeren

ger og institutioner
sten

er 4 uger

ladeIsen

ikke

jfr.

bestemmelsen
~

nævnets
kan

Sagen

afgørelse

indbringes

og Amtsrådet

foruden

samt

anerkendte
§ B, ~

af nærværende

før udløbet

af andra-

for Overfrednings-

naturfredningslovens

fra modtagelsen
kan udnyttes

i naturfredningslovens

faren inklagefri-

udskrift,

og at til-

af klagefristen.

sluttet.
l. Heide-Jørgensen.
civildommer

- formand.

I
Udskriftens

rigtighed

bekræftes:
, den

fr~dningsnævnet for Københavlls amtsrådskredE
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

I

IB. januar

('lLtr'l;(A -

1991.

f(p1;UtVUA/

I. HelCle-~rge~n
civiidomme/

~ REG.Nl

" .

7767.00

U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

..

FOR

Ar 1991
for Københavns
F.S.

FOR

KØBENHAVNS

den

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

8. august

foretoges

for Fredningsnævnet

amtsrådkreds:

110/1991:

Ansøgning
opføre

om tilladelse

2 bygninger

formidlingscenter

til

at

i et naturpå VESTAMAGER.

§ 34.
Der
l) skrivelse

af 18.

Jægersborg

..

fremlagdes:
juli

1991

fra

statsskovdistrikt,

statsskovrider
til

K. Waage

Sørensen,

af Tårnby

kommune

nævnet.

2) beskrivelse.
3) kortbilag

•

4) skrivelse

af 29.

juli

1991

fra

nævnet

til det

ti

e

udpegede

medlem

Københavns

amt

af nævnet,
udpegede

arkitekt

medlem

Torben

af nævnet,

Jensen,
Jørgen

og det

Osterkruger,

med påtegninger.
Statsskovrider
juli

1991

A d. SY\) \~\l)
lø\

har

sålydende

IS-Dot::> \

K. Waage
indhold:

Sørensens

af

skrivelse

af 18.

---e-=-.

1/
ANSØGNING OM TILSLUTNING TIL AT OPFØRE 2 BYGNINGER I ET NATURFORMIDLINGSCENTER
PA VESTAMAGER.

./ .

Hoslagt fremsendes en skitse til naturformidlingsbygninger
Vestamager med anmodning om fredningsnævnets
tilslutning
opførelse af 2 af de viste bygninger .

.

Til ansøgningen

på
til

bemærkes

1. OFN's kendelse J.nr. 2787/89 af 14.11.90 bemyndiger (§ 12)
plejemyndigheden
(Miljøministeriet) til at tilvejebringe
"publikumsfaciliteter •.. ved indgangen ved Finderupvej,
herunder en bygning til naturformidling ••".

•

2. Planen for byggeri på stedet ved indgangen ved Finderupvej
har været drøftet først på et møde med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i 1990. Ved denne lejlighed
fremsatte især Friluftsrådet bemærkninger til tanken om en
restaurant i tilknytning til formidlingscentret. Projektet er
ændret i overensstemmelse med disse bemærkninger. Senest er
projektet drøftet på et møde d. 19.2.91 i Skov- og naturstyrelsen med de i § 15 nævnte organisationer, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dansk ornitologisk forening og Dansk Botanisk forening. I mødet deltog tillige repræsentanter for Københavns amt, Københavns kommune og Tårnby
kommune. på dette møde tilsluttede man sig principperne i det
ændrede projekt. Man tilsluttede sig endvidere direkte forespurgt, at dele af projektet indeholdende en naturskole og
opsynsbolig iværksattes hurtigst muligt uden afventen af færdig forhandling af hele plejeplanens indhold.

I

I

I
ij

I1
I
I

:1
1\

;1
I,

•e
•
.

3. Der er således blandt de i fredningen høringsberettigede
tilslutning til, at et naturformidlingscenter hens~tsmæssigt
indrettes i flere mindre bygninger, herved opnås

"

l,
d

'1

i

,I
li"

I

- . ...-~~

'I

<.....
*;;f;.~

I

...."
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4. Det foreliggende

•
I

skitseprojekt

indeholder muligheder

for

a. Et besøgscenter med udstillings- og undervisnings lokale
samt kiosk, toilet m.v .. Centret skal danne basis for naturvejledningen
i området, hvortil skovdistriktet har fået
bevilling over naturforvaltningslovens
midler.
.
b. 2 naturskolebygninger.
En til brug i samarbejde med Tårnby
kommune og en med Københavns kommune. Med de hidtidige naturskoleerfaringer
er skoleklasseunderlaget
i oplandet
for stort til kun en skole.
d. Bygning til Tårnby kommunes cykeludlejning, der i dag ligger i en skurvogn udenfor porten ved Finderupvej.
d. Bygning til depot og udgangspunkt til hestevognskørsel.
e. Bolig til opsyn samt varmecentral med, flisfyr (som del af
landskabsplejen).

'l

l

l
I 1991 er det aktuelt at opføre en naturskole, hvorom der er
indgået samarbejdsaftale med Tårnby kommune, et fælles flisfyr og
en opsynsbolig begrundet i det meget høje hærværksniveau, der er
på stedet.
Der henvises i forbindelse med denne bolig til FN's godkendelse
i sag F.S. 141/1987, 30. juli 1987. Opførelse af den dengang
godkendte bygning blev sat i bero på grund af fredningssagens
videre forløb. Den nu ansøgte bolig erstatter den tidligere
godkendelse.
Hele besøgscentret foreslås anbragt samlet ca. 400 m fra Finderup
Port. Placeringen er valgt af følgende grunde:
umiddelbart indenfor områdets østhegn løber hovedgasledningen til hovedstadens
forsyning. Bebyggelsen
skal af
denne grund
under alle omstændigheder
ligge inde på
terrænet uden direkte forbindelse med porten.

•
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området indeholder
en lille forhøjning
ca. 300 m fra
porten. Vor rådgivende arkitekt har anbefaletr-at centret
placeceres sydvest herfor. Herved opnås, at centret ikke
ses fra indgangen, at det ligger delvis skjult i .en lille
bevoksning på forhøjningen,
og at det set fra syd har
dækket baggrund, således at bygningerne ikke fremtræder som
silhuetter
mod himlen. Beliggenheden
bliver herved
så
diskret som muligt, og centret bliver i direkte kontakt med
den natur, der skal danne grundlag for driften.
sidst men ikke mindst kommer centret ved denne placering
200 m væk fra det område, der i "0restadsplanen" forventes
inddraget til industri m.v.
Bygningerne indgår i den samlede plejeplan for område 4, der
forventes afsluttet og tilsendt nævnet omkring l. oktober i år i
overensstemmelse med Overfredningsnævnets
kendelses § 15.

:1

"

Denne plejeplan vil indeholde en delplan for bebyggelse i område
fire i de næste fem år. Bebyggelsesplanen vil udover det samlede
besøgscenter
kun medtage et fugletårn. Det er skovdistriktets
opfattelse, at der herudover ikke vil være behov for yderligere
byggeri i meget lang tid fremover.
Ved nærværende forelæggelse søges nævnet om principtilslutning
til, at der arbejdes med et besøgscenter i flere bygninger.

./ .
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Endvfdere søges om dispensation fra § 12 stk. 2 for så vidt angår
konkret godkendelse af to bygninger nu, nemlig en naturskole og
en opsynsbolig i overensstemmelse med vedlagte projekt. Denne del
af ansøgningen begrundes med, at der er bev~lliget penge til at
påbegynde naturskolearbejdet
i Tårnby kommune i 1991. Arbejdet
med opførelse af naturskolen kan derfor meget dårligt vente på
endelig udarbejdelse
af den samlede plejeplan. Skovdistriktet
anser en delansøgning om disse to bygninger for forsvarlig, idet
der ikke er konstateret nogen uenighed om denne del af plejeplanen blandt de i OFN's kendelse nævnte høringsberettigede .
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Ved nærværende ansøgning forudsættes, at resten af skitseprojektet med evt. yderligere bebyggelse forelægges i forbindelse med
den samlede plejeplan som princip og efterfølgende som konkrete
proj ekter. Der ønskes således ikke nu taget stilling til omfanget
af det samlede
byggeri,
idet dette
spørgsmål
forudsættes
behandlet i forbindelse med den samlede plejeplan i den foreskrevne høringsprocedure.
I

/1.

l'

Bilag.
Et eksemplar af skitseprojektet. De to ansøgte bygninger
er maskeret med rødt.
Fire eksemplarer
af projektet
i uddrag til nævnets sagsbehandling.

.\

li.

Sagen bedes fremmet mest mUligt, således at naturskolen kan tages
i brug i 1991 i overensstemmelse med de givne bevillinger.
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Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dans~Ornitologisk forening,
Dansk Botanisk
forening,
Tårnby kommune
og
Københavns
amt har modtaget kopi af nærværende med bilag i
sammendrag.' ,

.,------

--_.Sagen
at meddele

har

tilladelse

cirkuleret,
til

det

og der

ansøgte.

er i nævnet

enighed

om

I
'I
I

I

Af hensyn
§ 58 stk.
drageren
nævnet

4 tilføjes

af:'IMiljøministeren

er 4 uger

ladeisen

det, ~

ikke

afgørelse

kan

indbringes

og Amtsrådet

jfr.

Sagen

udnyttes

samt

foruden

af nærværende

før udløbet

anerkendte
§ 8, ~
udskrift,

klagefriog at til-

af klagefristen.

I. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

-formand.

bekræftes:
, den 8. august

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

e

forenin-

sluttet.

•
e
e

af an-

for Overfrednings-

naturfredningslovens

fra modtagelsen
kan

i naturfredningslovens

nævnets

og kommunalbestyrelsen

ger 'og institutioner
sten

til bestemmelsen

01 - 622644
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1991.
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A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1992
for

Københavns

F.S.

69/1992:

FOR

KØBENHAVNS

den

25.

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

august

foretoges

for Fredningsnævnet

amtsrådskreds:
Ansøgning
ring

om tilladelse

af rørledning

til

etable-

på Kalvebod

Fæl-

led.
§ 34.

Der

fremlagdes:

l) skrivelse

af 16.

marts

2) skrivelse

af 3. marts

1992
1992

fra Overfredningsnævnet
fra Dansk

Naturgas

A/S

til

nævnet.

til

Overfred-

til

formanden

ningsnævnet.
3) kortbilag.
4) genpart

af skrivelse

for Fredningsnævnet
e.B.

af 18.
for

marts

København

1992

fra nævnet

og Frederiksberg,

Reisz.

5) skrivelse

af 22.

juni

1992

fra

landsdommer

6) skrivelse

af 29.

juni

1992

fra

nævnet

riet

udpegede

og det
Kim

landsdommer

medlem

af Københavns

Hjerrild,

med

af nævnet
kommune

påtegninger.

til det

i København,
udpegede

Reisz

medlem

til

nævnet.

af Miljømi~illste-

fru Kirsten
af nævnet

Petersen
i København,

•

7) skrivelse
mune

af lo.

udpegede

medlem

af Københavns
med

august

amt

har

ning

L/V-station

mellem

det

af Tårnby

Torben

af nævnet,

Jensen,

Jørgen

i overensstemmelse

4 tilføjes

kommunerken

med
til

det,

kan

~

komog det

OsterkrUger,

§

udskrift,

Fælled
sagen

og H.C.

fremlagte

naturgasled-

Ørsted

foruden

af:

foreninger

klage fristen

og at tilladelsen

er 4 uger
kan

udnyttes

r. Heide-Jørgensen.

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:
, den

25.

august

1992.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

jfr.

fra modtagelsen

sluttet.

civildommer

og

Miljømini-

og institutioner

ikke

-

§ 58

af andrageren

af klagefristen.
Sagen

Vær~et

tegninger.

for Overfredningsnævnet

8, ~

om

i naturfredningslovens

afgørelse

anerkendte

enighed

af en 80 bar

bestemmelsen

nævnets

samt

naturfredningslovens

etablering

de til

indbringes

og Amtsrådet

af nærværende

til

og der er i nævnet

på Kalvebod

Af hensyn

løbet

til

arkitekt

medlem

cirkuleret,

dispensation

steren

af nævnet,

udpegede

at mededele

stk.

fra nævnet

påtegninger.
Sagen

alt

1992
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DOMMEREN I RINGSTED
Bøllmgsvej

8. Postbox 54. 4100 Ringsted.

30.12.1992

Telefon 53 61 2266. Telefax 53 61 22 16.
Girokonto

6 01 4887.

,...
Modtaget f
'Jkov- og Naturstyrelsen

- 4 JAN. 1993

Lynettegruppen
I Kruger AS - Rambøll,

& Højlund

Hannemann

Gladsaxevej
2860 Søborg

A/S

363

F 204/1992
Ved ansøgning af 22. september 1992 og senere har Lynettegruppen
anmodet om nævnets tilladelse
til etablering af en supplerende
udløbsledning
fra renseanlæg
Damhusåen til Kløvermarkens
pumpestation.
Ledningens forløb er bl. a. over
mat r . nr. 1966 Valby Kvarter, uden matr. Kongens Enghave , matr.
nr. 136 og 137 Eksercerpladsen,
hvilke ejendomme er omfattet af
Overfredningsnævnets
kendelse af 14. november 1990 om fredning af
Kalvebodkilen.
Matr. nr. 1 aa Eksercerpladsen,
hvilken ejendom er omfattet af
fredningsnævnskendelse
af 25. juni 1992 om fredning af Amager
Fælled. Afgørelsen er påanket tilOverfredningsnævnet,
der endnu
ikke har truffet afgørelse i sagen.
Matr. nr. 522 Christianshavn,
hvilken ejendom er omfattet af
deklaration
om fredning
den 23. august 1969.

af par~areal

ved Enveloppevej,

tinglyst

I skrivelse af 1. sept~mber 1992 har Københavns Kommunes Direktorat for Fysisk Planlægning
nærmere udtalt sig om projektet.
Heraf fremgår bl.a., at den nye ledning udføres parallelt med og
i samme dybde som et eksisterende
ledningsanlæg.
Dette er på
enkelte, kortere strækninger
allerede udført som en dobbeltledning, og her tilsluttes den nye ledning den ubenyttede del.
Endvidere fremgår det, at ledningen er valgt placeret i arealer,
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der for en stor dels vedkommende
kommuneplanlægningen
er fastlagt
m.v. (parker,
ninger ligger
vej. Endelig

2 -

er ubebyggede arealer, som i
til Ol-områder - fritidsformål

grønne anlæg, kolonihaver m.v.). På andre strækledningerne i vej arealer eller i arealer udlagt til
ligger

de på enkelte

strækninger

på potentielle

byg-

gegrunde.
Direktoratet

har tilføjet,

at da der er tale om at supplere

en

eksisterende
ledning med en forudsat parallel ledning, giver anlægget ikke anledning til principielle
overordnede indvendinger.
Direktoratet

har endvidere

gennemgået

de fredningsmæssige

for-

hold på de enkelte ejendomme.
Heraf fremgår, at ledningsanlægget
på betydelige strækninger både
på Sjællands- og Amagersiden
er beliggende i arealer omfattet af
Overfredningsnævnets
afgørelse af 14. november 1990 om fredning
af Kalvebodkilen.
Fredningens
formål er at sikre en opretholdelse
og muliggøre en
forbedring af de biologiske og landskabelige
værdier, der er
knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens
ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål
i
øvrigt.
Fredningsområdet

er opdelt

i 6 delområder,

og ledningerne

ligger

idelområderne
6, 5 og 1.
Af fredningens bestemmelser
fremhæves § 2 om at der ikke må foretages terrænændringer
og ændringer i de nuværende vegetationsforhold.
Det fremgår endvidere~af
direktoratets
udtalelse, at ledningsanIægget på strækningen langs Artillerivej
er omfattet af fredningskendelse
af 25. juni 1992 om fredning af Amager Fælled.
Fredningen har til formål, at sikre en fortsat og forbedret
rekreativ og undervisningsmæssig
udnyttelse af området under
hensyntagen til de store natur- og kulturhistoriske
interesser.

- 3 -

Fredningen skal sikre, at dette sker ud fra en samlet vurdering
af benyttetlsesog beskyttelseshensyn
for hele Amager Fælled.
Af bestemmelser
i fredningen fremhæves § 2, stk. 2, hvorefter
ændringer i terrænet eller terrænformerne,
herunder udnyttelse af
forekomster
ladt.

i jorden

samt opfyldning

og planering

ikke er til-

Det fremgår endvidere af direktoratets
udtalelse, at parkarealet
ved Enveloppevej
mellem Stadsgraven
og Amager Boulevard/Ved
Stadsgraven/Christmas
Møllers Plads, er omfattet af deklaration
om fredning
gust 1969.

af parkareal

ved Enveloppevej,

tinglyst

den 23. au-

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde
det som park.
Ifølge deklarationen
må der ikke foretages væsentlige ændringer i
terrænet eller betydeligere
fjernelse af eksisterende
bevoksninger.
I sagens anledning har Fredningsnævnet
den 3. december 1992
afholdt møde på Københavns Rådhus med deltagelse af repræsentanter for Lynettegruppen,
Københavns
Kommunes Direktorat for Fysisk
Planlægning,
Københavns
Magistrats
4. afdeling og for Danmarks
Naturfredningsforenings
hovedkontor.

l

I

I

I
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Under mødet blev projektet gennemgået
såvel i teknisk som i fredningsmæssig henseende.
Det blev oplyst, at den supplerende
ledning lægges i samme trace
som den gamle ledning, at den får en diameter på 1,6 meter og
nedgraves i en dybde åf 3 - 4 meter. Endvidere at arbejdsbæltet
ved ledningens nedgravning
ikke vil være over 20 meter i bredden,
at ingen store træer berøres af projektet, og at en meget stor
del af strækningen
forløber på kemikalieområde,
hvor der efter
arbejdets færdiggørelse
- i forbindelse
med retablering
- vil
blive lagt renset jord i en meters dybde. Arbejdet forventes påbegyndt medio 1993.

- 4 Repræsentanter
for Direktoratet
for Fysisk Planlægning oplyste,
at Københavns Kommune netop har udarbejdet et forslag til ændrede
fredningsbestemmelser
vedrørende fredningen af Amager Fælled til
brug for Overfredningsnævnets
behandling. I forhold til det ansøgte projekt medfører de ændrede fredningsbestemmelser
ingen
problemer.
Naturfredningsforeningens
repræsentant
meddelte, at foreningen
ikke har indsigelser
mod det ansøgte projekt. Foreningen finder
dog, at der bør træffes foranstaltninger
for at beskytte træer
nær arbejdsarealer
under arbejdets udførelse. Endvidere ser
foreningen gerne, at arkæologer fra Skov- og Naturstyrelsen
får
mulighed for at følge projektet, når det udføres fra "Faste
Batteri"

mod nordøst.

På mødet blev endvidere forevist fotos og gennemgået arbejdstegninger vedrørende ledningens forløb gennem arealerne. Det
fremgår heraf, at der ved Enveloppefredningen
tages skridt til at
beskytte træerne op til arbejdsarealet.
Nævnet

:tt

udtaler.

Idet det ansøgte ikke findes at stride mod de tinglyste fredningers formål meddeles det, at nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af den ansøgte
supplerende udløbsledning
over de foran anførte matrikelnumre
i
overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og beskrivelser
med
oversigtskort.
Det tilføjes, at det f~rudsættes,
at der sker retablering
i henhold til intentionerne
i de tinglyste fredninger.
Endvidere forudsættes
det, at eksisterende
træer beskyttes under
arbejdets

udførelse.

Tilladelsen bortfalder
Naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke udnyttes
§ 50 jfr. § 66, stk. 2.

inden 3 år jfr.

- 5 -

Afgørelsen

kan påklages

2970 Hørsholm
jfr. lovens

til Naturklagenævnet,

af ansøgeren,
§ 43, stk.

ejeren

Slotsmarken

og forskellige

15,

myndigheder

2.

Klagefristen
er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Hvis klagefristen
udløber en lørdag/helligdag
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage anmodes
Tilladelser

indgivet

skriftligt

må ikke udnyttes

til fredningsnævnet.

før klagefristen

Rettidig

klage har opsættende

gørelse,

med mindre

virkning

klagemyndigheden

er udløbet.

for den påklagede
bestemmer

af-

andet.
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DOMMEREN I RINGSTED
BøllingsveJ 8. Postbox 54. 4100 Ringsted.

30.12.1992

Telefon 5361 2266. Telefax 53 61 2216.
Girokonto 6 01 4887.
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Lynettegruppen
I Kruger

og Naturstyrelsen

AS - Rambøll,

Hannemann & Højlund
Gladsaxevej
363

A/S

2860 Søborg
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Ved ansøgning af 22. september 1992 og senere har Lynettegruppen
anmodet om nævnets tilladelse
til etablering
af en supplerende
udløbsledning
fra renseanlæg
Damhusåen til Kløvermarkens
pumpestation.
Ledningens forløb er bl. a. over
matr. nr. 1966 Valby Kvarter, uden matr. Kongens Enghave, matr.
nr. 136 og 137 Eksercerpladsen,
hvilke ejendomme er omfattet af
Overfredningsnævnets
kendelse af 14. november 1990 om fredning af
Kalvebodkilen.
Matr. nr. 1 aa Eksercerpladsen,
hvilken ejendom er omfattet af
fredningsnævnskendelse
af 25. juni 1992 om fredning af Amager
Fælled. Afgørelsen er påanket tilOverfredningsnævnet,
der endnu
ikke har truffet afgørelse i sagen.
Matr. nr. 522 Christianshavn,
hvilken ejendom er omfattet af
deklaration
om fredning af parkareal
ved Enveloppevej,
tinglyst

,
(

den 23. august

1969.

I skrivelse af 1. sepfember 1992 har Københavns
Kommunes Direktorat for Fysisk Planlægning
nærmere udtalt sig om projektet.
Heraf fremgår bl.a., 'at den nye ledning udføres parallelt med og
i samme dybde som et eksisterende
ledningsanlæg.
Dette er på
enkelte, kortere strækninger
allerede udført som en dobbeltledning, og her tilsluttes
den nye ledning den ubenyttede del.
Endvidere fremgår det, at ledningen
er valgt placeret i arealer,
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A/S Øresundsforbindelsen
Vester Søgade 10
1601 København V

l

Ansøgning fra A/S Øresundsforbindelen
gen for vej og bane på Vestamager.

,~_".\.I':)

vedrørende

linieførin-

Ved skrivelse af 7. juni 1993 skrev A/S Øresundsforbindelsen
således til fredningsnævnet:
"Den 7. april 1993 godkendte Trafikministeren
efter gennemførelsen af den offentlige høring, efter samråd med
Miljøministeren,
Øresundsforbindelsens
landanlæg i henhold til lov om anlæg af en fast forbindelse over Øresund.
på denne baggrund har A/S Øresundsforbindelsen
taget
initiativ til at indhente de øvrige myndighedstilladelser.
I den forbindelse skal selskabet anmode om, at evt.
spørgsmål i relation tilOverfredningsnævnets
afgørelse
den 14.november 1990 om fredning af "Kalvebodkilen" i
Københavns, Tårnby og Hvidovre Kommuner behandles.
I forhold til anlægsloven er der sket en mindre justering af linieføringen for vej og bane på Vestamager for
at mindske indgrebet i Skyttecentret i overensstemmelse
med Tillægsbetænkning
over forslag til lov om anlæg af
fast forbindelse over Øresund af den 9. august 1991 fra
FOlketingets Trafikudvalg. Den af regeringen godkendte
linieføring over Vestamager, fremgår af bilag 1 (tegning
1:4000, nr. E39-1032).
Der er foretaget

følgende

justering

af linieføringen:

Motorvej
I fredningskendelsen
fra 1990 er der udpeget en transportkorridor for motorvejen. I anlægsloven er linieføringen for motorvejen lagt lidt nord for denne transportkorridor. Ved den af regeringen godkendte justering
flyttes motorvejen lidt mod syd - tilbage i transportkorridoren - for at bevare flugtskydebanerne på Skyttecentret, jfr. bilag 2 (Trafikbetjening og trafikanlæg,
større vejanlæg 1989-2001, 2,7 fra Regionplan 1989).

-
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Det fremgår af fredningskendelsens
præmisser, at "Overfredningsnævnet finder tillige - med en enkelt modifikation - at burde respektere den varige eller midlertidige
arealanvendelse af dele af fredningsområdet,
der fremgår
af regionplanen".
I regionplanen for Hovedstadsområdet
1989 er der optaget
bestemmelser om linieføring af banen over Vestamager,
jfr. bilag 3 (Trafikbetjening og trafikanlæg, kollektive
trafikanlæg 1989-2001, 2.3, fra Regionplan 1989).
Regionplanen indeholder ikke en præcis angivelse af linieføringen for banen, men ved regionplanens tilblivelse
forelå der et forslag til linieføring i rapporten "Faste
Øresundsforbindelser"
fra det danske og svenske Øresundsudvalg, Februar 1989, jfr. bilag 4.
I forhold hertil er banen i den af regeringen godkendte
linieføring forskudt lidt mod nord, for at Skyttecentret
så vidt muligt bevares i sin nuværende form. De arealmæssige konsekvenser heraf er således i det væsentligste
koncentreret om Skyttecentret.
Efter de foreliggende tidsplaner skal arbejdet på Vestamager igangsættes i oktober 1993 i henhold til projektforslag af den 15. marts 1993, illustreret i vedlagte
rapporter: Øresund Landanlæg, Projektforslag marts 1993,
Arkitektur og landskab. A/S Øresundsforbindelsen
anmoder
derfor om en hurtig behandling af sagen. Selskabet står
selvfølgelig til rådighed med supplerende oplysninger.
Det

hedder

i Overfredningsnævnets

kendelse

af

14.

november

1990:

"

~

Transportkorridorer

og motorvejsanlæg.

Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres forsynings- og trafikanlæg i de to på fredningskortet viste transportkorridorer
over Vestamager, når retningslinierne
herfor i regionplan
1989 for det tidligere hovedstadsområde
overholdes, herunder at forsyningsledninger
kun må fremføres under terræn, og at den sydlige transportkorridor i det hele kun må anvendes til underjordiske ledningsanlæg.
Fredningen er heller ikke til hinder for, at der
etableres tilslutnings- og udfletningsanlæg
for
den ved lov nr. 321 af 10. juni 1976, § 1, nr. 2,
besluttede hovedlandevej
(Tårnbymotorvejen),
selv
om disse anlæg etableres delvis uden for den nordlige transportkorridor.

"

lO
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Fredningsnævnet

skal udtale:

Af det til fredningen

knyttede

den af trafikministeren
vej til Øresund",
fredningsnævnets
af

imidlertid
delse

mærkningerne

det,

kendelse

nævnets

må vige

fastlagte

fremgår

"Kalvebodkilen"

findes

nets kendelse
kilen"

at

den planlagte

til Øresund",

styreIsen

og Danmarks

det

linieføring

kenaf behar væ-

af jernba-

område

som trafikministeren

er fremsendt

til nærværende

over

til Skov- og Naturm.fl.,

der inden

er modtaget

kan klage

afgørelsen

86 og § 87.

Hans Chr. Poulsen
formand.

"Kalvebod-

1991 blev tillagt.

afgørelse

§

idet

er

det ved Overfredningsnæv-

4 uger fra den dag nærværnde
turbeskyttelse

og

Naturfredningsforening

fredningsnævn

Det

at Folketinget

den bemyndigelse

skrivelse

1990 om fredningen

1990 fredede

ved § 3 i lov nr. 590 af 19. august
Kopi af nærværende

de i Over-

på sidste side i publikationen

gennem

af 14. november

ikke at fravige

fraviger

med

"Bane og

Overfredningsnævnets

fremgår,

nen, der er vist på tidsplanen

jfr.

transportkorridorer.

opfattelse,

til lovforslaget

og vej

at loven

af 14. november

fastlagte

sammenholdt

linieføring,

for anlægsloven . Herefter

ret klar herover,
"Bane

fredningskort

jf.

lov om na-

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg

REG. NR. 1-15

FOR KØBENHAVN

Gladsaxe, den 25/03-94
FRS 63/93 KP

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

,,

Miljøkontrollen
Flæsketorvet

68

1711 København

Vedr.

B931511-5

sesanlæg

•

V

/ M340-1120-JNE

for affald

inden

og genanvendel-

for Kalvebodkilefredningens

delom-

råde 5 .
Ved

skrivelse

af

fredningsnævnet
nerings-

30. november

fremsendt
der blev

delse af 14. november
vct

(Ka~vebodløbet)

lægget er nærmere
I skrivelsen

fredet

beskrevet

terrainmæssige

har anmodet
dere anmodet

til etablering
5

(Grøften)

ved Overfredningsnævnets
er beliggende
på

såfremt det måtte

mellem

1993 har Miljøkontrollen

at det samlede projekt

efterbehandling

om at meddele

oplyst

med

de

vil

rammer,

og

Man har vi-

dispensation,

finde, at der er dele af projektet,

er i overensstemmelse

1993.

med den fo-

heraf.

den fornødne

haAn-

i al væsentlighed

vurdering

af

ken-

vestam~ger.

inden for Kalvebodkilefredningens

nævnet

til

af depo-

i et notat af 29. november

om fredningsnævnets

ke umiddelbart

Miljøkontrollen

og motorvejsanlægget

af 30. november

kunne realiseres

har

på delområde

1990. Arealet

at være af den opfattelse,
reslåede

1993

et projekt

og genanvendelsesanlæg

Kalvebodkilen,

•

deponerings-

fastlagte

som ikfred-

ningsbestemmelser.
Fredningsnævnet
nes Direktorat
22. december
det planlagte

har forelagt
for Fysisk

projektet

Planlægning,

1993 har meddelt
anlæg

ikke kræver

fredningsbestemmelser,
efter de regler,

men

der gælder

og for tilvejebringelse

at være

for Københavns
der ved

skrivelse

af

af den opfattelse,

at

dispensation

udelukkende

fra de gældende

en løbende

for plejemyndighedens

og revidering

Kommu-

behandling
kompetance

af plejeplaner.

r ,(JO
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Danmarks
bruar

Naturfredningsforening

1994 meddelt,

omhandlede

anlæg

for område

5. Den

delområde
skaffe

at den

er
har

erindret

5 til deponering

en

ler. Foreningen

har

handlingsparterne,
Danmarks

I denne

(flytbar)

finder,
med

var

behovet
skulle
for

fundet

det utænkeligt,

staten,

Hovedstadsrådet,

for en fredning

anlæg
end

at udnytte

for at kunne
fra bygge-

der kunne op-

bygningsmateriaat nogen

inden

af for-

Frilufsrådet

ville have accepteret

til behandling
sige

om

og overskudsjord

knuseinstallation

af for eksempel

af de

fredningsbesternrnelserne

forbindelse

Naturfredningsforening

af 1. fe-

at placering

om, at ønsket

primært

sig af med bygningsaffald

stilles

inden

ikke

foreneligt

og anlægsvirksomhed.

ring

har i en skrivelse

og

place-

af forurenet

jord

for et EF-fuglebeskyt-

telsesområde.
Fredningsnævnet

traf den 13. december

ning af "Kalvebodkilen".
14.

novemher

1989 afgørelse

I Overfredningsnævnets

1990 er blandt

om fred-

afgørelse

af

andet anført:

"

•

Området på Amager mellem den eksisterende motorvej og Kalveboderne skal ifølge regionplanen
anvendes som 3deponeringsplads for fast affald i en mængde af ca. 4 mio m .
Miljøministeren
har ved sin godkendelse af regionplanen
suppleret retningslinierne
for dette område med følgende: "Med
lokaliteten Vestamager sætter henyn til flysikkerheden og den
fremtidige arealanvendelse
grænser for deponeringsmulighederne. Ved den efterfølgende
godkendelse
efter miljøbeskyttelsesloven må affaldssammensætningen
derfor ikke omfatte "spiseligt" affald. Hvor arealerne
efterfølgende
skal anvendes
til intensivt friluftsliv som kolonihaver, må affaldssarnrnensætningen og efterbehandlingen
fastlægges, således at anvendelsen af arealerne, herunder dyrkning af grøntsager, kan ske
risikofrit.
Delområde 5 .... må forventes ret snart at skulle anvendes i
en årrække til deponering og efterbehandling
af affald, hvorefter området skal tjene intensive rekreative formål.

Over fredningsnævnet finder tillige ... at burde respektere den
varige eller midlertidige
arealanvendelse
af dele af fredningsområdet, som fremgår af regionplanen. Fredningen bør således ikke hindre, at der ...• i en årrække deponeres og efterbehandles
ikke-spiseligt
affald i delområde 5, hvorefter

-

der kan etableres
delområde.

§

3

-

kolonihaver

(overnatningshaver)

i

dette

2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer
og ændringer i
de
nuværende vegetationsforhold,
og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i
de efterfølgende bestemmeler, tillades eller foretages
af plejemyndigheden
efter § 7, eller tillades ved en
dispensation i medfør af naturfredningslovens
§ 34.

§

13. Særbestemmelser

for delområde

5.

Uanset § 2 må delområde 5 anvendes til deponering
og
efterbehandling
af ikke-spiseligt
affald, og de dertil
nødvendige
anlæg
(herunder genanvendelsesog sorteringsinstallationer
og vejanlæg) må etableres.
Det efterbehandlede
terræn skal holdes i en højde, der
ikke overskrider en linie mellem digekronen langs Kalvebodløbet og det øverste af en støj vold på motorvejens
vestside.
II

I en skrivelse
ningsforening
herunder

af

22.

uddybet

oplyst,

februar

sin skrivelse

fredningsforening

Friluftsrådet

blev udarbejdet

om

den

fremtidige

Foreningen

har

i skrivelsen
blev

i

Danmarks

ledes udtryk

at anvendelsen

af delom-

i fællesskab

således:

til rekreative formål, når en
efterbehandling
er tilende-

Naturfredningsforenings

for en misopfattelse

når det i afgørelsen

Natur-

Kalvebodkilen.

... i den periode, hvor affaldsdeponeringen
foregår,
etableres genanvendelsesog sorteringsinstallationer
dere,
II
Efter

mel-

(Kalvebodfor-

som blev udarbejdet

beskrevet

1994 og har

og Danmarks

en betænkning

oplyst,

" ... Området kan først udnyttes
planlagt
affaldsdeponering
og
bragt ...

Naturfred-

forhandlinger

arealanvendelse

råde 5 i fredningsforslaget,
af forligsparterne,

Danmarks

af 1. februar

at der i juni 1987 efter

lem staten, Hovedstadsrådet,

liget)

1994 har

opfattelse

er det så-

fra fredningsnævnets

af 13. december

1989 anførte:

kan der
med vi-

side,

- 4 -

II
området kan først udnyttes til rekreative formål, når en
planlagt deponering og efterbehandlig
af uorganisk affald er
tilendebragt".

Danmarks

Naturfredningsforening

anførte

april

1990 tilOverfredningsnævnet,

ligt"

ikke

derfor

er

veldefineret

ikke bør anvendes.

telse, at lossepladsen
bygningsaffald
kede

dels

dels

herunder

Københavns

jordfyld
og

opfat-

der udeluk-

forurenet

byg-

træ fra nedrivninger.
beklagede

kommunesjHovedstadsrådets
havde

alene

og uforurenet

affaldstyper,

1993, at Overfredningsnævnet

idet foreningen

, og

som foreningens

haveaffald

Naturfredningsforening

22. februar
ligt",

Det anførtes

af 27.

"ikke-spise-

i miljølovsammenhæng

beskrevne

dagrenovation

nings- og anlægsaffald,
Danmarks

at begrebet

kun bør modtage

i nærnere

i en skrivelse

i sin skrivelse
havde valgt

formulering

gjort

opmærksom

af

at følge

"ikke-spise-

på, at begrebet

ikke er veldefineret.
Fredningsnævnet
ningsnævnets
der

.::k,,::"
~ sliighcd ill02dde.le,
at

afgørelse

i delområde

af

5 kan

14. november

ske

deponering

ikke-spiseligt

affald.

De nærmere

relsens

Såfremt

disse

§

13.

1990

i Overfrec:

er forudsat,

at

og efterbehandling

regler

regler

det

er beskrevet

følges,

kræves

af

i afgøder

ikke

til Københavns

Kom-

dispensation.
Kopi af nærværende
munes Direktorat
kommune,

skrivelse

for Fysisk

Planlægning,

administrationsafdelingen,

Naturfredningsforening,
Botanisk

er fremsendt

Forening,

j.nr.

Dansk

j.nr. PD 476, Tårnby

j.nr.

0111-150,

Ornitologisk

0102.05,

Danmarks

Friluftsrådet,
Forening

og

Dansk

Skov-

og

Naturstyrelsen.

Det skal bemærkes,
fattelse,

at uanset

at etableringen

findes

gens rammer,

bør etablering

ke påbegyndes

før udløbet

beskyttelseslovens

§

87,

at det er fredningsnævnets
at ligge

inden

for frednin-

af affaldsbehandlingsanlægget
af klagefristen,

stk.

1, er på

der ifølge

4 uger

op-

fra

iknatur-

den

dag,

- 5 -

nærværende
ifølge

§

skrivelse
87,

stk.

eller kopi heraf er modtaget.
2, jf.

§

78,

stk.

2,

fredningsnævn.

~~~.rp4~
Hans Chr. Poulsen
formand

ske

til

Klage skal
nærværende

.

~

,
\,.r'

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l,
2860 Søborg

•

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 69 3219
Telefax 39661048

Gladsaxe, den 06/12-94
FRS 59/94

Arkitektfirmaet
Jørgen

Schuster

Solvangsvej

18

4681 Herfølge

Vedrørende

udvidelse

af klubhus

på Eksercerpladsen,

Vestama-

ger.
Ved skrivelse
deklubben
af

af 23. august

Kreds 2, Amager,

eksisterende

medsendt

klubhus

tegning.

fremsendt

1994 har De på vegne
ansøgt

med

en

Ved skrivelse

en situationsplan

om tilladelse
brugt

pavillon,

af 22. september

over

området,

Schæferhun-

til udvidelse
vist

på

en

1994 har De

der viser

klubhu-

sets placering.
Ved

skrivelse

af

26.

oktober

Plan- og Ejendomsdirektorat
de på matr.nr.

1994

oplyst,

fredning

Københavns

at klubhuset

136 Eksercerpladsen,

fredningsnævnets

har

er beliggen-

der er omfattet

af 14. november

kommunes
af Over-

1990 af Kalvebodki-

len.
I fredningsbestemmelser

er bl.a. anført:

..
~
Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer
og ændringer i de nuværende vegetationsforhold,
og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart
tilladt i de efterfølgende
bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden
efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af
naturfredningslovens
§ 34."
Af

skrivelsen

arealet
og

med

fra Planklubhuset

Skydebanevej,

tilkørselsvej

for

hvor
de

og Ejendomsdirektoratet

er beliggende
sidstnævnte
planlagte

mellem

fremgår,

at

Amagermotorvejen

forudsættes

anvendt

som

affaldsbehandlingsanlæg

i

.

.

,
'.\

- 2 "Grøften"

vest for motorvejen.

Det er videre anført:

"Da der herudover er tale om en mindre tilbygning, som næppe vil få nogen nævnefærdig indflydelse på naturhistoriske
og landskabelige værdier i området, specielt ikke set i lyset af de øvrige tilladelige aktiviteter, finder Plan- og
Ejendomsdirektoratet,
at der ikke er noget, der taler imod,
at Fredningsnævnet
i henhold til naturbeskyttelseslovens
§
50, stk. l, meddeler dispensation til det ansøgte."
Fredningsnævnet
den ansøgte

skal herved

tilbygning

på betingelse

farve som den eksisterende

\It

Kopi af nærværende
styrelsen
4 uger,

den

dag

klage til nærværende
naturbeskyttelse

§

meddele

tilladelse

af, at den males

til

i samme

bygning.

skrivelse

og Danmarks
fra

i enighed

er fremsendt

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening
nærværende

afgørelse

fredningsnævn

m.fl.,
er

der inden

modtaget,

over afgørelsen

kan

jf. lov om

86 og § 87.

Tilladelsen

må i henhold

klagefristen

er udløbet,

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes
eller før behandlingen

før

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50, stk. 1, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

inden

110ataoer .
"yermun dsga de 38B~kov-lJaNatur"'rvrOI~='"
.~ -".".

NATURKLAGENÆVNET

2100 København
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

Sekretariatet

ø.

~

~"n ':.~:

l ~ JUNI 1995
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade
53
2100 København ø

J.nr.
JP

151/101-0007

REG. NR 2>qq 5 . C) O
-=I ":f 5-=l •

,Hermed

følger

dispensation

Naturklagenævnets

delafgørelse

fra fredningsdeklaration

af dags dato i sagen

vedrørende

Valbyparken

O C)

om

og

Kalvebodkilefredningen.

Med venlig

hilsen

?~7vi&u-

,0y~e

Petersen
~ ~~ldmægtig
direkte tlf.: 3947 2767

Delafgørelsen
Københavns
2400

er sendt

Kommune

København

Danmarks

Parkafdelingen,

NV, ad j.nr.:

Naturfredningsforenings

v/Anne-Mette
Danmarks

til:

Wahlberg,

Sg 13

Lokalkomite

for København,

33, 3.tv.,

Nørregade

Haraldsgade

35,

28-8-8

Griffenfeldsgade

Naturfredningsforening,

Skov- og Naturstyrelsen,

Tomsgårdsvej

2200 København

2, 1165 København

53, 2100 København

ø

K

N

NATURKLAGENÆVNET

Vermundsgade 38 B
2100 Københam ø.
nr.: 39472750
Fax.: 39472799

Formanden

1 4 JUNI !J95
J.nr.
JP

151/101-0007

Delafgørelse
i sagen

om dispensation

vedrørende

•

Fredningsnævnet

Valbyparken

for København

naturbeskyttelseslovens
deklaration
kilen

§

vedrørende

ningsnævnets

fra fredningsdeklaration

har den 21. april 1995 i medfør

50, stk.

Valbyparken

afgørelse

til renovering

og Kalvebodkilefredningen

l, meddelt

dispensation

af 3. marts

af 14. november
og omlægning

af

fra

1966 og Overfred-

1990 om fredning

af del af Valbyparken

af Kalvebodi Københavns

Kommune.

Danmarks

Naturfredningsforenings

Ornitologisk
Klagerne
..

Forening

vedrører

bevoksning.

Københavns

Kommunes

klagens

opsættende

har påklaget

etablering

sisterende

virkning

kan påbegyndes

vigtigt

at få etableret

Haverne

er planlagt

indgå

til Naturklagenævnet.
samt fjernelse

således

at anlæg

i udstillingen

hurtigst

pilehække,

~nlagt

og Dansk
af ek-

har den 6. juni 1995 anmodet

suspenderes,

at skulle

for København

afgørelsen

af en golfbane

Parkafdeling

temahave r , der tænkes
i kulturbyåret,

Lokalkomite

muligt.

af 17

"Havekultur

96"

Det er navnligt

der skal afgrænse

i 3 etaper,

om, at

omfattende

haverne.

henholdsvis

8, 5

og 4 haver.
Etape

l kan udføres

forudsætter
3 forudsætter

uden

fjernelse
omlægning

at eksisterende

bevoksning

af dele af eksisterende
af eksisterende

berøres.

beplantning,

stinet.

Etape
og etape

2

2

Omhandlede

Danmarks

areal

ligger

uden

for Kalvebodkilefredningen.

Naturfredningsforening

tilkendegivet

I sagens

ikke at have

behandling

og Dansk

indvendinger

har deltaget

Ornitologisk
mod anlægget

Forening

har

af temahaverne.

la

8 af Naturklagenævnets

medlem-

mer.

Naturklagenævnet
Spørgsmålet

skal

enstemmigt

om klagens

udtale:

opsættende

virkning

optages

til særskilt

af-

gørelse.

Naturklagenævnet
mindre

lægger

vægt på, at anlæg

del af den tilladte

omlægning.

Påbegyndelse

af etablering

anlægges

at der gøres

indgreb

omlægning
gørelse

af stinet

der kan

beplantning
den endelige

eller
af-

i klagesagen.

på denne baggrund
angår etablering
retholdes

foregribe

en

er desuden

af de temahaver,

i eksisterende

ses ikke at ville

udgør

En del af haverne

midlertidige.
uden

af temahaverne

ophæves

af de som etape

den opsættende

Naturklagenævnet
der er rejst

klagens

vil

opsættende
l beskrevne

virkning
haver.

for så vidt

I øvrigt

op-

virkning.

senere

tage

stilling

til de øvrige

spørgsmål,

i klagesagen.

på Naturklagenævnets

/~

'J

vegne

. :) /4- '0;
I
I~( ?i.i,-v

~ e Petersen

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndfghed, jf. naturbeskyttelseslovem § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovem § 88, stk. 1.

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN
Modtaget I
Skov~ og Natufstyralsen

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 26/09-95

28 SEP. ~g9~

Magistratens

FRS25195

KP

4. afdeling

Bygge- og Boligdirektoratet
Byggesagsafdelingen
ottiliavej

1

2500 Valby

Vedr.

dispensation

på fællesarealet

til

i H/F Sønderbro,

De har i skrivelse
søgt

af 3 bygninger

Amager

Fælled,

placeret

j. 120388-1.

af 16. maj 1995 på vegne H/F Sønderbro

om tilladelse

på fællesarealet.

bibeholdelse

til

bibeholdelse

Det hedder

videre

af 3 bygninger

an-

placeret

i Deres skrivelse:

"

på ca. 20 m2

et

Den omhandlede haveforening er beliggende på et areal,
er tilladt udloddet til kolonihaver ved Magistratens
lodningstilladelse
af 31. januar 1937 og senere.

der
ud-

De tre bygninger b~tår
af en toiletvogn
TV-hus på ca. 44 m
, samt en skydebod.

Ifølge udlodningen
må lodderne
bebygges
og benyttes
i
overensstemmelse
med det dagældede regulativ for åben og
lav bebyggelse, med fritidshuse af en ganske midlertidig
art samt mindre udhuse.
Endvidere er det i Københavns kommune kutyme, at Direktoratet, ud over kolonihavehuse
på de enkelte lodder, tillader opført bygninger på fællesareal til medlemmers fælles
brug. Eksempelvis
foreningshuse
med bestyrelseslokaler,
kontor, forsamlingslokaler,
fællestoiletter,
marketenderi
m.v.
I haveforeningen
tegning.

•

forefindes

et

tilladt

foreningshus,

se

Under henvisning til at haveforeningen
er omfattet Kalvebodfredningen,
jf.overfredningsnævnets
afgørelse af 14.
november 1990, skal man herved anmode en udtalelse
om,
hvorvidt der vides noget at indvende imod at bibeholde de
tre bygninger på foreningens fællesareal.
Det

euis ru)

gemærkes,

1ia/11/5:-0001

II ~

at sagen

har været

forelagt

Plan-

og Ejen-

- 2 Samejet
te."
Plan-

og

som grundejer

ikke har indvendinger

Ejendomsdirektoratet

har

i

mod det ansøg-

skrivelse

af

28.

juni

1995 bl.a. anført:

..
Plan- og Ejendomsdirektoratet
kan indledningsvis
oplyse,
at H/F Sønderbro er oprettet i 1978 på det nuværende sted.
Det af Københavns kommune tilladte foreningshus er opført
få år efter udstykningen.
De 3 andre huse, som man nu søger om tilladelse til at bibeholde, er opstillet uden tilladelse på et senere tidspunkt, efter at Kalvebodkilefredningen trådte i kraft ved Overfredningsnævnets
afgørelse
af 14. november 1990.

Som det ses af den vedlagte kopi af et luftfoto fra 1992
af området, ligger de ansøgte bygninger midt i kolonihavebebyggelsens
fællesareal.
De er omgi vet af en bred beplantningsbræmme
langs hele kanten af fællesarealet
foruden af selve kolonihavebebyggelsen.
Som nævnt i brevet fra Bygge- og Boligdirektoratet
er det
ifølge lejekontrakten med Samejet tilladt at opføre kolonihavebebyggelse
i området, herunder de tilhørende fælleshuse.
på baggrund af ovenstående er det Plan- og Ejendomsdirektoratets opfattelse, at de tre huse ikke strider mod fredningens formål. Man finder endvidere, at der ikke er grund
til at stille specielle krav til bygningernes udseende, da
de er små, og kun i een etage og med den aktuelle placering ikke ville kunne opleves fra de fredede fælledarealer
uden om kolonihaveområdet.
Plan- og Ejendomsdirektoratet
kan på denne baggrund anbefale, at fredningsnævnet
meddeler dispensation
fra Kalvebodkilefredningen
til, at H/F Sønderbro som ansøgt kan bibeholde de opstillede tre fælleshuse placeret på haveforeningens
fællesareal
ved siden af haveforeningens
foreningshus."
Det hedder

i Overfredningsnævnets

1990 om fredningen
Hvidovre

af Kalvebodkilen

afgørelse

af

i Københavns,

14. november
Tårnby

og

kommuner:

"
~

Fredningens

formål.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse
og muliggøre
en forbedring
af de biologiske
og
landskabelige
værdier, der er knyttet til området,
samt at fastholde og regulere almenhedens
ret til
færdsel
i
området,
og
det
anvendelse
til

- 3 -

fritidsformål
~

iøvrigt.

Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer
og ændringer i
de nuværende
vegetationsforhold,
og der må ikke
opføres
bebyggelse
eller
etableres
andre
anlæg,
medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart
tilladte i de efterfølgende
bestemmelser,
tillades
eller foretages af plejemyndigheden
efter § 7, eller
tillades
ved
en
dispensation
i
medfør
af
naturfredningslovens
§ 34.

"
Fredningsnævnet

meddeler

hermed

på betingelse

af, at TV-bygningen

me svenskrøde

farve

hegnet

hvide.

males

dispensation

og dennes hegn påføres

som de øvrige
Fristen

til det ansøgte

bygninger,

herfor

sam-

dog at pælene

fastsættes

till.

i

juni

1996.
Kopi af nærværende
styreIsen

og

skrivelse

Danmarks

er fremsendt

Naturfredningsforening

inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
til nærværende

fredningsnævn

turbeskyttelse

§

Tilladelsen
klagefristen

til Skov- og Natur-

over

m. fl.

Der

er modtaget,

afgørelsen,

kan

klages

jf. lov om na-

86 og § 87.

må i henhold
er udløbet,

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,
eller før behandlingen

før

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.

I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

50, stk. 1, jf. § 66,

hvis den

at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

ikke udnyttes

inden

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l,
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 10 48

Københavns
Teknisk

Gladsaxe, den 18/09-95
FRS 36/95 KP

amt

forvaltning

Stationsparken

27

2600 Glostrup

•

Vedr.

400 kV kabel over Avedøre

De har ved skrivelse
sendt

ansøgning

kabel mellem
Kalveboderne.

Holme .

af 17. juli 1995 på vegne NESA A/S frem-

om godkendelse,

at ca 700 meter

IshØj og H.C. Ørstedsværket
Det hedder

bl.a.

af et 400 kV

lægges som søkabel

i

i ansøgningen:

"Baggrunden
Energistyrelsen
har med brev af 19. maj 1995
etablering af en 400 kV kabelforbindelse
mellem
H.C. Ørstedsværket.

•

godkendt
Ishøj og

I forbindelse med fastlæggelsen
af traceen, i samarbejde
med de berørte kommuner, har vi og Hvidovre kommune fundet, at den bedste trace mod nord fra Avedøre Holme er i
Kalveboderne, som vist på bilag 1 .
Det pågældende område er omfattet af "Bekendtgørelse
om
vildtreservat
i og fredning af Kalveboderne"
af 24. maj
1994. I følge fredningsbestemmelserne
er der en række aktiviteter, som ikke må finde sted. Det er dog også angivet, at bekendtgørelsen
ikke er til hinder for, at der foretages anlæg af undersøiske ledninger.
på denne baggrund har vi, i overensstemmelse
med bekendtgørelsen, søgt om Skov- og Naturstyrelsens godkendelse af,
at der nedlægges 700 m søkabel i Kalveboderne. Desuden er
Københavns amt anmodet om de nødvendige dispensationer
for
fredningen af Vestvolden m.v.
Teknisk

udformning.

Det er planlagt at grave en kabelgrav i havbunden som vist
på vedlagte tegning nr. C 419899. I kabelgraven placeres
PEH-rør, som kablerne trækkes i. Graven fores med sand, og

Ab

\:L\\

\ \ l{
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- 2 der afsluttes med en betonflise. En del af det opgravede
sediment fyldes tilbaqe i graven. Der vil blive en materialerest på ca. 600 m , som søges genbrugt eller klappet.
Af hensyn til trækning
af kablerne,
etableres
midt på
strækningen en trækgrav på ca. 5 m gange 3 m. Trækgraven
lukkes og sløjfes, når kabeltrækningen
er foretaget.
Afslutning
Af hensyn til projektets tidsplan vil det være hensigtsmæssigt at anlægge kabelgraven
i PEH-rør i oktober i år.
Det er også muligt, men upraktisk at anlægge kabelgraven
senere i 1995. Selve kabeltrækningen
vil ske medio 1996."
Ved fremsendelsen

er anført,

at man intet har at bemærke

til

det ansøgte.
Området

er fredet

fredningen

såvel ved fredningen

af Kalvebodkilen.

Det hedder

af Vestvolden
i fredningen

som ved
af Vest-

volden:

"

§ 1:

Fredningens

formål:

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse
af de
kulturhistoriske
interesser, der knytter sig til Vestvoldanlægget, samt at muliggøre en forbedring af de biologiske
og landskabelige værdier, der er knyttet til området. Endvidere har fredningen til formål at fastholde og sikre almenhedens ret til færdsel i området og regulere områdets
anvendelse til almene fritidsformål iøvrigt

§

2:

Tilstandsændringer:
Der må ikke foretages terrænændringer
og ændringer
i de
nuværende vegetationsforhold,
og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre
sådanne
tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser,
tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 5, eller tillades ved en dispensation
i
medfør af naturfredningslovens
§ 34.

§

11:

Særbestemmelser

for delområde

5:

- 3 -

Hvor Vestvolden
møder
den østvestgående
stiforbindelse
mellem Kalvebodkilen og Strandparken kan der etableres et
støttepunkt for friluftslivet,
omfattende publikumsfaciliteter som information, toilet, kiosk, parkering m.v.
Området mellem Gl. Køge Landevej og Kalveboderne
bortset
fra selve Vestvoldanlægget
kan terrænreguleres
og tilplantes. Der kan gennemføres naturopretning,
herunder etablering af nye vådområder til forbedring af levevilkårene
for
områdets sjældne padder og øvrige planter og dyreliv.
Der kan etableres stioverføring
eventuelt som broforbindelse.

ved

Gl.

Køge

Landevej,

"
Det hedder

"

§

14.

i fredningen

af Kalvebodkilen:

Særbestemmelser

for delområde

6.

Der må i den del af delområde 6, der ligger i Hvidovre Kommune,
etableres underjordiske
forsyningsledninger.

"
Arbejdet

kan således udføres

dispensation

angår

meddeler

dispensation

Vestvoldfredningens

til det ansøgte

forbud

mod

læg, idet det kun vil berøre

områdets

Kopi af nærværende

er fremsendt

styrelsen

og

skrivelse

Danmarks

til nærværende

fredningsnævn

turbeskyttelse

§

klagefristen

tilstand

afgørelse

for så

etablering

af an-

ubetydeligt.

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening

inden 4 uger fra den dag, denne

Tilladelsen

uden at

er fornøden.

Fredningsnævnet
vidt

i dette fredningsområde,

m. fl.

Der

er modtaget,

over afgørelsen,

kan

klages

jf. lov om na-

86 og § 87.

må i henhold
er udløbet,

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,
eller

før behandlingen

før

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.
I henhold
stk.

til naturbeskyttelseslovens

2, bortfalder

tilladelsen,

§

50, stk. 1, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

inden

- 4 3 år efter,

at den er meddelt.

~\ Blr<rp~
Hans Chr. Poulsen
formand
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Københavns kommune
Byggecentret
Halmtorvet 11
1700 København

..

I skrivelse

.;; ':;I ~~ø:>I
,[);o

V

Vedr. renovering
gende Vejlands

~odtagei ~
Slrov- og Naturstyrefsen
L

af vandrerhjemmet,

af B.november

renovering

Det hedder

(,

~99C
l2J
~

Copenhagen

Hostel,

belig-

Alle 200.

bejdssekretariatet,
rørende

~

ansøgt

1995 har Københavns
om godkendelse

af vandrerhjemmet

kommune,

af et projekt

Copenhagen

Arved-

Hostel.

i skrivelsen:

'''Hermedansøges om godkendelse af medfølgende projekt.
Byggecentret beklager samtidig, at arbejdet med facaderenoveringen allerede er igangsat. Proceduren omkring fredede landzonearealer har ikke været os bekendt.
Facadearbejdet er ikke færdigtegnet,idet den endelige projektering foregår på stedet ud fra de forsøg, som er foretaget på en udvalgt værelsesfløj. De medfølgende fotos kan
orientere om arbejdets udførsel. Der er i udformningen af
facaderne lagt vægt på, at værelsesfløjene
ikke længere
vil fremstå som ombyggede skurvogne. Gavlene bliver beklædt med espalier, således at disse vil fremstå som grønne gavle."
Området
november

"
§

1.

er fredet ved Overfredningsnævnets
1990. Det hedder bl.a.

Fredningens

afgørelse

af 14.

i denne:

formål.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse
og muliggøre en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området,
\q~G,-

eAD
A. \<.\

\ 2.\\/
~

\-

000\

- 2 samt at fastholde
færdsel i området
mål iøvrigt

§

2.

og regulere almenhedens ret til
og dets anvendelse til fritidsfor-

Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i
de nuværende vegetationsforhold,
og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart
tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades
eller foretages af plejemyndigheden
efter § 7, eller
tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34."

Om det område

(delområde

1), hvori vandrerhjemmet

er belig-

gende er bl.a. bestemt:

"
Ved disponering af delområdet til friluftsformål
skal der sikres landskabelig sammenhæng til den øvrige del af Amager Fælled og de omliggende byområder."
Fredningsnævnet
direktoratet,

fremsendte

ansøgningen

der i skrivelse

til Plan- og Ejenaoms-

af 6. december

1995 bl.a. ud-

talte:
"Området, hvor vandrerhjemmet
ligger, vil blive omfattet
af den kommende fælles plejeplan for Amager Fælled og område 1 i Kalvebodkilefredningen,
jf. kortbilaget. Plejeplanen foreligger endnu ikke, og plejemyndigheden,
som er
Københavns kommune, Parkafdelingen, har derfor ifølge
fredningsbestemmelserne
endnu ikke kompetence til at dispensere til foranstaltninger
af den her omhandlede karakter. Da arbejdet med planen er i fuld gang har Plan- og
Ejendomsdirektoratet
imidlertid den 22.november 1995 anmodet Parkafdelingen om en udtalelse vedrørende renoveringen
af vandrerhjemmet.
Parkafdelingen har med den i kopi vedlagte skrivelse af 4. december 1995 tilkendegivet, at man
som plejemyndighed
ikke har bemærkninger til den ansøgte
tilbygning til cafeteriet. Man mener i øvrigt, at renoveringen af de eksisterende bygninger medfører, at vandrerhjemmet ikke harmonerer med omgivelserne i samme grad som
tidligere.
Plan- og Ejendomsdirektoratet

kan på ovennævnte

baggrund

'.
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efter omstændighederne
anbefale, at fredningsnævnet meddeler dispensation fra Kalvebodkilefredningen
til den ansøgte renovering af vandrerhjemmet
Copenhagen Hostel, som indebærer fornyelse af tag og facader og en tilbygning af et
cafeteria. Det skal i den forbindelse nævnes, at Magistraten med baggrund i denne holdning den 7. november 1995 har
dispenseret fra zoneloven med henblik på den ansøgte renovering og tilbygning. Det kan oplyses, at fristen for
eventuelle indsigelser mod Zonelovs-dispensationen
udløber
den 14. december 1995."
I ovennævnte

skrivelse

af 4. december

1995 anførte

Parkafde-

lingen bl. a. :
"Da tilbygningen af cafeteriet ligger inden for det nuværende vandrerhjems fysiske rammer, har Parkafdelingen ingen bemærkninger til denne udvidelse. Renoveringen af de
eksisterende bygninger medfører i øvrigt, at vandrerhjemmet fremover ikke harmonere med omgivelserne i samme grad
som tidligere.

•

Parkafdelingen har som plejemyndighed på Amager Fælled ikke yderligere kommentarer til renoveringen af vandrerhjemmet under forudsætning af, at Plan- og Ejendomsdirektoratet kan opnå fredningsnævnets
accept af, at renoveringen
af vandrerhjemmet
kan udføres, uden at der foreligger en
færdig plejeplan for Amager Fælled."
•
Fredningsnævnet
1996.

Det

har

kunne

afholdt

møde

konstateres,

vandrerhjemmet

ikke harmonerer

som tidligere,

hvor

der,

der

godkende

var

malet

taget senest

hensyn

renoveringen

var beklædt

24.

januar

medfører,

at

i samme grad

med uhøvlede

Fredningsnævnet

kan

bræd-

derfor

ikke

har fået.

tage stilling

De ikke godkendte

godkender,

på det viste
til,

Centret,

facade.

den

til en ansøgning

facader

om

skal være ned-

1.maj 1996.

Fredningsnævnet
rerhjemmet

stedet

med omgivelserne

bygningerne

vil senere

et andet facadevalg.

Bella

umbra.

det udseende,

Fredningsnævnet

der

facaderne

at

på

at

at der sker en udvidelse

sted og af den oplyste

cafeteriet

godkendes

vender

mod

det, at bygningen

af vand-

størrelse.

Vej lands
opføres

Alle

Unog

med glas-

",
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For så vidt

angår

tujafacaderne

gen til spørgsmålet

udsættes

om en eventuel

nævnets

bemaling

stillingta-

af træet til den

1. juni 1999.
Fredningsnævnet
før nævnets

må

påtale,

godkendelse.

er tale om en offentlig
det fysisk blev igangsat

at

arbej det

er blevet

påbegyndt

Det findes især kritisabelt,
myndighed

som bygherre,

når der

og at arbej-

stort set samtidig med, at ansøgnin-

gen blev fremsendt.
Kopi af nærværende
styreIsen
4 uger,
klage

skrivelse

og Danmarks
fra

den

dag

til nærværende

om naturbeskyttelse

er fremsendt

Naturfredningsforening
nærværende

afgørelse

fredningsnævn
§

til Skov- og Natur-

over

m.fl.,
er

der inden

modtaget,

afgørelsen,

kan

jf.

86 og § 87.

~~,Cf~
Hans Chr.Poulsen
formand

•

lov

•

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN
Modtag~i

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

") In
~

Rambøl
Nørregade 7 A
1165 København

Vedr.

..

Ved

til Thorvald

skrivelse

ij

L~')t.J)\..lj

jr. nr. 1021 krj, afløbsledning

ansøgt

1995 har De for Stadsingeniø-

om tilladelse

at etablere

ledning

for

Grøften

led

via pumpestation

(Nokken) til Islands

Formålet
rede

umiddelbart

med projektet

er at etablere
og anlæg

Slusen mulighed

mandskabsbygningen
sebygningen

på Københavns

Afløbsledningen

ønskes

skrivelse

af 30. december

Overfredningsnævnets
der bl.a.

følgende

Fredningens
Fredningen

"q
\

Fæl-

fra de nyetableGrøften

samt ved

af spildevand

Sjællandsbroen

fra

og fra slu-

for størstedelens

blev

vedkommende

dybde end den i 1993 etabletilladt

ved

nærværende

nævns

1992.

afgørelse

af 14. november

1990 indehol-

bestemmelser:

formål.
har til formål

gøre en forbedring

I

og Amager

ved

Havns areal ved Ved Slusen.

placeret

Lynetteledning , der

afløb

for tilledning

i samme trace, men i lidt mindre
rede

Alle

Borgs Gade.

i området

på pumpestation

en afløbs-

Vej lands

Sjællandsbroen

Brygge/Thorvald

mandskabsbygninger

pumpestation

syd

area-

og et umatrikuleret

areal inden for Kalvebodkilefredningen
Sjællandsbroen

"!-1:..:..

til på de fredede

nr. 136 og 137 Eksercerpladen

fra

fra

Borgs Gade.

af 12. december

rens Direktorat
ler, matr.

~~.n~
~t~l:i~
CM6~?

K

sag nr. 951208,

Grøften

~

2 8 MRS.1996

GIadsaxe, den
FRS nr. 85/95 BH

Skov- og NatufSty~ise11l

Co ~ \2 \\

/IS

at sikre en opretholdelse

af de biologiske

~OOO.2-

og landskabelige

og muligværdier,

- 2 -

tl

der er knyttet

til området,

menhedens

til

ret

fritidsformål

færdsel

i området

og regulere

al-

anvendelse

til

og dets

iøvrigt.

Fredningsområdet

~

samt at fastholde

opdeles

i 6 delområder .....

Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages

terrænændringer

rende

vegetationsforhold,

eller

etableres

dringer
ser

andre

er umiddelbart

og ændringer

og der må

anlæg,

ikke

medmindre

tilladt

opføres

sådanne

i de nuvæbebyggelse

tilstandsæn-

i de efterfølgende

bestemmel-

II

Det område,

hvori

gens delområde
stemmelser,

ønskes

udført,

hører

til frednin-

l. Der er ikke for dette delområde

der har betydning

Fredningsnævnet
munes

arbejdet

har

særlige be-

for ansøgningen.

forelagt

ansøgningen

Plan- og Ej endomsdirektorat

for Københavns

, der i skrivelse

kom-

af 18. ja-

nuar 1996 bl.a. har udtalt:

II

Afløbsledninger,

som

fredningsafgørelsen

.tt

den

her

og plejeplanen

tes først færdig

i løbet

udsætter

en tilladelse

således

på baggrund

er

for Amager

ikke
Fælled

af 1996. Det aktuelIle

underjordiske

for-

fra Fredningsnævnet.

ledning

ikke ses at stride

del af afløbssystemet

mod

i Grøften,

anlagte

II

at det nødvendige

indgreb

i fredningsområdet

terrænet

forven-

projekt

at den følger den allerede

at

i

formål,

at den udgør en nødvendig

midlertidig

nævnt

af,

at den ansøgte
fredningens

omhandlede,

synlige

Lynetteledningll,
har

en

karakter,
og

den

berørte

vegetation

vil

kunne

retableres

efter anlægget,
at der efter ledningens

færdiggørelse

ikke vil være gener

for

-,
t,

- 3 -

kan Plan-

og Ejendomsdirektoratet

net i henhold

til naturbeskyttelseslovens

deler tilladelse

til det ansøgte

lighedens

til arealerne

under

anbefale,

adgang

specielt

til kysten,

efter afløbsledningens

50, stk. 1, med-

på betingelse
uden

af, at offent-

for arbejdsarealet,

opretholdes

at der sker en fuldstændig

§

at Fredningsnæv-

her-

i anlægsperioden,

retablering

af de berørte

samt

arealer

færdiggørelse.

II

..1-

Fredningsnævnet
seslovens
fredning

§

grave den ansøgte
skudsjord
der

tid

af denne

reIsen
4 uger

ansøgning
skrivelse

og Danmarks

denne

fredningsnævn

turbeskyttelse
Tilladelsen

§

er

af, at over-

deponering

blive

at

aktuel,

herom.

fremsendt
afgørelse

over

måtte

eller

til Skov-

og Natursty-

m.fl. Der kan inden

er modtaget,

afgørelsen,

jf.

klages
lov

til

om

na-

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

86 og § 87.

må i henhold

klagefristen

til at ned-

for fredningsområdet,

Naturfredningsforening

fra den dag,

nærværende

Kalvebodkilen"

til nævnet
er

fra Overfredningsnævnets

og på betingelse

uden

før en ønsket

II

af naturbeskyt tel-

på de af Plan- og Ejendomsdi-

betingelser,

enten placeres

sker særskilt
Kopi

i medfør

1990 af

afløbsledning

anførte

i god

herved

50, stk. 1, dispensation

af 14. november

rektoratet

"I

meddeler

udløbet,

eller

behandlingen

af

en

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand .

•

50, stk. 1, jf. § 66,
inden

•

FREDNINGSNÆVNET
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG

FOR KØBENHAVN

GLADSAXE, den 23/05-96

TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

FRS 41196 KP

HLD - Joint Venture
Scandiagade

2450 København

SV

Ved r . ansøgning
Kalvebodkilen

om

dispensation

til at opsætte

I skrivelse

af

Tilsynskontor,
tionskilt

REb. NR. 1"151· O O

15, 1.

7. maj
ansøgt

har

nordøst
fjernet,

af A/S Øresundsforbinde~sen

relse

Københavns,
Københavns

Tårnby
kommune,

1990

mationsskilt

på Ama-

når alle væsentlige

arbejder

om fredning

og Hvidovre

er anført

Fredningsnævnet

bemærkede,

hvor skiltet

fredningsnævn

turbeskyttelse

§

\~~<O-\1-l\/IS

2-

et inforpå Ama-

er fremsendt
afgørelse

ønskes

op-

sted.
til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening

til nærværende

Tilladelsen

har i skri-

for sjællandsbroen

at vejen,

skrivelse

Danmarks

i

i ansøgningen.

inden 4 uger fra den dag, denne

•

af "Kalvebodkilen"

til at opsætte

sat, hedder Vej lands Alle på det angivne

og

afgø-

det ansøgte.

nordøst

ger. Størrelsen

styreIsen

fjernes.

kommuner.

tilladelse

umiddelbart

Kopi af nærværende

i 1997. Opsætnings-

Plan- og Ejendomsdirektoratet

meddeler

et informa-

ved Overfredningsnævnets

velse af 6. maj 1996 anbefalet
Fredningsnævnet

Øresund

for Sjællandsbroen

når skiltet

sted er fredet

af 14. november

vedrørende

Venture,

til at sætte

er afsluttet

stedet vil blive retableret,
Det pågældende

HLD-Joint

om tilladelse

vil blive

fredningen

et informationsskilt.

1996

op umiddelbart

ger. Skiltet

fra

m. fl.

er modtaget,

over afgørelsen,

Der

kan

klages

jf. lov om na-

86 og § 87 .

må i henhold
-000'Z

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

klagefristen

er udløbet,

eller

før behandlingen

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.
~I

I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

hvis den

at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

•

50, stk. 1, jf. § 66,
ikke udnyttes

inden

"I

~){©\f"

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,

Modtaget I
og Naturstyrelset"t

FOR KØBENHAVN

REG. NR.

2860 Søborq
Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

115'1.

00
Gladsaxe, den 17/07-96
FRS37/94

Skov- og Naturstyrelsen
Jægersborg Statsskovdistrikt
Boveskovgård
.Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Vedr.

etablering

I skrivelse

af en paddedam

af 14. juni

søgt om tilladelse
rådet

syd

til etablering

at paddedammen

gravede

jord spredes

Området

er fredet

november
Tårnby

1990

"

7.

af endnu en paddedam

I skrivelse

i om-

af

i terrænet

Overfredningsnævnets

fredning

an-

13. juni 1996 er
er på 100 - 200 m2, og at den op-

så jævnt som muligt

ved

om

og Hvidovre

Det fremgår

§

1994 har Skov- og Naturstyrelsen

for Birkedammen.

det oplyst,

på Vestamager.

af

omkring.

afgørelse

"Kalvebodkilen"

af

14.

i København,

kommuner.

af afgørelsen:

Naturpleje.
Uanset § 2 må plejemyndigheden
udføre de foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene
for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige
værdier. For foranstaltningerne
i delområde 1 - 5 er
det dog en betingelse, at de udføres på grundlag af
en plan som nævnt i § 15.
Plejemyndigheden
tillægges
a) Københavns kommune i delområde 1 samt de dele af
delområde 5 og 6, som ligger i kommunen
b) Miljøministeriet
idelområderne
2, 3 og 4 samt
den del af delområde 5, som ligger i Tårnby kommune og
c) Hvidovre kommune i den del af delområde 6, som
ligger i kommunen.

- 2 Der er udarbejdet

en plejeplan

for 1992 - 1996 for området.

Ifølge

plejeplanen opereres der med anlæg af 2 paddedamme
200 - 400 m2, hvilke paddedamme er etableret.
Da plejeplanen

kun angiver

-tilladelse nødvendig
Københavns

amt har

2 paddedamme,

er fredningsnævnets

ved anlæg af en yderligere
i skrivelse

af

på

23. april

paddedam.
1996

anbefalet

det ansøgte.
Fredningsnævnet

meddeler

gere en paddedam

og

skrivelse

Danmarks

er fremsendt

til nærværende

fredningsnævn

turbeskyttelse

§ 86 og § 87.

må i henhold

klagefristen

af yderli-

til Skov- og Natur-

Naturfredningsforening

inden 4 uger fra den dag, denne

Tilladelsen

til anlæggelse

syd for Birkedammen.

Kopi af nærværende
styreIsen

tilladelse

er udløbet,

afgørelse

m. fl.

Der

er modtaget,

over afgørelsen,

klages

jf. lov om na-

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,
eller før behandlingen

kan

før

af en eventu-

el klage måtte være afsluttet.
I henhold
stk.

til naturbeskyttelseslovens

2, bortfalder

tilladelsen,

hvis

§

50, stk. 1, jf. § 66,

den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

~ f1L~.rp~~
Hans Chr. Poulsen
formand

inden

FREDNINGSNÆVNET
FREHTIDSVEJ 1
2860 SØBORG

FOR KØBENHAVN

GLADSAXE, den 17106-96
FRS 68/95 KP

TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Naturklagenævnet
Sekretariatet
Vermundsgade 38 B
2100 København ø

REGI NR. 1151. Co

Vedr. j.nr. 151/101-0008 vandrerhjemmet, Copenhagen Hostel på
Amager Fælled.
Under henvisning til Naturklagenævnets skriv~lse af 12. april
1996 skal det meddeles, at det beror på en fejl, at
ikke
blev
omfattet
af
fredningsnævnets
tagbelægningen
afgørelse af 12. februar 1996 angående renovering af
vandrerhjemmet på Amager Fælled.
Der vedlægges kopi af skrivelse af 17. april 1996 til
Københavns kommune, Byggecentret samt skrivelse modtaget 21.
maj 1996 fra Københavns kommune, Arbejdssekretariatet.
Det skal herved meddel~s, at fredningsnævnet i enighed kan
godkende, at tagbeklædningen udskiftes, således at denne
udføres i naturfarvede aluminiumsbølgeplader , der er blanke
på overfladen, og som i løbet af 1 - 2 år oxideres, således
at overfladen vil fremstå som mat og ikke reflekterende.
Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Københavns
kommune, Arbejdssekretariatet, Skov- og Naturstyrelsen og
Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger
fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og § 87.

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1,
2860 Søborg

FOR KØBENHA VN

REGIINR 1151.

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

OO
Gladsaxe, den 24110-96
FRS 68/95 KP

Arbejdssekretariatet
Abel Cathrines Gade 13
1654 København

V

Vedr. vandrerhjemmet
Den

11. marts

afslag

på Amager

1996 modtog

af 12. februar

godkendelse

af

et

net blev klagen
alternativ,

1996 på en ansøgning
til

vedrørende

af 8. november

renovering

skrivelse

stillet

af

et

1995 om

vandrerhj emmet.

Ved

af 24. juni 1996 til Naturklagenæv-

i bero,

1996 afholdtes

muligheder

vandrerhjemmet
sendelse

en klage

idet man ønskede

at nå frem til et

som kunne accepteres.

Den 28. august
lige

fredningsnævnet

proj ekt

Arbejdssekretariatets

Fælled.

for

en

nyt møde på ejendommen,

fredningsmæssig

blev drøftet,

acceptabel

og sagen udsattes

af en plan for beplantning,

hvor forskelrenovering

med henblik

som ville

kunne

af

på frem-

sløre bygnin-

gerne.
Ved skrivelse
deling

tt

af 30. september

fremsendt

september

en beplantningsplan,

skal herved

vebodkilefredningen
på betingelse

med ovennævnte

renovering

ter

meddelt

afgørelsen

især uheldigt,

e

på

som

73, stk. l, skal påse,

ro

at det

55-349,

dateret

000 '--

dispensation

renovering

slørende

fra Kal-

af vandrerhjemmet

beplantning

findes

kritisabelt,

af vandrerhjemmet
mødet

at der er tale

myndighed,

f\ D \ Cjq <:, - t 211 / /5 -

A\,c,

nr.

Parkaf-

i overens-

tegning.

ligt igangsatte

§

foretagne

af, at der foretages

bemærker,

den

i enighed meddele

til den

Fredningsnævnet

gere

tegning

kommunes

1996.

Fredningsnævnet

stemmelse

1996 har Københavns

efter

den

24.

at den ulov-

ikke blev standset
januar

om en offentlig

1996.

myndighed

naturbeskyttelseslovens

at fredningsbestemmelser

Det

ef-

findes

og yderli§

77,

overholdes.

jf.

"

Kopi af nærværende
sen og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

m.fl.

fra den dag, denne afgørelse

er modtaget,

net over

skal

87

afgørelsen.

indgives

ningsnævn,
Tilladelsen
gefristen

Klagen

skriftligt

inden

der videresender
må i henhold
er udløbet,

ifølge

fristens

til Skov- og NaturstyrelDer kan

klages

inden

til Naturklagenæv-

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

nærværende

§

fred-

den til Naturklagenævnet.

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,

eller

4 uger

før behandlingen

måtte være afsluttet.

~0v.rp~
Hans Chr. Poulsen
formand

før kla-

af en eventuel

klage

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 13/02-97
FRS ur. 96/96 BH

Københavns kommune
Miljøkontrollen
Flæsketorvet 68
1711 København V

REG. NR. llsl.

Vedr. B960037-KMC/S961069/KDT
Ved skrivelse
det

om

november

1996

om

I ansøgningen
regår

fredning

sisterende

des nordlige

under

betydelig

forstærkning

debanevej,

således

vej,

langs

sig

forslaget.

Der ansøges

slåes,

på

for tung bekræve

en

samt etablering
af Sky-

side til Losseplads-

forlagte

Trafikken

områ-

fra Amagermotorvejen

har meddelt
den

fo-

den ek-

derfor om forlægning

trafikbelastningen

lukkes

og gennem

Det er i ansøgningen

vej afdeling

til Kalvebod

i øjeblikket

af vejen

oplyst,

at kunne

at Kø-

tilslutte

Skydebanevej

på Vej lands Alle

skal
aflas-

på den eksisterende

vil indtil da blive reduceret

at vejen

der

af Skydebanevej

syd og østlige

tes af Øresundsmotorvejen.
debanevej

at

i det fredede

at denne fra tunnelen

Trafikken

indtil

således

ikke er anlagt

og udvidelse

motorvejens

kommunes

ensrettes,

ad Skydebanevej

anvendelse

som den tilsluttes.

benhavns

14.

trafik

Amagermotorvejen

vil en fortsat

cykelsti.

af

på "Grøften",

del. Da Skydebanevej

af separat

anmo-

afgørelse

Kalvebodkilen,

at den kørende

Boulevard

lastning,

føres

af

der er beliggende
tunnel

1996 har Miljøkontrollen

af Skydebanevej.

er anført,

fra Center

af Skydebanevej.

fra Naturklagenævnets

kan ske en forlægning

Miljøcenter,

- forlægning

af 19. december

dispensation

00

Sky-

med 50%, og det fore-

helt forbi trafik,

når motorvejen

åb-

ner.
Den

ansøgte

forlægning

end en forstærkning

af Skydebanevej

og udvidelse

CLcl~rJ\ ~\b-'

er en dyrere

af den eksisterende

~\.ll"G-Ol)C>~

løsning
vej, men

- 2 -

anses for en mere hensigtsmæssig
Der vil

eksempelvis

blive

løsning,

bl.a. miljømæssigt.

kørsel

på 3,2 km af 1 mil-

sparet

lion tons jord, affald

og materialer

Den ansøgte

af Skydebanevej

forlægning

ning på 19 x 365 meter
for Vej lands

Alle.

syd herfor blive
I

etableret

Overfredningsnævnets

fredning

imidlertid

i området

umiddelbart

et vådområde.

afgørelse

af Kalvebodkilen

må foretages

vil medføre en opfyldtil ca. 7.000 m2 af søen syd

svarende

Der vil

årligt.

af

14.

er det bl.a.

terrænændringer,

opføres

november

bestemt,

1990

at der

bebyggelse

eller

om
ikke

etab-

leres andre anlæg.
Dansk

Ornitologisk

1997 meddelt

Forening

at dens

et nyt vejanlæg
tid forståelse

lokalafdeling

gennem

for Miljøkontrollens

at anlæggelsen

sentlige,
slår,

enten

nyt vådområde
banerne,

forslaget

mod

Den fin-

. Foreningen

sydøst

den eksisterende

den

søen bør afføde

naturforbedringer
søen

til

Den har imidler-

fra de bløde trafikanter.

udvider

mellem

af 24. januar

ønske om at adskille

af en ny vej gennem

kompenserende

at man

har fundet

søen meget uheldigt.

tunge trafik med lastbiler
der,

har i en skrivelse

eller

væ-

fore-

danner

Skydebanevej

et

og skyde-

hvor der i dag er rørskov.

Skov- og Naturstyrelsen,
en skrivelse

Jægersborg

Statsskovsdistrikt,

af 28. juni 1996 meddelt,

at omlægningen

har i
findes

meget hensigtsmæssig.
Københavns

kommune,

skrivelse

af

29.

januar

og Ejendomsdirektoratet,
1997

bl.a.

anført,

vidt angår Dansk Ornitologisk

Forening's

område,

at en afklaring

er af den opfattelse,

forbindelse
Plan-

og

ningsnævnet

med

på

den

for København

sisterende

Skydebanevej

indtil åbningen
Skydebanevej

at

herefter

på betingelse
og den

det,

i en

for

så

herom må ske i

af en plejeplan
har

har

forslag til nyt våd-

Fred-

dispensation

af, at trafikken

forlagte

af Luftshavnsmotorvejen,

efter dette tidspunkt

for området.

anbefalet

at meddele den ansøgte

af Skydebanevej

hidtidige

ensrettes

udarbejdelsen

Ej endomsdirektoratet

til forlægning

.a
T

Plan-

Skydebanevej
at den ek-

bliver

gang- og

- 3 -

~

cykelsti,

og at der efterfølgende

hvis endelige
ningsnævnet

placering

og udformning

et nyt vådområde,

kan godkendes

af fred-

og plejemyndigheden.

lOverfredningsnævnets
fredning

etableres

af

afgørelse

Kalvebodkilen

må foretages

er

af

14.

november

det bl.a. bestemt,

terrænændringer,

opføres

1990

om

at der ikke

bebyggelse

eller

etab-

leres andre anlæg.
Fredningsnævnet
te

forlægning

skal herved meddele
af

Skydebanevej

plan- og ejendomsdirektorat
Kopi

af denne

relsen

skrivelse

og Danmarks

4 uger

fra den dag,

af

naturbeskyttelse

§

nærværende

til den ansøg-

Københavns

kommunes

nævnte betingelser.

er fremsendt

denne

over

til

de

til Skov-

Naturfredningsforening

Naturklagenævnet
løb

på

tilladelse

afgørelse

afgørelsen.

87 indgives

m.fl. Der kan inden

er modtaget,

Klagen

skriftligt

fredningsnævn,

og Natursty-

der

skal

klages

ifølge

lov om

inden fristens

videresender

til
ud-

den

til

87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

Naturklagenævnet.
Tilladelsen

må i henhold

klagefristen

er

til

udløbet,

§

eller

behandlingen

af

en

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

50, stk. l, jf.

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

!lam 1i:.~~~

Hans Chr. Poulsen
formand.

§

66,

inden

FREDNINGSNÆVNET
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG

FOR KØBENHAVN

TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 23/04-97
FRS nr. 18/97 BH

Københavns Kommune
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Vedr. jr. nr. nr. Sg. 9
Kalvebod
Ved

kloakering

af haveforeningen

i Valbyparken.

skrivelse

tilladelse
vebod,

42-c-10

af

til

26. marts

at

foretage

der er beliggende

den 3. maj 1966 tinglyst
I ansøgningen

1997

har

Parkafdelingen

kloakering

af

i Valbyparken.

ansøgt

haveforeningen

Denne

er fredet

om

Kalved en

deklaration.

er bl.a. anført:

"
Hele kloakanlægget,
slutningsbrønde
sig

i eller

bygninger,
synligt

det vil sige kloakrør

med tilhørende

under

terræn.

Der

pumpestationer,

dæksler,
vil

tekniske

og nedgangs-

og til-

vil udelukkende

befinde

således
anlæg

ikke

blive

i øvrigt

opført

eller

andet

over jorden.

"
I fredningsdeklarationen
uanset

bestemmelserne

nihaver

er bestemt,

at kolonihaven

i deklarationen,

som hidtil, men at deklarationens

ve gældende

for arealet,

dersom

kan anvendes
bestemmelser

dets anvendelse

Kalvebod,
til

kolo-

vil bli-

til kolonihaver

ophører.
Fredningsnævnet
udtalelse,

har anmodet

og direktoratet

Plan- og Ejendornsdirektoratet
har i en skrivelse

oJi S\0\~\" l~u( \ -O 001
r

"!I-

Lf

af 17. april

om en
1997

- 2 -

meddel t,
måtte

at den

medføre,

nævnte

at det

bestemmelse
ikke

er fornødent

tion efter naturbeskyttelsesloven
Da det er oplyst,
nisering
dens

af

vendelse

af

sådan

området,

tilknytning

denne

skrivelse

at anlægget

er

fra den dag, denne

turklagenævnet

over

afgørelsen.

turbeskyttelse

§

til nærværende

fredningsnævn,

indgives

til

moderjeg,

at

af den kan foretages

uden

fremsendt

afgørelse

finder

bort-

an-

§

til

Naturfredningsforening

87

synlig,

områdets

efter naturbeskyttelseslovens

relsen og Danmarks
uger

en

som kolonihaver,

dispensation
Kopi

har

dispensa-

og at den vil blive en tiltrængt
i

at

arbejdet.

ikke vil blive

spildevandsforholdene

etablering

findes

at indhente

for at foretage

at kloakeringen

set fra kloakdækslerne,

i deklarationen

50, stk. 1.
Skov-

og

Natursty-

m.fl. Der kan inden 4

er modtaget,

Klagen

skal

skriftligt

klages

ifølge

inden

der videresender

til Na-

lov om na-

fristens
den

udløb

til Natur-

klagenævnet.
Arbejdet

bør i henhold

klagefristen

til

er udløbet,

§

87, stk.

3, ikke påbegyndes,

eller behandlingen

ge måtte være afsluttet.

&L~
fl- C?av.-~(
Hans Chr. Poulsen
formand.

,e

af en eventuel

før
kla-

FREDNINGSNÆVNET
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG

FOR KØBENHAVN

TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 06/05-97
FRS nr. 16/97 BH

Jægersborg Statsskovdistrikt
Boveskovgård
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Vedr. jr. nr. 4522 - ansøgning
af anlæg ved Naturcentr
I skrivelse
hørende

ter Vestamager.
et brændeskur

af

at

Amt

november

til Naturcen-

til opførelse

af

har

i sin

omsorg

(kort over bygninger-

Naturfredningsforening

1997 anbefalet

drages

til, at området
er

med til-

og S.l 12. A.

det ansøgte.

skrivelse

for,

givet

har

udtryk

gennemføres

i skri-

Danmarks

at gravearbejdet

med den 250 meter lange trykledning

Området

i tilknytning

i bilagene

S.l.ll.A

og Danmarks

9. april

der

renseanlæg

søges om tilladelse

beskrevet

T.Ol.Ol,

fredningsforening
om,

Statsskovdistrikt

ved skovløberboligen.

nes placering)

velse

Endvidere

er nærmere

Københavns

et lokalt

og et flisdepot

til opførelse

matr. nr. l a Koklapperne.

1997 har Jægersborg

til at opføre

trykledning

Anlæggene

Vestamager,

af 19. marts

søgt om tilladelse

om dispensation

Natur-

for

ønske

i forbindelse
med hensyntagen

er fredet.

omfattet

af

Overfredningsnævnets

afgørelse

af

14.

1990 "Kalvebodkilen".

Det fremgår

af fredningskendelsen:

"
§

2.

Tilstandsændringer.
Der må ikke

\0

foretages

terrænændringer

og ændringer

i

de

.....

-

"
nuværende

eller

etableres

tilstandsændringer
efter

og der må ikke opføres

andre

anlæg,

er umiddelbart

gende bestemmelser,
medfør

-

vegetationsforhold,

byggelse

digheden

2

tillades

7, eller

§

tilladt

eller

sådanne

i de efterføl-

foretages

tillades

af naturfredningslovens

medmindre

be-

af plejemyn-

ved en dispensation

i

34.

§

II

Fredningsnævnet

meddeler

betingelse

at gravearbejdet

af,

under hensyntagen
Kopi

af denne

relsen

skrivelse

fra den dag,

naturbeskyttelse

§

nærværende

afgørelse

afgørelsen.

87 indgives

til det ansøgte
trykledningen

til Skov-

m.fl. Der kan inden

Klagen

skriftligt

fredningsnævn,

og Natursty-

er modtaget,

der

skal

klages

ifølge

videresender

til

lov om

inden fristens

ud-

den

til

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

Naturklagenævnet.
Tilladelsen

må i henhold

klagefristen

er

udløbet,

eller

behandlingen

af

en

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

hvis

§

den ikke udnyttes

at den er meddelt.

k~.~~

Hans Chr. Poulsen
formand.

50, stk. 1, jf.

§

på

sker

er fredet.

er fremsendt

denne

over

til

vedrørende

Naturfredningsforening

Naturklagenævnet
løb

dispensation

til, at området

og Danmarks

4 uger

herved

66,

inden

.'i

•

FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHA VN

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, den 13/11-97
FRS 57/97 - jm

REG. NR. -:J151-

Telia A/S
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

00

Vedr.: HTX/IRIS - nedgravning af 4 trækrør langs Dæmningsvejen.
Ved skrivelse af 16. september 1997 har De ansøgt Fredningsnævnet
vebodkilefredningen

om dispensation for Kal-

med det formål at nedgrave og placere 4 trækrør til brug for fiberoptist

telekabel fra dæmningsbroen mod syd langs Dæmningsvejen.

e

Ansøgningen har været forelagt Københavns Kommunes Plan- og Ejendomsdirektorat,

der har

givet følgende bemærkninger:
"Trækrørene ønskes på den strækning, der forløber inden for Københavns Kommune, placeret
i Kalvebodkilefredningens

delområde 5, Kalvebod Miljøcenter, mellem Dæmningsvejen

get mod Kalveboderne,
Trækrørene,

som vist på vedlagte udsnit af fredningskortet

og di-

for Kalvebodkilen.

der har en diameter på 40 mm, ønskes nedgravet i 50 cm s dybde lige uden for
I

det faste kørebaneareal,

og arealet vil blive retableret fuldstændig bagefter.

Dæmningsvejen

fungerer som sti, og skal fortsat være sti ifølge plejeplanen for området. På langt sigt skal der
ske en terrænopfyldning

nordligst i området, men i de første 20-30 år vil der næppe ske nogen

ændringer omkring Dæmningsvej , som vil få indflydelse på eventuelle nedgravede
langs kørebanen. På forespørgsel herfra har man fra Parkafdelingen i København,

kabelrør

som er an-

svarlig for plejen af området, udtalt, at man intet har at indvende med det ansøgte. "
Plan- og Ejendomsdirektoratet

har herefter meddelt, at det ikke finder, at Fredningsnævnets

tilladelse til det ansøgte er nødvendig, idet sagen i forhold til fredningsnævnets

kompentance

findes at være under bagatelgrænsen.

Det synlige indgreb i området, nedgravningen

er midlertidigt og meget kortvarigt,

der passeres ikke undervejs vådområder

hvor afvandingsforholdene

kunne påvirkes ved nedgravningen,

og

af rørene,

eller lignende,

området retableres bag-

efter, hvorfor nedlæggelsen af de 4 kabelrør vurderes som uskadelig i forhold til fredningens
formål og gennemførelsen af plejeplanen i det pågældende delområde.
Idet jeg kan tilslutte mig Plan- og Ejendomsdirektoratets

udtalelse, skal jeg herved meddele, at

jeg finder, at en dispensation til det ansøgte, på grund af indgrebets karakter, er ufornøden.

•
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Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Tårnby Naturplejeforening
ved Karl Klausen
Tanavej 13
2770 Kastrup

G1adsaxe, den 19/06-98
FRS nr. 13/98 BH

REb. NR."l1 51-00

Sk

MOdt81let
av- ogN/ •. d""~T
.,

l

j
..,p'
• rt

1
sen

122 JUNI 19J8

Vedr. - ansøgning om naturgenopretning på matr. nr. 1 d Koklapperne, Tårnby.
I skrivelse af 19. februar 1998 har De ansøgt om dispensation til naturgenopretning på matr. nr. 1 d Koklapperne, Tårnby. Ansøgningen vedrører anlæg af en
sø, bygning af et læskur til kreaturer og udtynding af et areal med birkekrat. Ansøgningen er vedlagt et kort over området, hvori den ønskede sø er placeret. På
mødet den 17. juni 1998 har De oplyst, at søen ønskes placeret mere øst/vest
end angivet.
Området er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990
(Kalvebodkilen) .
Det fremgår heraf:
"
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold,

og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg,

medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende
bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 7, eller tillades
ved en dispensation i medfør af naturfredningsloven § 34."
"
Tårnby Kommune har

skrivelse af 19. februar 1998 til ansøgeren anført

følgende:
"Ved brev af 2.1.1998 har De på vegne Tårnby Naturplejeforening fremsendt en
samlet plan for naturgenopretningen af ovennævnte område, hvorom der er ind-

(';Jt ~"D \ ~\ 6- \ :l~"\ lS- DOO~

-2gået en 10-årig hegnings- og græsningsaftaie mellem Tårnby Kommune og henholdsvis Københavns Amt og Tårnby Naturplejeforening.
Ud over den oprindelige plan om at foretage fornøden og en mindre regulering af
bevoksningen på området, således at et antal kreaturer kunne græsse på arealet,
ansøges nu om tilladelse til at samle eksisterende vandhuller i en sø og at opføre
et diskret læ for kreaturerne.
I den forbindelse skal man meddele, at kommunens Økonomiudvalg på mødet
den 18. februar 1998 som ejer har besluttet at godkende forslaget og at anbefale forslaget overfor Københavns Amt og Fredningsnævnet for Københavns Amt.
Godkendelsen af læskuret er dog kun gældende, såfremt det er lovmæssigt påkrævet. Læskuret skal i givet fald placeres efter aftale med Teknisk Forvaltning,
og det er en betingelse, at området ikke nedslides og/eller skæmmer det omgivende område."
"
Danmarks Naturfredningsforening og Statens Lufthavnsvæsen har anbefalet ansøgningen, bortset fra anlæg af sø.
Københavns Amt har ligeledes anbefalet ansøgningen, men har betænkeligheder
ved anlæg af en sø.
Fredningsnævnet meddeler herved, at der ikke gives tilladelse til anlæg af en sø,
da dette vil kunne tiltrække yderligere fugle til området. Der meddeles endvidere
ikke tilladelse til opførelse af et læskur til kreaturerne, da ansøgningen herom ikke er tilstækkelig kontretiseret.
Den øvrige del af ansøgningen vedrører alene en pleje af området. Den kan ske
efter nærmere aftale og forhandling med Københavns Amt uden fredningsnævnets tilladelse.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening

m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse

er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse

•

§

87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende

fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet .

~ cr2iy_Cj{~l{
Hans Chr. Poulsen
formand.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

GLadsaxe, den 29/09-98
FRS 44/98 - jm

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

:3 O SEP. 1998

Tårnby Naturplejeforening
vi Karl Klausen
Tanavej 13
2770 Kastrup

REG. NR. 1151· GO

Vedrørende

matr.nr.

1b koklapperne,

Ved skrivelse

af 24. august

at

læskur

opføre

et

på

Overfredningsnævnets

Tårnby.

1998 har De ansøgt

ovennævnte

afgørelse

af

ejendom,

om tilladelse
der

14. november

er

til

fredet

1990

om

ved

fredning

af Kalvebodkilen.
De havde

tidligere

tilladelse
og der
Ved

ved

til bygning

blev

afholdt

skrivelse

skrivelse

på ejendommen

møde

den

af 19. juni

da ansøgningen

af

17.

19.

februar

af et læskur

juni

1998

1998 meddelte

vedrørende

1998

læskuret

ansøgt

til kreaturer,

blandt

andet

fredningsnævnet

ikke var

om

herom.
afslag,

tilstrækkeligt

kon-

kretiseret.
I Deres fornyede

ansøgning

af 244 x 122 cm Douglas
gravede
åbent

på

stolper

med

forsiden.

samt en skitse,

Der

tt

vegetationsforhold
andre

en dispensation

er vedlagt

af

ønskes

opført

af 100 x 100 mm nedog

en skitse,

skuret
som

vil

viser

blive

skuret,

beliggenhed.

14.

november

1990

indeholder

bestemmelse:
terrænændringer
, og

anlæg,

tilladt

ler foretages

bølgeeternit,

afgørelse

"Der må ikke foretages

umiddelbart

af

at skuret

på et skelet

der viser den ønskede

blandt anden følgende

etableres

plader

tag

Overfredningsnævnets

de

har De oplyst,

med

der

må

mindre

ikke

i medfør

opføres

sådanne

i de efterfølgende

af plejemyndigheden

og ændringer

bebyggelse

§

eller

tilstandsændringer

bestemmelser,

efter

7, eller

af naturfredningslovens

e-cl'::::,lr0 \ ,~~- \ ~,\. \ ~S-C)ao~
\t

i de nuværen-

§

er

tillades

el-

tillades

ved

34.11
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tt Fredningsnævnet

har

havns Amt, Teknisk
de

areal

anses

trænger

søgt,

til

pleje,

ikke vil anfægte

læskuret

og Danmarks

for Køben-

at det pågælden-

og at en kreaturafgræsning

de landskabelige

skal herved

meddele

med

at der meddeles
at læskuret,

værdier

får

dispensom an-

i området.

dispensation

afgørelse

til opførelse

af

Tilladelsen
klagefristen

skal

inden

der videresender
må

i henhold

er udløbet,

til Skov- og Naturstyrelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

Klagen

skriftligt

ningsnævn,

er fremsendt

Naturfredningsforening

over afgørelsen.

ifølge

fristens

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§

nærværende

87

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

eller

§

87,

stk.

3,

behandlingen

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

være afsluttet.

I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
efter,

som har meddelt,

idet det vurderes,

skrivelse

den dag, denne

måtte

ansøgning

som ansøgt.

af denne

indgives

fornyede

Der indstilles,

til det ansøgte,

Fredningsnævnet

Deres

ForvaTtning,

som hensigtsmæssig.

sation

Kopi

forelagt

tilladelsen,

§

50,

stk.

1,

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år

DYR PÅ MARKEN OM VINTEREN
I 1993 afsagde landsretten en dom, der fastslår, at det er ulovligt ifolge dyreværnslavens
§ 1,2 og 3, at lade dyr gå ude i vinterhalvåret uden adgang til læ
og tørt leje. Denne dom blev afsagt på grundlag af en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd.
Efter dommen har Dyrenes Beskyttelse udarbejdet retningslinier for, hvordan man skal sikre sine dyr mod vind og vejr om vinteren
eller når vejret antager vinteragtig karakter. Retningslinierne gælder for heste,
samt store og små drovtyggere.

DET FORPLIGTER AT HAVE DYR, SØRG FOR:
LÆ:
Et overdækket læs kur
med tre tætte sider er tilstrækkeligt til at beskytte
dyrene mod vinden. Skuret skal være så stan, at
samtlige dyr kan ligge i
skuret samtidigt.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07757.00
Dispensationer
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boringer

Ved skrivelse

ved Hvidovre

af 16. november

7 miljøtekniske

boringer

ningsundersøgeIse

Fredningsnævnet

syd for Hvidovre

Amtet

fredningsbestemmelserne
der

kræves

har

Derimod

til de boringer,

til

at

kræves

der ønskes

i et område

etablere

der

Disse

1998 har med-

tilsynsmyndighed

om-

omfattet

af

oplyst,

at

ikke medfører,

underjordiske

dispensation

foretaget

tet af Vestvoldsfredningen.
Avedøre

som

Amt, Tek-

i et område

for Kalvebodkilefredningen

tilladelse

ningsledninger.

og dels

forure-

nr. 70 A - 108.

af 4. december
dels

om

afløbsledning

for Københavns

er beliggende

af Kalvebodkilefredningen

ansøgning

orienterende

strandvej

ansøgningen

boringer

Vestvoldsfredningen.

med

af ny afskærende

som ved skrivelse

at de ansøgte

fattet

1998 har De fremsendt

i forbindelse

har forelagt

nisk Forvaltning,
delt,

strandvej.

ved planlægning

og forsinkelsesbassin

til

for sy-

foretagelse

i det område, der er omfat-

er placeret

på matr.nr.

16 ad

By, Avedøre.

Vestvoldfredningen

§

00

Søborg

Vedrørende

at

li51·

indeholder

blandt

andet følgende

bestemmelse:

2 Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages

qJ

f;

hJ

("i 'i b -

/:2

l;js:

I~

ændringer

(}OCl-(

af den nuværende

tilstand

i

- 2 -

fredningsområdet,

medmindre

efterfølgende

bestemmelser,

jemyndigheden

efter

skyttelseslovens
ger

omfatter

ningsanlæg

§

tillades

eller
til

for

eksempel

i de

af ple-

som

nævnt

i

af naturbe-

mod tilstandsændrin-

etablering

nedgravede),

i vegetationsforholdene

foretages

i medfør

50, stk. 1. Forbudet

også

tilladt

en plan

ved en dispensation

(herunder

ændringer

er umiddelbart

10 i henhold

§

11, eller tillades

§

det

varige

af

nye

led-

terrænændringer,

og anbringelse

af reklame-

har indstillet,

at der med-

skilte, hegn og master.
Københavns

Amt, Teknisk

deles dispensation
eller

til de ansøgte,

biologiske

areal.

gener

Forvaltningen

ger med angivelse
Fredningsnævnet

ved

det

idet der ikke er landskabelige

ansøgte,

der

har den 18. december

af boringernes

skal herved

naturbeskyttelseslovens
te boringer,

Forvaltning,

foregår

1998

på

opfyldt

fremsendt

tegnin-

placering.

i enighed

meddele

dispensation

50, stk. 1 til foretagelse

§

som er betegnet

efter

af de ansøg-

B1, B2 og B3 på vedlagte

skitse

over

området.
Kopi

af denne

og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

den dag, denne afgørelse
over afgørelsen,
indgives

skriftligt

ningsnævn,

skal

inden

må

klagefristen

i henhold

er udløbet,

ifølge

fristens

der videresender

Tilladelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

Klagen

til Skov- og Naturstyrelsen
klages til Naturklagenævnet
lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§ 87

nærværende

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

eller

§

87,

stk.

ikke

3,

behandlingen

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
efter,

tilladelsen,

§

50,

II

1,

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

~~.

stk.

"\!)

+/~~~4

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år

F]lliDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 12/02-99
FRS 53/98 - jm

REb. Nlli51.oo

Kruger A/S
Division Danmark
Gladsaxevej 363
2860
Søborg

Vedr. Etablering

I skrivelse
følgende

af lednings-

af 3. december

udbygninger

Hjælpeledning
pestation
Nyt

og Åmarkens

fra bassinet
overløb

1998 har De ansøgt

Kystagerparken

regnvandsbassin

pumpes

finrist

om dispensation

til

med

mellem

Hvidovre

Havn Pum-

Pumpestation.
i

Kystagerparken

tiloverledningen,

i Damhusåen.

kanisk

ved Kystagerparken.

i afløbssystemet:

igennem

overdækket

og bassinanlæg

Overløbsvand

som er ført til et nyt

fra bassinet

en ristevidde

. Nødoverløb

på

a

3

renses

4 mm

i en me-

forinden

udløb

til Damhusåen.
Terrænet

over regnvandsbassinet

retableres
bygværker

som

grønt

område.

og nedgange

befæstes

res en mindre
ningen

indrettes

vicerum

for

forudsat
tavlerum

med

De

og

areal

for

øvrige

gartner/toiletbygningen
De eksisterende
til Kalvebo

ved nordenden

udløbsbygværker

til anlægget.

fordelt

området

l

til

med

Byg-

og ser-

Bygningen

opføres

og

Der opfø-

overløbspumpestation

Bygningen

bygninger

Strand/Kalveboderne

adgangsvej e

mandskab.

på 30 m2

og 24 m2 til servicerum.

tilpasset

med græs

for el- og styretavler

bygværket

med et samlet

nødvendige

i tilknytning

tavlerum

over

tilsås

med græsarmeringsten.

maskininstallationer

opført

nødoverløb

aler

servicebygning

reguleres,

er
og

6 m2 til

af materi-

svarende

til

af Sønderkystagervej.

i Kystagerparken
fjernes,

langs

og terrænet

kysten

retable-

-

res

langs

egentlig

kysten.

2 -

Overløbsbygværket,

nødoverløb.

203000Y,

Overløbsledningerne

pes, dog sikres at eksisterende

bevares

gennem parken

drænsystemer

som

et

afprop-

har afløb til den

nye hjælpeledning.

Området

er fredet

vember

Overfredningsnævnets

afgørelse

af "Kalvebodkilen"

i København,

1990 om fredning

Hvidovre

"foretages

Tårnby

og

må der ikke

terrænændringer

og ændringer

onsforhold,

og der må ikke opføres

dre

medmindre

anlæg,

tilladt

af 14. no-

kommune.

Ifølge fredningen

e

ved

sådanne

i de efterfølgende

af plejemyndigheden
i medfør

angår

bestemmelser,

efter

§

er

tillades

an-

umiddelbart

eller

foretages

ved en dispensation

34".

§

6 er det specielt

i Hvidovre

vegetati-

eller etableres

7, eller tillades

delområde

den del, der ligger

bebyggelse

tilstandsændringer

af naturfredningslovens

For så vidt

i de nuværende

Kommune,

bestemt,

må etableres

at der

i

underjordi-

ske forsyningsledninger.
Københavns
anført,

Amt

har

i skrivelse

at det ansøgte

beliggende

i delområde

af 15. januar

lednings6, og

og 2. februar

og bassinanlæg

dermed

ikke

1999

i sin helhed

kræver

tilladelse

er
fra

fredningsnævnet.
Det er alene
og

den ansøgte

Københavns

Amt

servicebygning,

anbefaler,

at

der

der kræver

meddeles

dispensation

dispensation

til

denne.
Fredningsnævnet
vens

§

meddeler

50, stk. l, dispensation

Kopi af denne
og Danmarks

skrivelse

over afgørelsen,
indgives
ningsnævn,

i medfør

Klagen

skriftligt

er fremsendt

skal ifølge

der videresender

servicebygning.

til Skov- og Naturstyrelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger

er modtaget,

inden

af naturbeskyttelseslo-

til den ansøgte

Naturfredningsforening

den dag, denne afgørelse

e

herved

fristens

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

fra

til

nærværende

den til Naturklagenævnet.

§

87

fred-

- 3 -

Tilladelsen

må

klagefristen

i henhold

er udløbet,

til
eller

§

87,

stk.

3,

behandlingen

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50,

stk.

1,

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt.

k\~.~~~

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år
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Søborg

Vedr. etablering

af lednings-

Den 12. februar

1999 meddelte

pensation

til

placering

der er omfattet

Københavns

servicebygning

Ifølge fredningen

må der ikke

terrænændringer
medmindre

sådanne

i de efterfølgende

den del, der ligger

var an-

1999 anført,

bebyggelse

bestemmelser,

Kalve-

§

er

an-

umiddelbart

eller foretages

ved en dispensation

34".

6 er det specielt

i Hvidovre

vegetati-

eller etableres

tillades

efter § 7, eller tillades

delområde

at både

indenfor

i de nuværende

tilstandsændringer

af naturbeskyttelseslovens
angår

bygning

om en ændret placering,

er placeret

og ændringer

dre

For så vidt

af 14. november

6.

og der må ikke opføres

i medfør

afgørelse

af 19. august

onsforhold,

af plejemyndigheden

i Kystagerparken,

Den pågældende

og regnvandsbasinet
delområde

tilladt

dis-

2.

bodkilefredningens

anlæg,

for København

l på et rids over området.

Amt har i skrivelse

servicebygningen

"foretages

en

af 7. juni 1999 har De ansøgt

vist som alternativ

ved Kystagerparken.

fredningsnævnet

af Kalvebodkilen.

givet som alternativ
I skrivelse

af

og basinanlæg

af Overfredningsnævnets

1990 om fredning

4t

ll5l.oo

kommune,

bestemt,

må etableres

at der

underjordis-

ke forsyningsledninger.
Herefter

er det

alene

servicebygningen,

fra fredningsmyndighederne.

der

kræver

dispensation

i

- 2 -

Fredningsnævnet
lovens

§

50,

meddeler
stk.

herved

i medfør

1 dispensation

til

af

den

naturbeskyttelses-

ændrede

placering

af

servicebygningen.
Kopi af denne
og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

den dag, denne afgørelse
over afgørelsen.
indgives

skriftligt

ningsnævn,

skal ifølge

inden

der videresender

Tilladelsen

må

klagefristen

m.fl.

er modtaget,

Klagen

i henhold

er udløbet,

til Skov-

fristens

og Naturstyrelsen

Der kan inden 4 uger fra

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§ 87

nærværende

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

eller

§

87,

stk.

ikke

3,

behandlingen

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsl~ttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50,

stk . 1 , j f .

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt.

~~.(j?~

Hans Chr. Poulsen

formand

§

66 ,

inden 3 år
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LYNETTEGRUPPEN
Rambøl
Bredevej 2
2830 Virum

Vedr.

REG.NR.

Sag nr. 096613 -

j.nr. 21153cad

ll51·

- Forhøjelse

GO

af kloak-

brønde.

Ved

skrivelse

skabet

af 2. juli 1999 har De på vegne

I/S ansøgt

til forhøjelse

af kloakbrønde

anlæg Damhusåen
søgningen
ningerne

om dispensation

renset

del af udløbsledningens
Udover

den

på Amager

løber

germotorvejen

ønskede

i området,

Ansøgningen

vedrører

de til en højde

af ca. 1,5 meter

vedrørende

De planlagte

forhøjelser

jord op omkring

Kommunes

Fredningsnævnet
\ ~'"

til forhøjelse
over terræn
forhøjede

dem, inklusiv græssåning,

af Københavns

lS-

mellem

Der

Ama-

foretages
en

Der søges om

til nærmere

af 12 kloakbrøn-

samt

lovliggørende

brønde.

dels ved at der fyldes
dels ved at der plantes

aftale med og godkendelse

Parkafdeling.

har forelagt

LP-\ 'lli\ \

kloak-

har nødvendiggjort

kloakbrønde.

vil blive sløret,

dem i henhold

"Grøften"

hvilket

2 allerede

tjørn omkring

driftssi-

sker.

dispensasion

dispensation

af på en

de kritiske

Kalvebodløbet.

af nogle af udløbsledningens

i led-

med ventilationshuller.

i området

langs

indtil tilfyldning

et.cl S~

i visse uundgåelige
af

til an-

luft

kan løfte dækslerne

blive forsynet

forhøjelse,

fra Rense-

Årsagen

at sammenpresset

forhøjelse

udløbsledningen

tilfyldning

forhøjelse

sig,

spildevand

og Dæmningsvej

fortløbende

Sjællandsbroen.

kloakbrønde

brønde vil kloakdækslerne

af Kalvebodkilen

på spildevandsledningen

er, at det har vist

tuationer.

fra fredningen

til Pumpestation

og/eller

af Lynettefælles-

0-0-0 ~

c:Lc;L

ansøgningen

for Københavns

kommunes

- 2-

økonimiforvaltning,
1999 blandt
"Som det

8. kontor,

af de to vedlagte

dene, som ønskes

300-15e

og 300-15

D på Sjællandssiden

og brøndene

nr. 17, 300-003

omfattet

hvorefter

af

man

må foretage

ifølge

mune

men

er plejemyndighed,
derfor

kloakbrøndene

De ovenfor
ningen

på

det er til-

7. Københavns

§

falder

tilladelse

Kom-

ikke

ind

fornøden,

før

ligger

omdannelse

Det

at

vurderes,

forhøj elsen

de anførte

nås et acceptabelt
Parkafdelingen

udseende

ved hjælp

jede afløbsbrønde

ansøgningen,

økonomiforvaltningen

i Kalvebod

er

Herved
som

nødvendig

i et

for

at

at der vil kunne opområde,

indpasser

når

de forhø-

vil også de nuværende

ses på de fotografier,

byg-

der er

skjules."

har afslutningsvis

i henhold

Miljøcenter

til det fredede

af tjørnbeplantning

kunne

De tre brønde

og til sin tid vil

uomgængeligt

i forhold

brøndene,

på dæm-

område.

og det vurderes,

i landskabet.

omkring

les tilladelse

gener,

gruppe.

i øjeblikket

som et rekreativt

ligger

ligger hen som vildtgro-

de i en samlet

af Kalveboderne

som er under

Sjællandssiden

som i øjeblikket

blive udformet

vedlagt

Fredningsnævnets

foranstaltningerne

afløbsbrønde

på nær to ligger

gepladshegn

KaI vebodkile-

med mindre

fredningens

fredningsnævnets

vest for Tippen,

forhindre

uden

af

kan forhøjes.

på Amagersiden
område,

er

nævnte

et område.

2 ikke

§

af Kalve-

på Amagersiden

vedrørende

tilstandsændringer
ifølge

7,

og 300-005

Deklaration

ladt af plejemyndigheden

§

af kloakbrøn-

nr. 7, 8, 9, 10, 11, 300-016,

boderne,

fredningen,

er nogle

(brøndene

300-15B,

Kalveboderne),

kort,

forhøjet

300-15A,

under

af 3. september

andet har udtalt:

fremgår

tilladelse

der i en skrivelse

anbefalet,

til Naturbeskyttelseslovens

at der medde§

50,

stk.

1.

Fredningsnævnet

skal herved

meddele

dispensation

til dels forhø-

-

•

jelse af de endnu

ikke forhøjede

sen af de 2 brønde,
onen gives
liggende

Kopi af denne
og Danmarks

Parkafdeling.

kan

sløring

skrivelse

over afgørelsen.

er fremsendt

klagefristen

skal ifølge
inden

efter

For de brønde,

anvisning
der

er be-

at tilfyldning

ved

i henhold

er udløbet,

til Skov- og Naturstyrelsen
klages

til
eller

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse

fristens

der videresender

må

sløres

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

Klagen

skriftligt

Tilladelsen

til forhøjel-

er sket. Dispensati-

dog afvente,

Naturfredningsforening

fredningsnævn,

dels

brønd er sket.

den dag, denne afgørelse
indgives

allerede

af, at brøndene

Kommunens

i Grøften,

den pågældende

kloakbrønde,

hvor forhøjelse

på betingelse

fra Københavns

3 -

udløb

til

§ 87

nærværende

den til Naturklagenævnet.

§

87,

stk.

ikke

3,

behandlingen

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50,

stk.

1,

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt.

k~etr.Q~

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år

__
~J _
./
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FRS nr. 14/2000 - jm

'

Kue
Modtaget i
Skov- og Naturstvr~lsen

Teknisk Afdeling
Hvidkildevej
2400

64

København

Vedrørende

ansøgning

I skrivelse
etablering

~ ~ JUNi 20nD

NV

om dispensation

af 31. marts
af en depot-

sen 2, 2450 København
marts

Området,
fattet
uden

SV. Placeringen

depot-

udseende

om dispensation

ved motorbane,

på tegning

til

Ved Slu-

er vist på tegning

og garagebygningen

af Kalvebodkile

fredningen,

Fredningsnævnets
det

er

eller foretages

af 28.

af 15. marts

1999,

tilladelse

tilladt

i de

ønskes placeret,

hvorefter
må foretage

øvrige

af plejemyndigheden

man ifølge

er om-

§

2 ikke

tilstandsændringer,

bestemmelser

i fredningen

ifølge fredningens

§

7 om na-

turpleje .
Københavns
ansøgte

kommune

skrivelse

kommune,

der

større
fordel,

af 23. maj 2000 anført,

at det

af § 7.

Økonomiforvaltningen,

8. kontor,

har i samme

anført:

liDet vurderes,
de,

har i skrivelse

ikke er omfattet

Københavns

•

og garagebygning

fredningen.

ansøgningen.

hvorpå

medmindre

•

2000 har De ansøgt

2000, og bygningens

begge vedlagt

fra Kalvebodkile

at bygningen

svarer

med sin ringe størrelse

til klubhuset

fredningsmæssig
at de nævnte

ved

betydning.

siden
Det

ting, der ønskes

af,
må

ikke

desuden

opbevaret

og et udseenvil

have

anses

fo~

i bygningen,

ver samlet på denne måde. Det vil imidlertid

være ønskeligt

den eksisterende

forstærket,

med

at den nye

det

nye

hus

og

beplantning
bygning
den

ud mod kanalen

opstilles.

eksisterende

Herved

nogen

kan man

parkeringsplads

opnå,
bliver

en

bliat få

samtidig
at både
dækket

-

~

-

bedre set sydfra".

tt

Fredningsnævnet
betingelse
den,

meddeler
kommune,

som anført

Kopi af denne
og Danmarks

skrivelse

•

skal ifølge

inden

må

klagefristen

i henhold

er udløbet,

til

fristens

fra plejemyndighe-

afdelingen,

foretages

be-

8. kontor.

til Skov- og Naturstyrelsen

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§

nærværende

87

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

§

87,

stk.

3,

eller behandlingen

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

ikke

udnyttes,

af en eventuel

50,

stk.

l,

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

•

på

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

•

ansøgte

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

der videresender

Tilladelsen

anvisning

Park

er fremsendt

Klagen

skriftligt

ningsnævn,

&

Naturfredningsforening

afgørelsen.

indgives

vej

til det

af 0konomiforvaltningen,

den dag, denne afgørelse
over

dispensation

af, at der efter nærmere

Københavns

plantning

herved

jf.

§

66,

inden 3 år

Syd havnen

Ansøgt depotbygning
138

Kortudsnit 6

Mål: 1:8.000

Vedrørende areal på Eksercerpladsen,
henhørende til fredningskort vedrørende KaJvebodkilen

:.

Kortbilag vedrørende depot- og garagebygning inden for Kalvebodkilefredningen
Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, maj 2000
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REG. NR. 7 {51,oo

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

e

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 22/06-00
FRS nr. 24/2000 -jm

Modtaget i

Skov- og Naturstvrelsen

Københavns

Energi

Vognmagergade

e

8

1149

København

Vedr.

j.nr. 370/18

Ved

K.

skrivelse

etablering
over

af

af

Amager

- etablering

3.

2000

har

fjernvarmeledninger

Fælled

blive gravet

maj

af fjernvarmeledninger

til

Bella

ned i jorden

Københavns
fra

Centret.

H.

C.

på Amager.

Energi

ansøgt

Ørsted

om

Værket

hen

Fjernvarmeledningerne

og vil således

ikke være

vil

synlige

efter

retablering.
Det

er endvidere

pumpebygning
samtidig

på

Det område,
tet

af

at der vil være

arealet

ud

mod

søgt om principiel

til at opføre

•

oplyst,

Vej lands Alle,

tilkendegivelse

sådan en bygning,

vedrørende

ningsbestemmelser,
klarationens
Københavns
velse

§

med mindre

tilladelse

er omfathvorefter

må foretage

af de øvrige

af plejemyndigheden

Økonomiforvaltningens
vil udtale

i henhold

l, til at nedlægge

fred-

i følge de-

8. kontor

har ved skri-

at man ikke, set fra et fredningssig imod, at fredningsnævnet

til naturbeskyttelseslovens

fjernvarmeledningen

som ansøgt.

§

medde50,

stk.

Det er således

anført:

"Det nødvendige

synlige

gen har en midlertidig
medfører

derfor

7 om naturpleje.

synspunkt,

i skrivelsen

har

en

af, om De kan få lov

det er tilladt

eller tillades

kommune,

ler tilladelse

og De

Kalvebodkilefredningen,

af 7. juni 2000 oplyst,

mæssigt

at bygge

ønskes placeret,

man i følge § 2 ikke uden fredningsnævnets
tilstandsændringer,

for

når det bliver nødvendigt.

hvor fjernvarmeledningerne

deklaration

behov

en mindre

gene

indgreb

for at etablere

karakter,
i forhold

CLtlS\Vl "1'\ b-I 9. \\ ( 'S-ooo!.

fjernvarmelednin-

og man finder herfra,
til fredningens

at det kun

formål.

Samti-

- 2 dig

er

det

ledningen

væsentligt,

at

er nedgravet,

tableringen

bliver

terrænet

vil

og at Københavns

i overensstemmelse

bliver
Energi

med

retableret,

når

sikre sig, at re-

plej eplan

for Amager

Fælled. "

Indledningsvis

bemærkes,

at det

pumpehus

ikke

kræver

placeres

som vist på vedlagte

i ansøgningen

fredningsnævnets
kort,

til at ligge uden for det fredede

For

så

herved

vidt

til

Kopi af denne
og Danmarks

skrivelse

indgives

skriftligt

ningsnævn,

skal

inden

der videresender

Tilladelsen

må

klagefristen

i henhold

er udløbet,

meddeler
denne.

f;t"edningsnævet

Dispensationen

og at retableringen

er

godken-

til Skov- og Naturstyrelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

Klagen

det

Vej- og Park .

Naturfredningsforening

over afgørelsen.

af

er fremsendt

den dag, denne afgørelse

såfremt

område.

retableres,

kommune,

fremtidige

idet det i så fald vil komme

etablering

af, at terrænet

des af Københavns

godkendelse,

fjernvarmeledningen,

dispensation

betinget

•

angår

nævnte

ifølge

fristens

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§

nærværende

87

fred-

den til Naturklagenævnet.

til
eller

§

87,

stk.

3,

behandlingen

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.

•

I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50,

stk.

l,

hvis den ikke udnyttes

efter, at den er meddelt.

~jfh~~v-

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år

·

~.

!

Sydhavnen

136

Fredningsgrænse

Kortuclsnit 6

Ansøgt fjernvarmeledning

Vedrørende areal på Eksercerpladsen,
henhørende til fredningskort vedrørende

Kalvebodkilen

Mål: 1:8.000

REG.Hl

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
.'

FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

7'15700
Gladsaxe, den 22/06-00
FRS nr. 23/2000 -jm

Modtaget i
Sko\!- og i\Jaturstyrelsen
~) "" I: j~" 'iJa1":1
(!, ~ J <J ~~ f l,j.,iIJ

Rambøll
Slusevej
2300

tt

145

København

Vedr.

S.

Ansøgning
grotte

I skrivelse
blering

om opstilling

på Kalvebod

har De ansøgt

af en hesteskoformet
Grotten

sprængnings-

Fælled.

af 28. april

x 2 meter.

af en midlertidig

sprængningsgrotte

skal anvendes

tion, fundet på 0restadens

om dispensation

med et areal på 2

til uskadeliggørelse

arealer.

til eta-

Sprænggrotten

af ammuni-

vil blive

fjer-

net inden for 1 - 3 år.

Grottens

placering

Det område,

tt

hvor

af deklaration
følge

§

2 ikke uden

bestemmelser,
§

Københavns

kommune

større

fredningsnævnets

placeret,

tilladelse

det er tilladt

tillades

er omfattet

hvorefter

man i

må foretage

til-

i de øvrige

af plejemyndigheden

har i skrivelse

dispensation

"Det vurderes,
korte

ønskes

Kalvebodkilefredningen,

medmindre

eller

denne afgørelse.

frednings-

ifølge

deklara-

7 om naturpleje.

der meddeles

den

vedlagt

springningsgrotten

vedrørende

standsændringer,
tionens

er vist på kort,

at grotten

periode,

hvor

fredningsmæssig

samfundsnyttigt

af 8. juni 2000 anbefalet,

til det ansøgte,

i kraft
den

skal

betydning.

idet det er anført:

af sin begrænsede
anvendes,
Det

er

at

ikke vil

samtidig

formål at få uskadeliggjort

størrelse
have

og

nogen

et væsentligt

den forsagede

ammuni-

tion, der findes på Vestamager.
Fredningsnævnet
betingelse

af,

meddeler
at området

herved

dispensation

retableres

senest

til det

ansøgte

3 år efter

på

grottens

-

2 -

anlæggelse .

•

Kopi

af denne

og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

den dag, denne afgørelse
over

afgørelsen.

indgives
ningsnævn,

skal

inden

der videresender

Tilladelsen

må

klagefristen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

Klagen

skriftligt

til Skov- og Naturstyrelsen

i henhold

er udløbet,

ifølge

fristens

klages

til Naturklagenævnet

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

§

nærværende

87

fred-

den til Naturklagenævnet.
til

eller

§

87,

stk.

3,

behandlingen

ikke

udnyttes,

af en eventuel

før
klage

måtte være afsluttet.
I henhold

til

naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
efter,

tilladelsen,

§

50,

stk.

1,

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

k~~.r;?~

Hans Chr. Poulsen
formand

jf.

§

66,

inden 3 år

KAL VEBODER/VE
.- ......
l· ..··•· ..

k

o o os. ~ "'0c' h': (,J (;
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r Cl; d ej e r

h (,

lill

søgt sprængningsgrotte inden for Kalvebodkilefredningen
_

Fredningsgrænse
Økonomiforvaltningen,

8. Kontor, juni 2000

07757.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07757.00
Qispensationer i perioden:

12-02-2001- 17-12-2002

FREDNINGSNÆVNET

REG.Nl 7-1- 51.0()

FOR KØBENHAVN

FREMTIDS VEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 12. jebnwr 2001
FRS nr. 57/00 - jm

Københavns kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggedirektoratet
Rådhuset
1599 København V.

Vedr.

b-j,

174107-1

Ombygning

gangspartiet
I skrivelse

på Amager

af 7. december

befaling

fremsendt

Haukohls

Tegnestue

og

gangspartiet

på Amager

Ansøgningen

er

af

ind-

Vandrerhjem.

2000 har De med Deres

ansøgning
ApS

udvidelse

af 20. november

vedrørende

an-

2000 fra

udvidelse

af

ind-

Vandrerhjem.

uddybet

i

skrivelse

af

12. december

2000 fra tegnestuen.

Ej endommen
relse

er

fredet

ved

af 14. november

kilen",

hvorefter

1990 om

der ikke uden

af

Københavns

0konomiforvaltningen,

kommune,

i skrivelse
og har

at forslaget
Vandrerhjem

af

12. januar

i den

til ændring
harmonerer

hed end det nuværende
sprog

adskiller

Navnlig
flade

anses

tag på

sig
det

Fredningsnævnet

for

:ldbl- I 'J1I~5 - rIft>~

en

fra

meddeler

at

erstattes

i øvrigt

vurderet,
på Amager
i sin hel-

af
det

bygningen.
nuværende

af tagformer,

på vandrerhjemmet.

herved
§

ansøg-

som i sit form-

resten

fordel,

indgangspartiet

af Naturbeskyttelseslovens
søgte.

med byggeriet

indgangsparti,
meget

som svarer til tagene

uddybende

af indgangspartiet

bedre

til-

8. kontor,

2001 anbefalet

forbindelse

afgø-

"Kalvebod-

fredningsnævnets

tilstandsændringer.

ningen,

Ild:

fredning

ladelse må foretages

har

~

Overfredningsnævnets

dispensation

50, stk.

i medfør

l, til det an-

,.

-2 -

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

fredningsnævn,

der

videresender

den

til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til

§

87, stk. 3, ikke ud-

nyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
j f. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand

•

REG.Nl

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

rf5 t.(X)

Gladsaxe, den 3. maj 2001
FRS nr. 1512001 - jm

Hvidovre kommune
Bygge- og Planafd.
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Vedr. j.nr. 51270 - Bassinanlæg og servicebygning ved
Strandengen.
Ved skrivelse af 29. marts 2001 har Hvidovre kommune
fremsendt en ansøgning om dispensation fra fredningerne
af Vestvolden og Kalvebodkilen til etablering af nyt

•

regnvandsbassin, en ny servicebygning og en grusbelagt
vej fra denne til Hvidovre Strandvej. Arbejdet ønskes
udført med henblik på udbygning af afløbssystemet.
§

2 i Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 1996 om

fredning af Vestvolden indeholder forbud mod tilstandsændringer i fredningsområdet , hvorfor ledningsanIægget over matr.nr. 16 ad Avedøre kræver dispensation fra fredningen.
§

•

2

i Overfredningsnævnets

afgørelse af 14. november

1990 om fredning af Kalvebodkilen indeholder ligeledes

forbud mod tilstandsændringer i dette fredningsområde,
hvorfor servicebygningen og adgangsvejen på matr. nr.
23 øi Hvidovre også kræver dispensation fra denne
fredning.
Københavns amt har som tilsynsmyndighed ved skrivelse
af 6. april 2001 meddelt, at det ikke har fredningsmæssige bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnet

meddeler

herved

dispensat"ion til

det

ansøgte på betingelse af, at der i forbindelse med genetableringen af terrænet over regnvandsbassinet sker en

~

N

turs~aB.8edabeligbearbejdning for så vidt angår terrænform,

SiWVn og a
J.nr. SN 2001-

Akt.. nr. (o

1;.'0 1)'~

f/60 $

-2 og etablering af stedtypisk beplantning, samt på betingelse af, at servicebygningen bliver udført med ubehandlet

træbeklædning og svarende til mandskabsbyg-

ningen og en tilsvarende servicebygning i Kystagerparken.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og NaturstyreIsen og Danmarks Naturfredningsforening

m. fl.

Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 ind-

•

gives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet .
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af
en eventuel klage måtte være afsluttet.
henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf.
§
66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
I

~~.C?~

Hans Chr. Poulsen
formand

•
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MAM

2 6 JULI 2001

Vedr.

klage over dispensation fra fredning
af regn~andsbassin m.v.

af strandeng

De har ved brev af 23. juni 2001 til Fredningsnævnet
brev modtaget
ningsnævnet

for Københavns

fredningerne
vens

§

i Naturklagenævnet

af Vestvolden

afgørelse

Afgørelser

og Kalvebodkilen,

i medfør

fentlige

myndigheder,

væsentlig

interesse

Naboer er således

lokale foreninger
i afgørelsen
§

2001. Deres

Naturråd

i Na-

tilslut-

Fredningsnævnets

kan allerede

~OOI - \ 'i \\.
\ \S-- aoc5 L(

som afgørelsen

af adressavedrører,

og organisationer,
landsdækkende

of-

som har en
foreninger,

Deres klage må derfor

§ 87, stk. l, er klagefristen

den 12. juli. Klagefristen

~[-.1.:~turstyrelsen

kan påklages

86, stk. l, som ændret ved lov nr. 447 af

klage på vegne af Hvidovre

~

at Hvidovre

samt visse

ikke klageberettigede.

er meddelt.

Naturklagenævnet

ved brev modtaget

af visse miljølove.

Ifølge naturbeskyttelseslovens
afgørelsen

Naturråd

ejeren af den ejendom,

31. maj 2000 om ændring

'0'_'

fra

jf. naturbeskyttelseslo-

af naturbeskyttelsesloven

jf. naturbeskyttelseslovens

nl.

over Fred-

klage.

ten for afgørelsen,

J.I..

og

af 3. maj 2001 om dispensation

den 12. juli 2001 meddelt,

ter sig ovennævnte

Akt.

den 12. juli 2001, klaget

har De på vegne af Hvidovre

turklagenævnet

tit

for København

50.

Endvidere

genævnet

til etablering

derfor

afgørelse
Naturråd

4 uger fra

er dateret

er modtaget

afvises.

den 3. maJ
i Naturkla-

på 4 uger er dermed overskredet,
ikke behandle

klagen.

og

Der er lkke

2

hermed taget stilling
berettiget,

til, om Hvidovre

Naturråd

jf. naturbeskyttelseslovens

Denne afgørelse

er truffet

§

§

som klage-

86, stk. l, nr. 4.

af Naturklagenævnets

ne, jf. naturbeskyttelseslovens

må betragtes

formand

på nævnets

veg-

81, stk. 3.

(1vu 'h)1~j {Ch~It/J;rrfl{
Mikkel Schaldemose
vice formand

/

Marianne

Mathlesen

fuldmægtig

Afgorelsen er endelig og kan ikke indbringe~

for anden administrativ

myndighed,

velse af afgorelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskytlelseslovens

jf. naturbc~k)
§ 88, stI<. I.

llelse~lo' em

S 82.

Eventuel ret~~ag III pro-

';

,

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

RBi.1t1L 11S1.~
Gladsaxe, den 11/07-01
FRS nr. 21/01 BH

Københavns kommune
Vej- og Park
Njalsgade 13
2300 København S

Vedr. jr.nr. 04.0110G01-0037

- stianlæg på Tippen.

Ved skrivelse af 22. maj 2001 har Plan- og Byudvikling fremsendt ansøgning
om dispensation fra fredningen af Kalvebodkilen til anlæggelse af en stibro
samt foretage en dæmningsopfyldning i forbindelse med et projekt for et stianlæg på Tippen, hvorved der kunne opnås forbindelse mellem Valbyparken
og stisystemet mod Hvidovre.
Broen vil blive udført i en let konstruktion i stål og træ, der kun hviler på de to
landfæster. Opfyldningen af hullet i dæmningen udformes som den eksisterende kystlinie. Hullet er i øjeblikket blokeret af en rørføring, der er placeret således, at der i dag ikke er mulighed for vandgennemløb.
Ansøgningen har været forelagt Københavns kommunes Økonomiforvaltning,
8. kontor, der ved skrive/se af 6. juni 2001 bl.a. har udtalt:
"Det ansøgte stianlæg, som erstatter selvtrådte stier, vil danne det manglende
led i en kyststi fra Fiskerhavnen i Hvidovre Park og dermed skabe "grøn" forbindelse fra Valbyparken og Hvidovre til City og Amager Fælled. Stianlægget
er placeret, så det går uden om den del af Tippen, hvor der er interessant dyreliv, og det vurderes, at det vil åbne kystområdet på en god måde og forbedre forbindelsen langs kysten, så den kan bruges af både cyklister og og
fodgængere.
Broen og udfyldningen af hullet i dæmningen er nødvendige forudsætninger
for at gennemføre stianlægget på det viste sted ...... "

1)01:

- 2Det er endvidere anført, at lukningen af hullet i dæmningen, så den bliver hel,
vurderes at være en forbedring i forhold til de nuværende forhold.
Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til anlæggelse af broen og opførelse af dæmningen.
Den sene besvarelse beklages. Årsagen er, at sagen med min indstilling blev
sendt i cirkulation til de to andre nævnsmedlemmer, hvorunder den gik tabt,
hvorfor sagen måtte reassumeres og sendes i cirkulation på ny.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder

tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~fic\?~
Hans Chr. Poulsen
formand.
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2 8 AUG. 2001

Vedr.

klage over dispensation
af regnvandsbassin.

fra fredning af strandeng

til etablering

De har ved brev af 8. august 2001 anmodet Naturklagenævnet
tage nævnets

afgørelse

af 26. juli 2001 vedrørende

om at genop-

Hvidovre

Naturråds

klage over Fredningsnævnet for Københavns dispensation fra fredningerne
af Vestvolden og Kalvebodkilerne til etablering af et regnvåndsbassin
m.v.
Ved Naturklagenævnets

afgørelse

af 26. juli 2001 blev Hvidovre Natur-

råds klage afvist under henvisning

til, at klagefristen

det, jf. naturbeskyttelseslovens

87, stk. l.

De har som begrundelse
Hvidovre Naturråd
opmærksom
Hvidovre

§

for anmodningen

om genoptagelse

er klageberettiget,

på, at dispensationen

var overskre-

henvist

til, at

men ikke kunne klage før man blev

hviler på et uretmæssigt

Kommune har forholdt øvrige myndigheder

grundlag,

idet

m.v. visse oplysnin-

ger.
Da klagefristen
grundlag

er overskredet,

finder Naturklagenævnet

tiget. Der ses ikke at være anført nye oplysninger
der, som kan føre til genoptagelse
Naturklagenævnet

herunder

forud for sagens afgørelse.

Vurderingen

Slmv.o~ Namrstyrelsen
JJ~r ;'"12001 - /2/1 / - dtJO ~
AKt. ur.

/7-

II

eller omstændighe-

forstår Deres brev således, at Hvidovre Kommune har
fredningsnævnet,

visse oplysninger

af, hvorvidt eventuelle

kan føre til en genoptagelse

foretages af fredningsnævnet .

•

er klageberet-

af sagen.

forholdt andre myndigheder,
ske oplysninger
..

fortsat ikke

for at tage stilling til, om Hvidovre Naturråd

("c;dk

IIkn@nkJl dk

fakti-

af sagen, må i givet fald

2

Denne afgørelse

er truffet

ne, jf. planlovens

~\Lt~/
Mikkel

§

af Naturklagenævnets

veg-

58, stk. 2.

~tu~

r~.~_

Schaldemose

viceformand

formand på nævnets

I

Marianne

Mathiesen

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. jf. planlovens § 58. stil. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. jf. planlovens § 62. stil. I.

FREDNINGSNÆVNET

FOR K0BENHA VN

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, 22. oktober 2001
FRS nr. 38/01

Københavns kommune
Vej- og Park, Driftskontoret
Njalsgade 13
2300 København S.

Vedr. j. fif. 04.08 . lOGO1-0003 - klubhus til fodboldspillere ved Lossepladsvej.

•

Ved skrivelse af 6. juli 2001 har Vej- og Park meddelt, at Københavns Idrætsanlæg ønsker at opføre et klubhus i den nordlige ende af det ny anlagte boldbaneareal nord for Vejlandsalle. I henhold til Landskabs- og Plejeplanen for
Amager Fælled 1998 - 2003 kan der placeres et klubhus på materialepladsen
syd for fodboldbanerne. Der henvises til vedlagte plan, udarbejdet af 0konomiforvaltningen, 8. kontor. På planen er materialepladsen angivet med et M,
og den ansøgte placering af klubhuset er vist omtrentligt.
Området er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990
om fredning af Kalvebodkilen. I følge dennes § 2, må der ikke opføres bebyggelse, med mindre dette tillades af plejemyndigheden i henhold til fredningsdeklarationens § 7. Efter denne bestemmelse kræves, at bebyggelsen udføres
på grundlag af en plejeplan. Da plejeplanen, som nævnt, anviser et andet sted
til opførelse af klubhuset, kan dette ikke ske uden fredningsnævnets dispensation.

•

Det er anført i ansøgningen, at Københavns Idrætsanlæg ønsker den ændrede
placering for at skabe kortere afstand for brugerne på Christians Brygge, for
at få kortere forsyningslinier og for at give bedre udsyn over banerne fra klubhuset samtidig med, at man nyder godt af solen fra syd og vest.
Vej- og Park har anbefalet ansøgningen, idet den medfører, at materialepladsen ikke bliver begrænset, således at den i givet fald må udvide~. Vej- og Park
vil foretage beplantning af en 10 meter bredt levende hegn af egnskarakteristiske træer og buske, parallelt med Lossepladsvej langs hele anlægget.
Københavns Idrætsanlæg har erklæret at være indforstået med, at parkering til
boldbanerne og klubhuset vil ske på de eksisterende parkeringspladser på Fælleden, således at der ikke anlægges parkeringspladser ved klubhuset.
Islands Brygges Lokalråd har anbefalet dispensationansøgningen. Friluftrådet
har fundet, at placeringen på materialepladsen er bedre, men vil dog ikke
modsætte sig den ansøgte placering. Friluftsrådet her understreget, at der ikke
bør anlægges nye parkeringspladser i forbindelse med etablering af boldbaner
og klubhus.

IJrJ: :ldb1- Wj5-

tJ/JOlf

f)

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommunes 0konomiforvaltning,
8. kontor, som har tilsluttet sig de af Vej- og Park og Københavns Idrætsanlæg anførte betragtninger til fordel for den nordlige placering. Det er endvidere anført, at:
"Det vurderes desuden, at huset set ude fra fælleden eller fra Lossepladsvej
vil være lige synlig, hvad enten det placeres på materialepladsen eller nord for
boldbanerne. Det levende hegn vil med tiden delvis dække både boldbaner og
klubhus, og denne grønne "væg" vil fortsætte videre mod nord, når de planlagte kolonihaver nord for klubhuset anlægges. Dette vurderes at skabe en god
helhedsvirkning mod fælleden og Lossepladsvej. Både klubhus og boldbaner
er desuden rykket så langt tilbage fra Lossepladsvej, at der stadig er plads til
at gennemføre plejeplanens forslag om at gøre Lossepladsvej til en mere
landskabelig vej, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt. "
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til opførelse af klubhuset med den ansøgte placering.

•

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

•

Hans Chr. Poulsen
formand

"Mulige nye bygningsanlæg:

_.

C.

Campingplads m. servicebygninger
Boldspil: 1 klubhus
Naturskole m. off. toilet

B.

og 3 sanitetsbygninger

M.
J.

Signatur:
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R
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FOR KØBENHAVN

FREMTIDSVEJ
1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 5. marts 2002
FRS nr. 39/2001

Dansk Golf Design
Kronprinsessegade 2
1306 København K.

Vedr.

•

ansøgning om etablering af et golfbaneanlæg med tilhørende faciliteter på
Yestamager. matr.nr. 136 Eksercerpladsen og 890 Sundby Overdrev.

I skrivelse af 6. juli 2001 har De på vegne af direktør Poul Sundberg søgt om tilladelse til at anlægge et golfbaneanlæg, bestående af en 18. hullers mesterskabsbane,
en mindre 9 hullers "øvebane" , en driving-range med overdækkede udslagssteder,
klubhus, greeenkeeper-bygning, m.m. vest for Ørestaden på matr.nr. 136 Ekserserpladsen og 890 Sundby Overdrev, der er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af 14. november 1990 af Kalvebodkilen. De har anført, at golfbanen efter
Deres opfattelse, er umiddelbart tilladt efter fredningen, når der er udarbejdet en
plejeplan, mens detaljer i anlægget, nemlig nødvendige ændringer i afvandingsforholdene, kræver separat tilladelse fra fredningsnævnet.
De har i samme skrivelse spurgt, om Fredningsnævnet
de.
IOverfredningsnævnets

•

"Særbestemmelser

kan tilslutte sig ovenståen-

afgørelse er blandt andet fastsat følgende:

for delområde 2 .

Plejemyndigheden efter § 7 kan i delområde 2 tilvejebringe - eller tillade, at der
tilvejebringes - de publikumsfaciliteter , som er nødvendige for områdets rekreative
anvendelse. En golfbane må dog kun anlægges på betingelse af, at der sikres almenheden mulighed for gående færdsel over dette anlæg."
Efter § 3 må der ikke uden fredningsnævnets godkendelse foretages uddybning af
afvandingskanalerne eller anlægges nye afvandingskalaner .
Deres skrivelse har været til udtalelse hos Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Kulturmiljørådet, Københavns kommune, 0konomiforvaltningen,
8. kontor,
og Danmarks Naturfredningsforening.

•

Danmarks Naturfredningsforening har i slutningen af skrivelse af 5. september
2001' sammenfattende udtalt, at der er så store mangler og uafklarede spørgsmål i
det fremlagte projekt, at lokalkomiteen må udtale sig imod, at der meddeles dispensation, og har bemærket følgende:
"Det ansøgte ligger - på trods aJ de muligheder fredningen åbner op for med hen-

fJd: ~ (/f) I~ I2/05 ~(Jl>o'l

syn til en golfbane - i al fald på grænsen af at være i strid med fredningens formål
og således udgøre en så vidtgående afvigelse fra fredningen, at nævnet slet ikke
kan meddele dispensation til det ansøgte. "
Københavns kommune, 0konomiforvaltningen
har i skrivelse af 5. september 2001
indstillet til fredningsnævnet at meddele Dansk Golf Design, at projektet kan tillades ved dispensation, idet en fredningssag efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2, ikke er nødvendig. Desuden anbefales det nævnet at give principgodkendelsen
på vilkår af, at bestemmelsen i fredningsdeklarationen om, at offentligheden skal
sikres adgang til golfbanen, sikres opfyldt. Desuden skal plejeplanens vilkår for
etablering af en golfbane respekteres, og ændringerne i vandstanden skal specielt
ansøges.
Kulturmiljørådet har i skrivelse af 9. november 2001 anført, at der intet planmæssigt I fredningsmæssigt er til hinder for en golfbane på området.
Skov-og Naturstyrelsen har i skrivelse af 15. februar 2002 anført:
"Skov- og Naturstyrelsen skal hermed meddele, at det er styreisens opfattelse, at
projektforslaget er udformet i overensstemmelse med de vilkår, som indgår i Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990, jf. afgørelse § 10 og derfor kan
gennemføres uden forudgående godkendelse fra Fredningsnævnet, bortset fra ændringer i afvandingsforholdene. "
Efter Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 kræver anlæg af en
golfbane i delområde 2 ikke tilladelse fra fredningsnævnet. Projektet kan gennemføres efter tilladelse fra plejemyndigheden, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, og således at der sikres almenheden mulighed for gående færdsel over anlægget.
Fredningsnævnet skal dog godkende eventuelle ændringer i vandstanden ved uddybning af kanalerne eller ved anlæg af nye afvandingskanaler.

•

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

Hans Chr. Poulsen
formand
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•
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Gladsaxe, den 24. maj 2002
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SCANNET

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

Vedr. j. nr. 04.08.00GOl-0004

•

RE6.Nl :r7-b7.OD

Minigolfbane på Amager Fælled

I skrivelse af 7. februar 2002 har De ansøgt om dispensation til etablering af en minigolfbane på Amager Fælled ved Amager Vandrerhjem i en et årig forsøgsordning.
Fredningsnævnet har holdt møde den 22. maj 2002.
Københavns kommune, 8. kontor har ikke villet udtale sig mod, at der meddeles dispensation på betingelse af, at der ikke opstilles nogen skurvogn, hus eller lignende
ved banen, før fredningsnævnet har godkendt udformningen. Det foreslåe endvidere,
at den betinges af, at Vej og Park etablerer afskærmende beplantning mellem minigolfbanen og Vejlands Alle.
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at der ikke indvendinger, såfremt fredningsbestemmelseme overholdes, og der er fri adgang til arealet.

•

Modtage'i; i

Skov- og Naturstyrøltlen

Kim Lorenzen, der har anmodet Vej og Park om at søge dispensationen, anførte, at
det er nødvendigt at opsætte et diskret trådhegn og at aflukke mellem kl. 21.00 og
10.00 på grund af fare for hærværk.
De område, hvorpå minigolfbanen ønskes anlagt, er omfattet af deklaration vedrørende Kalvebodfredningen, hvorefter der ifølge § 2 ikke uden Fredningsnævnets tilladelse må foretages tilstandsændringer.
Der meddeles herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, dispensation til
det ansøgte på betingelse af, at området retableres inden den 1. oktober 2002, med
mindre fredningsnævnet inden fristen har modtaget en ansøgning om permanent tilladelse.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Økonomiforvaltningen, 8. Kontor, april 2002
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Minigolfbane syd for Amager Vandrerhjem inden for KaIvebodkilefredningen
Plejeplanen for Amager Fælled
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1. ETAPE PLEJE- OG ANLÆGSARBEJDER
For perioden 1998-2003.
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Forsvarets Bygningstjeneste
Frederiksholms Kanal 30
Postbox 24
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- Miljøforanstaltninger

på Skydebaneanlæg.

Ved skrivelse af 19. april 2002 har Forsvarets Bygningstjeneste ansøgt om dispensation
fra fredningen af Kalvebodkilen til udbygning af sikkerheden og etablering af støjdæmpende foranstaltninger med videre på langdistanceskydebanen på Københavns skyttecenter, matr.m. 136 Eksercerpladsen. Centeret administreres af Københavns Idrætsanlæg.

•

Fredningsnævnet har fremsendt ansøgningen til Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, der ved skrivelse af7. maj 2002 blandt andet har udtalt følgende:
"Udseendet af skydebane nr. O efter etablering af miljøforanstaltningerne fremgår af det
vedlagte bilag 3. Klargørelsen omfatter blandt andet en sikkerhedsmæssig afgravning i
bunden afbanen, som er omgivet af en vold. Desuden har Miljøkontrollen i Københavns
kommune i sin miljøgodkendelse stillet en række krav til anvendelsen og til støjforanstaltninger. Den eksisterende vold omkring banen skal ikke ændres, men afhensyn til boligerne i Slusehuset ved Sjællandsbroen, opsættes en cirka 1 meter høj støjskærm på den
vestlige side af volden. Den pågældende støj skærm vil ifølge ansøgningen udgøre den
eneste udefra synlige ændring af skydebane nr. O. Forsvaret tilbyder i sin ansøgning at
etablere en afskærmende beplantning op ad støjskærmen.

•

Københavns Skyttecenter er afskåret med store veje og baner fra resten af Vestarnager.
Indretningen af skydebane har derfor minimal betydning for den rekreative udnyttelse af
de fredede områder. Støj skærmen er en meget lille detalje i det store skydebaneanlæg,
men vil dog med fordel kunne dækkes af beplantning. Valget af planter bør foretages i
samråd med plejemyndigheden, så de passer med beplantningen øvrigt i området".

»~Ul

p; ~ ~8. kontor har på det 'ovennævnte grundlag anbefalet, at der meddeles tilladelse i henhold
~ ~ ~tii Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på betingelse af at der etableres en afskærmende
beplantning ved støj skærmen ud mod Amagermotorvejen, udforment i overensstemmelse
~ -: ~ed
retningslinier fra plejemyndigheden, Skov- og Naturstyrelsen, Jægersborg Skovdi•
~
<"I'k
k, ~ stI t.

g~

\P.\

_

"

"

'"1

"

rJ.l

%

Fredningsnævnet skal hermed i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
~ ~tilladelse til opsætning af støj skærmen på betingelse af, at der etableres en afskærmende
~ § beplantning ved støj skærmen ud mod Amagermotorvejen. Beplantningen skal udformes
~ efter anvisning fra Jægersborg Skovdistrikt.
'('

•

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller
behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

;/

~J:f)1

In-.~tIL/' rcu.h~
Hans Chr. Poulsen
formand

•

•

•

BILAG 1

•

Støjdæmpende foranstaltninger ved Skydebane O
Fredningskort til Kaivebody:ilefredningen
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Gladsaxe, den 05/07-02
FRS nr. 11102 BH

REG.NR. 1- 161. C>O

Anders Fabricius Møller
Rådgivende ingeniører AIS
Båstrupvej 162
3480 Fredensborg

Vedr. Sag nr. 510 - Om- og tilbygning af vandrerhjemmet Danhostel Amager.
•

De har i skrivelse af 27. feb~uar 2002 ansøgt om dispensation til om- og tilbygning af vandrerhjemmet Danhostel Amager. Det er bl.a. anført, at projektet
medfører en forøgelse af det bebyggede areal på 850-900 m2, og at udbygningen vil ske over en periode på 8-1 O år. På mødet den 19. juni 2002 blev
det oplyst, at udbygningen af de enkelte fløje enten vil ske med 3,50 meter til
en side eller 1,75 meter til hver side.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november
1990 om fredning af Kalvebodkilen, hvorefter der efter § 2 ikke må opføres
bebyggelse.
Københavns kommune, Vej og Park, har anbefalet ansøgningen. Københavns
kommune, Økonomiforvaltningen,

•

8. kontor, har dog tilføjet, at bygningerne

bør beklædes i Thujatræ.
Danmarks Naturfredningsforening

har ligeledes anbefalet, at der medeles dis-

pensation, men har udtrykt betænkelighed, såfremt bygningerne udvides udad,
og såfremt højden forøges, ligesom det er ønskeligt, at disse beklædes med
Thujatræ.
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på følgende betingelser:
1) Den samlede udvidelse udad må maksimalt blive på 2 meter til hver side,
2) yderbeklædningen skal være thujatræ,
3) taghældningen skal være som på de eksisterende bygninger,

- 24) der skal plantes træer, der kan sløre den forøgede bygningshøjde,

•

5} ombygningerne skal ske i perioden oktober til april og skal være afsluttet
senest i foråret 2012.
Kopi af denne skrive/se er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder

tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hvidovre kommune
Bygge - og Plandafdelingen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Vedr. j.nr. 51270 - Regnvandsbassin

•

på Strandengen i Hvidovre.

Ved skrivelse af 29. marts 2001 ansøgte Hvidovre kommune om dispensation fra fredningeme af Vestvolden og Kalvebodkilen til etablering af et nyt
regnvandsbassin og en ny servicebygning ved Strandengen med henblik på
udbygning af afløbssystemet. Regnvandsbassinet ønskedes placeret på matr.
nr. 23 øi Hvidovre By, Strandmark, beliggende inden for det område, som
blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1990 om
fredning afKalvebodkilen.
Fredningsnævnet meddelte ved skrivelse af 3. maj 2001 dispensation til det
ansøgte på betingelse af, at der i forbindelse med etablering af terrænet over
regnvandsbassinet skal ske en landskabelig bearbejdning for så vidt angår
terrænform og etablering af stedtypisk beplantning. Der var endvidere knyttet betingelser til servicebygningens udseende.

•

Ved skrivelse 9. juli 2001 til Naturklagenævnet klagede advokat Ivan Kornerup Nielsen over dispensationen. Ved skrivelse 26. juli 2001 afviste Naturklage~ævnet klagen, idet klageren som nabo ikke er klageberettiget.
Ved skrivelse af 8. august 2001 klagede advokat Ivan Komerup Nielsen påny i sin egenskab afformand for foreningen "Hvidovre Naturråd". Naturklagenævnet afviste ved skrivelse af28. august 2001 atter, idet klagefristen var
overskredet. Det anførte imidlertid, at dersom Hvidovre kommune måtte have forholdt fredningsnævnet visse oplysninger forud for sagens afgørelse,
ville sagen kunne genoptages. Vurderingen af, om dette burde ske, skulle i
givet fald foretages af fredningsnævnet.
Ved skrivelse af 12. maj 2002 klagede advokat Ivan Komerup Nielsen som
formand for Hvidovre Naturråd til fredningsnævnet, idet det anførtes, at dispensationen var baseret på et urigtigt grundlag, idet der ville blive tale om
en grundvandssænkning. Dette blev bekræftet ved skrivelse af 15, maj 2002
fra Hvidovre kommune, som dog samtidig meddelte, at bassinet efter fredningens indhold kunne anlægges uden dispensation. Jeg besluttede imidlertid som formand for fredningsnævnet at genoptage sagen.

-~Dørgsmålet om placeringen af regnsvandsbassinet
Sk ov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 nr. ). O
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Side 2/4
møde den 7. august 2002.
Hvidovre kommunes repræsentant anførte, at det forventes, at anlægsperioden for selve bassinet er cirka 3 måneder, og at der herunder vil ske en
grundvandssænkning i området. Det var i forbindelse med planlægningen af
projektet nøje undersøgt, om alternative placeringer ville være med hensigtmæssige. Den valgte placering var begrundet med, at man derved kom tilpas
langt væk fra bebyggelse på sætningsgivende lag.
Ivan Kornerup Nielsen anførte, at området er leveste,d for den grønbrogede
tudse, og der vil være alvorlig risiko for, at dens levevis spoleres ved en
grundvandssænkning. Den oprindeligt af kommunen valgte placering af
regnvandsbassinet under en nærliggende parkeringsplads kUnne lige så godt
være fastholdt, idet der også ved den nu ønskede placering af det vil være risiko for grundvandssænkning på de omkringliggende, bebyggede områder.
Biolog Ebbe Mortensen, Københavns amt, anførte, at området er ret ordinært. Paddebestanden vil formentlig ikke lide skade. Jordlaget er ler, som
normalt er vandstandsende. Der vil ikke ske bevægelser i overfladevandet
for en periode på 3 måneder. Den grønbrogede tudse yngler om foråret, og
bygning af et regnvandsbassin om efteråret vil ikke give problemer for tudserne.
Jan Frisenvænge, der dels arbejder som biologisk konsulent for Københavns
amt, dels repræsenterede Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening oplyste, at hvis der arbejdes i området i sommerperioden,
vil de grønbrogede tudser kunne blive tiltrukket, da det vil være nemt for
dem at søge føde der.
Danmarks Naturfredningsforening og Danske Ornitologisk Forening havde
haft den oprindelige ansøgning til udtalelse. Principalt kan foreningerne ikke
tilslutte sig tekniske anlæg i et åbent areal, men da der ikke ville ske ændringer i vandstanden på længere sigt, valgte foreningerne ikke at have bemærkninger til ansøgningen.
Ivan Kornerup Nielsen tilføjede, at det nu fremkomne netop bekræfter, at
der er bevaringsværdige forhold, der taler mod den ansøgte placering. Regnvandbassinet kan placeres andre steder, der er mere hensigtsmæssige.
Fredningsnævnet udtaler:
Overfrec1ningsnævnet kendelse af 14. november 1990 bestemmer i § 14, at
der på det sted, hvor regnvandsbassinet ønskes placeret, må etableres underjordiske forsyningsledninger. Udgangspunktet er således, at det ansøgte ikke
kræver dispensation. Den omstændighed, at der etableres et regnvandsbassin, kan imidlertid medføre så vidtgående forandring i området, at en dispensation af den grund er fornøden.
Den grønbrogede tudse er opført på Miljøministeriets "rødliste" samt på
EU' s habitat1iste over truede dyrearter. Området er levested for den grønbrogede tudse. Efter det oplyste vil den midlertidige grundvandssænkning ikke
medføre, at tudsens tilstedeværelse i området vil blive truet. Den vil imidler-
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tid blive tiltrukket til området under arbejdets udførelse.
•

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til placering af regnvandsbassinet på det af Hvidovre kommune ønskede sted på følgende betingelser:
1. Byggeperioden for regnvandsbassinet skal ligge uden for perioden 1.
marts - 15.juli, hvor den grønbrogede tudse yngler.
2. Rundt om byggepladsen skal der anbringes en biologisk værn, så den
grønbrogede tudse hindres adgang til byggepladsen.
3. Terrænet skal retableres, når byggeriet er tilendebragt.
De i fredningsnævnets dispensation af 3. maj 2001 anførte betingelser er
fortsat gældende.

•

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne
afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen
skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~_Cf2e~4

Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET

FOR K0BENHA VN

FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 9 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, den 2. december 2002
FRS nr. 48/02 BH

Københavns Kommune, Vej & Park
Njalsgade 15
2300 København S

Vedr. sag nr. 04.08.10GOI-0003.
De har i skrivelse af 30. september 2002 på vegne Københavns Idrætsanlæg ansøgt
om dispensation til opførelse af et skur på 48 m2 ved siden af klubhuset til boldklubben Hekla ved Lossepladsvej . Skuret skal indeholde olietank, renovation og
materialer til boldspillet.
Området er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om
fredning af Kalvebodkilen. Ifølge dennes § 2, må der ikke opføres bebyggelse med
mindre dette tillades af plejemyndigheden i henhold til fredningsdeklarationens
§ 7.
Efter denne bestemmelse kræves, at bebyggelsen udføres på grundlag af en plejeplan. I henhold til Landskabs- og Plejeplanen for Amager Fælled 1998-2003 kan der
placeres et klubhus på materialepladsen syd for fodboldbanerne.
Fredningsnævnet meddelte den 22. oktober 2001 dispensation til at opføre et klubhus på max. 500 m2 nord for boldbanerne, uanset at plejeplanen anviste en placering syd for boldbanerne.

•

Københavns Kommune, Vej og Park, har anbefalet ansøgningen og har anført, at
klubhuset efter sin endelige udformning kun bliver 370 m2 sort. En separat placering af olietanken i forhold til klubhuset vil endvidere forbedre brandsikkerheden,
ligesom skuret placeres, så det er mindst synligt for de forbipasserende på Lossepladsvej.
~ ~ Cl.Københavns Kommune, 0konomiforvaltningen,
:::l~
~ ; gbl.a. anført følgende:

har i skrivelse af 6. november 2002

....

:-<z ....
!'V o

§IJQ "Vej

& Park anbefaler, at skuret opføres, dels fordi det samlede bygningsvolumen
>v ' ~kke vil blive større end det, som fredningsnævnet har givet dispensation til, dels på
- ;:;~ grund af hensynet til brandsikkerheden, og endelig fordi skuret placeres, så det er
~~.mindst
synligt for forbipasserende på Lossepladsvej . "
dI:l
...... ~~
t

e~

~Fredningsnævnet
meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte. Dispensationen er betinget af, at gruspladsen flyttes så
""' langt mod vest, at den ikke medfører indgreb mod det beplantningsbælte, som Vej og
Park vil anlægge langs Lossepladsvej , ud over selve indkørselsvejen til pladsen.
'"l (ti
~
1;.1

°l
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Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyre1sen og Danmarks
Naturfredningsforening
m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens

er udløbet,

§ 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~6!lc{~~
Hans Chr. Poulsen
formand .

•

Mulige nye bygningsanlæg:

.B.

Campingplads m. servicebygninger og 3 sanitetsbygninger
Boldspil: l klubhus
Naturskole m. off. toilet

'.' c.
N.
S.
M.
J.

Signatur:
DCJ

Eksist. bygninger/anlæg

R

Eksist. rideskole

F

Eksist. modelflyvebane

III
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på matr.nr.

tet af Overfredningsnævnets
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regnvandsbassin
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under en nærliggende

parkeringsplads.

Københavns

Amt anførte,

at paddebestanden

formentlig

skade ved en kortvarig

grundvandssænkning.

om foråret,

af et regnvandsbassin
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for tudserne.

John Frisenvænge,

der på besigtigelsen

som biologisk

i sommerperioden
til byggepladsen,

konsulent
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Dansk Golf Design

vI Rolf Henning-Jensen
Kronprinsessegade

2

1306 KøbenhavnK.

Vedr.

dispensation til a.t ændre drænsystemet på Vestamager mellem Vejlands Alle og Øresundsbanen. matr.nr. 136 Eksercerpladsen. og 890
SWldby OVerdrev.

Fredningsnævnet har den 5. marts 2002 meddelt Dem, at selve projektet til golfbanen ikke kræver fredningsnævnets godkendelse, men kan gennemføres efter
tilladelse fra plejemyndigheden.
Skov- og Naturstyrelsen, som har udarbejdet
en plejeplan for området. Fredningsnævnet skal dog ifølge fredningens § 3 godkende eventuelle ændringer i vandstanden ved uddybning af kanalerne eller ved
brog afnye afvandingskanaler.
Ved ansøgning~ modtaget den 18. oktober 2002, har De derfor søgt om dispensation til at ændre drænsystemet i forbindelse med anlæg af en goltbane.
8. kontor har i skrivelse af 4.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningent
marts 2003 udtalt følgende:

•

"Det fremgår af ansøgningen, at terrænniveauet skal hæves 80 -100 cm. på de
primære golfbanearealer ved at tilføje jord udefra. Derved afledes vandet fra.
"greens" og "fairways" til de mellemliggende tilbageblevne naturarealer. Det
nuværende dræningssystem i området suppleres som følge herafmed ~ne grøfter og kanaler. Udover drænsystemet etab~eres nogle nye søer, som skal bruges
til vanding af golfbanen.
Skov- og Naturstyrelsen har den 1. oktober 2002 givet tilladelse til projektet,
herunder til terrænændringer og bebyggelse og til etablering af søer. Tilladelsen
er givet med forbehold for dels fredningsnævnets godkendelse af ændringer i
dræoningssystemet,
dels Københavns kommunes tilladelser i forhold til naturbeskyttelseslovens
§ 3 om naturbeskyttede områder (størstedelen af området er
moser og strandenge) og § 17 om skovbyggelinier omkring en række skove inden for området.
Administrationen
af § 3 og § 17 hører under
henholdsvis Vej & Park og Byggeri & Bolig.

j

e

Bygge- og TeknikfoJValtningen.

Plan & Arkitektur i Bygge- og Teknikforvaltningen
en lokalplåli for golfbaneområdet.
Vej & Park e:r indstillet på at give dispensation

er i færd med at udarbejde

i forhold til naturbeskyttelseslo-
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vens § 3. hvis det sandsynliggøres~ at der ikke sker afgørende forrykning af tilstanden i de tilbageværende naturområder. Vej & Park vurderer umiddelbart, at
påførslen af en nyt jordlag på ca. 50 % af arealet som forudsat i projektet vil give anledning til sætninger og forskydninger i området - samt at det i anlægsfasen vil være nødvendigt at sænke gnmdvandsstanden
ved pumpning. Vej &
Park forudser endvidere, at der i driftsfasen vil opstå problemer med vandbalancen og næringsstofbalancen
i de mellemliggende naturområder, fordi golfbanearea1eme anvendes intensivt og kræver intensiv pleje.

•

Vej & Park anbefaler imidlertid fredningsnævnet at dispensere fra Kalvebodkilefredningens § 3 til golfbaneprojelctet, under forudsætning af at dræn systemet
belyses nærmere, og af at der indgås aftaler mellem Dansk Golf Design og Københavns kommune (Vej & Park) dels om detailprojekteringen dels om tilsyn.
Vej & Park foreslår desuden - for at sikre de tilbageblevne naturo:mråder - at der
stilles krav o~ at der i forbindelse med detailprojekteringen
udarbejdes en
drifts- og plejeplan for goltbanearealet, som skal godkendes af fredningsnævnet.
Miljøkontrolleo. vurderer. at det nye drænsystem fra det hævede golfbaneterræn
til de mellemliggende naturarealer vil medføre stigende afstIønming til naturarealeme, og at der vil blive øget afvanding omkring de nye afvandingskanaler.
Den ansøgte golfbane kan således ikke gennemføres uden at ændre vandbalance
og vandafstrømning i området i et eller andet omfang, som Miljøkontrollen ikke
præciserer nærmere.
Miljøkontrollen vurderer til gengæld. at den planlagte styring afvmdforholdene
ved varierende vanding hen over året samt etablering af søerne ikke vil have
særskilt negativ effekt på naturarealeme.
Rolf Henning-Jensen bar i sit brev redegjort for den specielle måde. golfbanens
fairways tænkes udformet på, og for at det betyder,
der kun i begrænsede tilfælde vil blive tale om en stigning i afstrømningshastigheden.
Rolf HenningJensen anfører endvidere, at en række drænkonsulenter har erklæret. at det ansøgte drænsystem vil medfør ingen eller kun mindre ændringer af naturarealerne. Rolf Henning-Jensen ønsker__
endvidere i samarbejde med Miljøkontrolle~ at
fa konkretiseret eventuelle problemer og løse dem i forbindelse med detailprojekteringen af området.

at

•

På ovennævnte baggrund vurderes det, dels at golfbaneprojektet med sin jordfyldning på "greens" og "fairways" ikke vil medføre betydelige påvirkninger af

forholdene i de tilbageblevne nat"ll1'arealer, dels. at der er gode muligheder for at
Københavns kommune (Vej & Park og Miljøkontrollen) kan påv:iJke detailprojekteringen til gavn for bevaring af naturarealeme. Det er endvidere opfattelsen
herfra, at området ikke er specielt oplevelsesrigt i dag, mens goltbaneområdet
vil kunne blive ganske spændende landskab i sin kombination af stærkt kultiverede spillearealer med naturarealer ind i mellem - under forudsætning af, at
eventuelle problemer i forbindelse med anlæg og dræning løses under detailprojekteringen som foreslået afVej & Park og Rolf Henning-Jensen.
•

På dette grundlag vil :man herfra anbefale fredningsnævnet at give dispensation
i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, ~tk. l, til at a;::o.clreclrænsystemet i om-

I
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rådet syd for Vej lands Alle i overensstemmelse med projek.iet til en golfbane i
området uanset de - begrænsede - virkninger det vil få for naturarealeme i området. Det anbefales nævnet dels at stille som betingelse for dispensationen, at detailprojekteringen
udføres efter samråd med Vej & Park og Miljøkontrollen,
dels at overveje, om man vil anmode Skov- og Naturstyre!sen om at detaljere
plejeplanen for områder for så vidt angår golfbanearealet, som foreslået af Vej
& Park ,I
Københavns kommune, 0konomifolValtningen,
8. kontor har til brug for ovennævnte udtalelse indhentet notat af 13. januar 2003 fra Københavns kOlM'lune,
Vej- og Park, skrivelse af 14. februar 2003 fra Københavns kommune, Miljøkontrollen, ligesom en kopi af skrivelse af 23. februar 2003 fra Dem til Københavns kommune, Miljøkontrollen har indgået ivurdering af sagen.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til den ansøgte ændring af
drænsystemet på betingelse af, at dets detailprojektering godkendes af Københavns kommune1 Vej og Park, og Miljøkontrollen.

I henhold til fredningske.ndelsens

§ 7 har Miljøministeriet, det vil sige SkoV'- og

Naturstyrelsen, ansvaret for plejen af delområde 2, og det ml derfor være denne
styrelse, der selv må afgøre, om en mere detaljeret plejeplan er fornøden.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skoy- og Naturstyrelsen og Danmarks
NatUl'fredningsfo:rening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag~ denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturk1agenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn,

der videresender

den til Naturklagenævnet.

THIadelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, :før klagefrisren er udløbet, eller behandlingen

•

af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~dt-~~
Hans Chr. Pou1sen
formand
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Hvidovre kommune
Teknisk Forvaltning.
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Sag nr. 38.747 - Åmarkens Pumpestation.

•

De har i skrivelser af 15. juli 2004 og 12. oktober 2004 ansøgt om dispensation til udbygning af Åmarkens pumpestation på ejendommen matr. m. 17 ks
Hvidovre By, Strandmark, Åmarksvej 3 - 5, samt om lovliggørende dispensation til den allerede eksisterende pumpestation.
Der fremgår, at den oprindelige pumpestation blev bygget i 1997, og at der
ved en fejl ikke blev søgt om dispensation.
Det er oplyst, at der i forbindelse med et projekt vedrørende en forøgelse af
pumpestationens kapacitet, er nødvendigt med en udbygning af det eksisterende tryktårn. Det er praktisk at bygge denne udvidelse sammen med det oprindelige tryktårn.
Fredningsnævnet har den 10. november 2004 besigtiget området. Det blev
herunder yderligere oplyst, der er planer om at etablere en stiforbindelse fra
Gammel Køge Landevej under banen, langs åen til det eksisterende stianlæg i
Kystagerparken.

•

•

Området er fredet ved deklaration tinglyst den 28. marts 1940. Det fremgår af
fredningsdeklarationens § 2, at fredningen går ud på følgende:
a. Der må ikke fmde bebyggelse af nogen art sted.
b. Arealerne må ikke opfyldes til større højde end kote + 2,0 m
c. Hegn, der sættes på det fredede areal, må ikke udføres som plankeværk,
men kun som levende hegn, ståltrådshegn eller stakit.
d. På den sydvestlige del af fredningsarealet i en fast bredde af 5 m må der ikke forefindes hegn eller beplantning højere end til kote + 4,0 m. På den
resterende del af fredningsarealet må der ikke forefindes hegn eller beplantning højere end til kote 3,0 m.
Til brug for fortolkningen af fredningens formål har De henvist til fredningsnævnets afgørelse af 15. december 1977. Det fremgår af afgørelsen, at kommunen dengang oplyste, at deklarationen af 28. marts 1940 alene havde til
formål at værne udsigten fra Gammel Køge Landevej over blandt andet nærværende areal. Siden fredningen har DSB anlagt jernbanelinien på en dæmning, der er 6 meter over niveau, beliggende mellem Gammel Køge Landevej
og arealet, således at enhver udsigt fra Gammel Køge Landevej derved blev
forhindret.

..

Side 2/3

•

Københavns amt har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening

har ikke protesteret herimod.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, lovliggørende dispensation til det allerede opførte tryktårn og dispensation til udbygning af dette.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

•

•

Hans Chr. Poulsen
formand
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Rambøll
Att. civilingenør Anders Peter Galsgaard
Bredevej 2
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J.nr. 457834C - opstilling af mobiltelefonmast på Selinevej.

•

De har i skrivelse af 10. august 2004 på vegne af TDC mobil ansøgt om dispenstion til placering af en mobiltelefon station på Selinevej 9, 2300 København
S. Det er anført, at stationen består af en 30 meter høj mast med antenner samt
en teknikkabine placeret tæt på masten .
Det fremgår af sagen, at ejeren af arealet, Skov- og Naturstyrelsen ved skovrider K. Waage Sørensen, har givet Rambøll en fuldmagt til at søge dispensation
fra fredningen.
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november
1990 om fredning af "Kalvebodkilen". I følge fredningsdeklarationen er fredningens formål at opretholde og forbedre de biologiske og landskabelige værdier. I
følge deklarationens § 2 må der ikke foretages terrænændringer og ændringer i
de nuværende vegatationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstands ændringer er umiddelbart tilladt i
de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter
§ 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34.
Fredningsnævnet har den 24. november 2004 besigtiget området.
De oplyste, at TDC har problemer i motorvejssløjfen. Det eksisterende net er me- __
get udbygget, og masten skel primært anvendes til GSM dækning. Det er endvidere således, at antennerne skal stå tættere med henblik på UMTS.
Københavns kommune, har i skrivelse af 14. september 2004 anført:

•

"Ansøgeren angiver ikke nogen særlige argumenter for at placere mobilmasten på
dette sted. Opstillingen af en mobiltelefonmast er uden for fredningens formål, og
det vurderes herfra, at der ikke er noget, der taler for at placere en mast på 30 m
inden for det fredede område. Placeringen inden for skydebanearealet og tæt op ad
motorvejen er ikke et specielt følsomt sted, men mobiltelefonmasten vil kunne ses
fra store dele af Vestamager og Kalveboderne og dermed genere den rekreative
udnyttelse. I øvrigt mener vi, at det i denne sag er vigtigt at have spørgsmålet om
præcedensvirking for øje - det er næppe den sidste mobiltelefonmast, der ønskes
placeret i Københavns kommune, og andre mobilselskaber kan tænkes ligeledes at
ønske at placere deres mast inden for et fredet område.
På dette grundlag kan vi herfra set fra et fredningsmæssigt synspunkt ikke anbefale, at fredningsnævnet giver dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens
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§ 50, stk. 1, til at Rambøll Danmark NS på TDC' s vegne opsætter en mobiltelefonmast på Selinevej 9 inden for Kalvebodkilefredningen, som ansøgt den 10. august 2004".
Danmarks Naturfredningsforening har på mødet den 24. november 2004 tilslut tet sig Københavns kommunes bemærkninger.
De oplyste på mødet, at TDC vil være positiv over for et ønske fra andre teleselskaber om tilladelse til at benytte masten.
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har i skrivelse af 26. oktober 2004
anført, at foreningen generalt er imod for høje og for mange master med for
mange mørke og store antenner på toppen, men foreningen har ikke bemærkninger til den aktuelle sag.
Efter votering på mødet meddeltes det, at der ville blive givet afslag på dispensation til det ansøgte på grund af præcedensvirkningen, og da der ikke er anført
omstændigheder, hvorefter masten ikke kan placeres uden for det fredede område.
De har efterfølgende ved brev af 25. november 2004 anmodet fredningsnævnet
om at genoverveje beslutningen, idet De har oplyst, at TDC j ævnligt modtage
klager fra kunder, der oplever mobiltelefondækningsproblemer
på hhv. motorvejsstrækningen samt jernbanestrækningen. To på et bi-lag vist antenneplaceringer omkring det fredede område kan ikke give tilstrækkelig dækning på de omtalte problemområder .
Det af Københavns kommune udpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i
mødet den 24. november 2004. Han har efter at have modtaget sagens akter,
herunder Deres skrivelse af 25. november 2004, tilsluttet sig afgørelsen.
Fredningsnævnet fastholder hermed med ovennævnte begrundelse afslaget, idet
det bemærkes, at de to på bilaget viste antenner synes kunne flyttes nærmere
mod fredningsgrænsen.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

I~~~~
Hans Chr. Poulsen
formand
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Vedr. Deres j.nr. 51270 - ændring af stianlæg i Strandengen.

•

'"

De har i skrivelse af 23. februar 2004 efterfulgt af opdaterede tegninger i skrivelse af 9. februar 2005, ansøgt om dispensation til at anvende nogle midlertidige grusarbejdsveje til permanent grussti og erstatte 2 jordstier med 2 grus stier på henholdsvis matr.nr. 16 ad Avedøre By og 23 øi og 107 b Hvidovre By,
Strandmarks.
Stierne er angivet på et kort fremsendt den 9. februar 2005, idet de oprindelige tegninger var bortkommet hos Danmarks Naturfredningsforening.
Matr.nr. 16 ad Avedøre By, er omfattet af fredning af Vestvolden og matr.nr.
23øi og 107b Avedøre By, Strandmarks, er omfattet af fredningen af
"Kalvebodkilen" .
Ifølge begge fredninger må der ikke foretages terrænændringer .
Københavns amt har i skrivelse af 2. marts 2005 indstillet, at der meddeles
dispensation, idet den foreslåede stiføring vil forbedre offentlighedens adgang
til området under hensyntagen til områdets naturværdier.
Danmarks Naturfredningsforening
følgende:

har i skrivelse af 30. august 2004 udtalte

"Danmarks Naturfredningsforening
ens linieføring.

i Hvidovre har ingen kommentarer til sti-

Derimod finder vi stiens udformning hvad materialevalg angår for uheldig.
Stierne af nedknust asfalt med lag af rødgrus er:
ubehagelige at gå på for mennesker og hunde, med den løse overflade af
groft grus
for bløde og tunge at cykle på
umulige til rulleskøjtebrug
Hvis stierne bliver anlagt med henblik på bedre adgang for offentligheden, bør
de være brugervenligt udformede - med tanke for de ovennævnte former for
brug.

Side 2/3

•

Derimod er stiernes udformning sikl<:ertvelegnede for kørende driftspersonale .
Danmarks Naturfredningsforening ville foretrække, at man i stedet valgte en
dyrere løsning i form af asfalterede stier af traditionel udformning".
Fredningsnævnet meddeler i medfør af Naturbeskyttelseslovens
dispensation til det ansøgte.

§ 50, stk. 1,

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

kf~CP4
Hans Chr. Poulsen
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J. nr. 05.01.08901-1318 Asfaltering af veje i haveforeningen Sønderbro.

•

Vej & Park har i skrivelse af3. maj 2005, som uddybet i skrivelse af 15. juni
2005, søgt om dispensation til asfaltering af tilkørselsvej ene fra Lossepladsvej til
haveforeningen Sønderbro. Det er anført, at vejene ud over personbiler til haveforeningen også belastes i væsentligt omfang af tunge renovationskøretøjer og varebiler til marketenderiet i foreningen. Det er derfor umuligt at opretholde et vedligeholdelsesniveau af vejene med grusbelægning, der er acceptabelt for haveforeningens medlemmer, og som sikrer, at færdslen på vejene kan ske uden risiko. Det
er anført, at vejene kun vil blive asfalteret i 3 meters bredde og kanterne afsluttet
med afrettede græsrabatter, idet det herved tilgodeses, at vejene ligger i et naturområde. Vejene vil blive påført en overfladebelægning med gule sten, der bevirker, at vejene til trods for asfaltbelægningen :far et lyst udseende, der minder om
grus. Der ønskes etableret 2 vigepladser og en bom efter parkeringspladsen ved
Lossepladsvej for at hindre uvedkommende kørsel.
Det fremgår afOverfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af "Kalvebodkilen", at der ikke må foretages terrænændringer og ændringer i
de nuværende vegetationsforhold.

•

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen,
udtalt følgende:

har i skrivelse af 17. maj 2005

"Økonomiforvaltningens 8. kontor er bekendt med, at der tidligere har været
fremsat ønsker fra anden side om at få asfalteret stier i området. Disse er fra Københavns kommunes side blevet afvist med henvisning til fredningsbestemmelserne.
På denne baggrund vurderes det at være uheldigt at give dispensation til asfaltering, idet det samtidig ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger fra Vej &
Parkfindes godtgjon, at en istandsættelse og vedligeholdelse afvejene med grusbefæstelse som forudsat i den kommunale udviklingsplan for området ikke er mulig.
Økonomiforvaltningen kan således ikke anbefale, at der gives dispensation fra
fredningsbestemmelserne ".

•

Vej & Park har i skrivelsen af 15. juni 2005 blandt andet anført:
"Atfredningsafgørelsen for Kalvebodkilen, der gælder for H/F Søndrebro, ikke
har forbeholdfor asfaltering afveje og stier i området .....

r r
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Side 2/3
I modsætning hertil angiver fredningsafgørelsenfor
falterede stier ikke må anlægges.

Amager Fælled, ....

at as-

I henhold til udviklingsplanen, der omfatter hele fælleden nord for Vejlands Alle,
og som er udført i henhold til de 2 fredningsafgørelser, fremgår det på side 34, at
" til veje, stier og pladser anvendes som hovedregel grusbefæstelser, alternativt
græs f eks. ved bålplads ".
Dvs. at asfalteringen afvejene i HIF Sønderbro ikke er i uoverensstemmelse med
bestemmelserne ifredningsafgørelsen for Kalvebodkilen, men alene med den udarbejdede udviklingsplan.

•

Endelig skal det bemærkes, at vejene til haveforeningen Sønderbro er beliggende
øst (må være vest) for Lossepladsvej i den del affælleden, der i henhold til udviklingsplanen er planlagt til intensivefriluftsformål, medens fælleden øst for Lossepladsvej på denne strækning er udlagt til naturområde, hvor alle stier er anlagt
med grusbelægning. "
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte, da der er tale om et
område, der ligger vest for Lossepladsvej. Det er en betingelse, at vejene gøres
smallere end de nuværende grusveje, og at overfladebelægningen bliver med gule
sten, så den minder om grus.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet,der
vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan fmdes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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J. nr. SN 2001-52452/JÆ Schæferhundeklubben
De har i skrivelser af 6. januar 2005, 3. februar 2005 og 8. marts 2005 på vegne
Schæferhundeklubben, Kreds 2 Amager, Selinevej 15,2300 København S søgt
om lovliggørende dispensation til at fjerne vegetationen og til den allerede påkørte
jord på det areal Selinevej 15, der anvendes af Schæferhundeklubben. Endvidere
er der søgt om dispensation til yderligere jordpåfyldning og til udjævning og tilsåning af et areal på ca. 3 ha.
Det fremgår af ansøgningen, at Schæferhundeklubben på grund af etablering af
golfbanen blev flyttet til ovennævnte areal, hvilket var i overensstemmelse med en
godkendt plejeplan for området.
Ved en beklagelig fejl gav Skovdistriktet den 25. august 2004 tilladelse tiljordpåkørsel på arealet, uanset at dette ikke er tilladt af fredningen. Der er på nuværende
tidspunkt påkørt 8.000 m3 jord, og der ansøges om tilladelse til påkørsel afyderligere 24.000 m3 jord.

•

Arealet, hvorpå hundetræningsbanen er beliggende, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af "Kalvebodkilen". Ifølge
fredningsdeklarationens § 2 må der ikke inden for fredningsområdet uden fredningsnævnets tilladelse foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende
vegetationsforhold. Der må endvidere ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg.
Fredningsnævnet har den 25. maj 2005 besigtiget området, og i den forbindelse
blev det udpeget, hvilket areal der har været anvendt til midlertidigt arbejdsareal i
forbindelse med anlæg af motorvej en, hvilket areal der allerede er kørt jord på, ligesom de tilbageværende § 3 områder blev udpeget.
Danmarks Naturfredningsforening har på mødet den 25. maj 2005 anført, at der
bør kompenseres for, at hele området oprindelig har været § 3 område, hvorfor
nogle af de tilbageværende § 3 områder bør fastholdes som sådanne.

•

Københavns kommune, 8. kontor, har i skrivelse af 21. februar 2005 anført, at
kommunen ud fra et fredningsmæssigt synspunkt ikke vil modsætte sig, at der
meddeles lovliggørende dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, til, at Schæferhundeklubbens træningsbane kan blive liggende, hvor den
blev placeret i efteråret 2004, inden for "trekantområdet" i Kalvebodkilefredningen, på følgende betingelser:

Side 2/3
1. at hundetræningsbanen følger de retningslinier, der vil blive angivet af Byggeog Teknikforvaltningen i forbindelse med behandlingen af skovdistriktets ansøgning om tilladelse/lovliggørelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3
2. at der fremsendes en plan, der angiver anvendelsen af det befæstede areal, herunder hvor der kan parkeres, samt placeringen og udformningen af bygninger
og andre faste anlæg,
3. at arealet skal være tilgængeligt for almenheden.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, dispensation til den allerede foretagne opfyldning og til yderligere opfyldning
hen til gasledningen i samme niveau som den allerede foretagne opfyldning samt
til udjævning af dette område.
Særligt vedrørende områder, omfattet afnaturbeskyttelseslovens
§ 3:
Københavns kommune kan stille betingelser for eventuel dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
•

I de § 3 områder, hvor Københavns kommune ikke meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, må der ikke foretages yderligere opfyldning eller udjævrnng.

De på det vedlagte rids viste bygninger kan forblive på stedet. Yderligere bygninger tillades ikke.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnetover afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnetvil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hundetræningsbane på "Trekantarealet"
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Jr. nr. SN 2001-4524/JÆ-0003 - Formidlingsbro, Vestamager.
Ved skrivelse af 14. februar 2005 ansøgte Statsskovdistriktet om dispensation fra
fredningen fra "Kalvebodkilen" til anlæggelse af en trætrappe på ydersiden af diget
på Vestamager i forbindelse med anlæg af en lille bådebro til naturformidling ved
Søndre Pumpe ca. 100 meter øst for det eksisterende fugletårn ved Klydesø. Broen
skal bruges til at formidle det maritime miljø i naturundervisningen. Den vil være
åben for offentligheden.
Ved skrivelse af 12. juli 2005 forespurgte Statsskovdistriket, hvornår sagen kunne
forventes behandlet. Det blev i den forbindelse oplyst, at der var givet tilladelse
for så vidt angår søterritoriet, således at flydebroen var anlagt.

•

Fredningsnævnet meddeler herved den ansøgte dispensation til at anbringe en trætrappe på ydersiden af diget det pågældende sted.
Den sene besvarelse beklages. Årsagen var, at den blev sendt til udtalelse hos
Danmarks Naturfredningsforening, og at den i den forbindelse blev forsinket.
Fredningsnævnet har efterfølgende drøftet med foreningen, hvorledes en tilsvarende forsinkelse vil kunne undgås, og der er fundet en løsning, som formentlig vil
kunne virke tilfredsstillende.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
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Side 2/2
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Oplevelser på Kalvebod Fælled
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B SkydelJoje rober Kalvebod Fælleds fortid. Da området var tørlagt flytter

omrade r~hc rydlJcllor granater

millItæret deres øvelsesarealer fra Amager Fælled til Kalvebod Fælled F
1943 til 1984 blev det brugt som militært øvelsesområde og I den forbmdel
blev skydehøjene anlagt De fleste af hølene ligger I t1l1mytning til veje og sti
og er fine udsigtspunkter

Pal keling

m
~
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C

Oppe på dæmningen. Her kan du sammenligne højden på havoverf/ad.
med højden på de tørlagte arealer og med egne øjne se, at Kalvebod Fæll,
ligger ned tl13 meter under havets overllade. Måske er du heldig at få oJe I
en flok ederfugle på det åbne vand

D

Køer, heste, dåvildt og råvildt stopper skoven. Dyrene plejer landskabet I
Kalvebod Fælled. Uden græssende dyr VII engene gro til i krat og senere ske
Fugle som Viber og lærker VII forsvlllde. Du kan komme Ind på områder ml
græssende dyr på steder, hvor der er opsat stenter (menneskepassager). Hu
de kan virke provokerende på dyrene og må ikke medtages I indhegnlllgernr

E

Birkedam. Her kan du opleve troldænder, gråænder, fiskehejrer, svaner (
mange andre fugle. Ilorårsperioden kan du bl.a. høre den gråstrubede lapp
dykkers ski æppende parnngsskng ("grisehyl").

F

Birkeskoven, der kom lIyvende. MIllioner al bilkelrø er lørt med vinden
Kalvebod Fælled, og efterhånden er en skov vokset frem. Ingen andre sled
i københavnsområdet kan du opleve den helt speCielle stemnlllg, der flllde:
en birkeskov. Om foråret er her en koncert af fuglesang fra bi a nattergale

G

Fred til fuglene. Hele Kalvebod Fælled er fuglereservat; i det sydvestli{
hjørne er en del al reservatet helt forbeholdt fuglene, og publikums færds
er begrænset. Området er et vigtigt yngle- og hVilested for mange ænder (
vadefugle som klyder, rødben og strandskader. Det er kun tilladt at færdes,
NlhøJevej ud til fugle tårnet

H

Hejresøen - el smukt hjørne al Kalvebod Fælled. Mange skovgæster h,
Hejresøen som udflugtsmål efter en tur i Kongelunden. Udover forskelll{
fugle kan du opleve de grønne frøers kvække n det meste af sommeren.

[I
---..............

•

Kalvebod Fælled pumpes lor. Før inddæmningen var her et lavvandet h,
område, hvor Svenskeholm og Koklapperne lå som små øer, og hv@( der
strandenge langs Amagers daværende vestlige kyst. 11939 blev vedlaget
"Lov om inddæmnmg iKalvebodstrand mv." Inddæmnmgen fandt sted un<
2. verdenskrig som beskæftigelsesarbejde for at undgå deportation af ,
beJdsløse til Tyskland To pumpestatIOner holder det inddæmmede områ
fn for havvand, grundvand og regnvand. Naturen er et resultat af den indva
dring af planter og dyr, der har fundet sled Siden mddæmnlngen.

Grøn lur 17 km
RodllJr 12~m
Bla lur
6 km
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Bus 31 ,32
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Ollenllig bålplads. Bålpladserne kan fnt benyttes. Medbnng selv kul. Sluk I
den, når du forlader bålet. I Kongelunden kan brænde til bålet sankes I
skovbunden

Lejrplads lor grupper. Le)rplads med shelter lor skoler, spejdere og andl
gruppper. Pladsen kan reserveres ved henvendelse III Kalvebod Naturskole, t
32522275 (ma. 13-15) eller kalvebodnaturskole@kalvebodnaturskole kk (

Primitiv overnatningsplads. Teltslaglllrig i to nætter er tilladt uden særlig t
_~~else.
Efterlad venligst pladsen, som du selv ønsker at flllde den.
Fuglelår
Hvis du medbringer en kikkert, kan du fra fugletårnene lagtta
"';"::~~9W1!fved
Klydesøen og udenfor dæmnlllgen Fug/elårnet ved Dæmnmg
vej kan også benyttes af kørestolsbrugere.
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Nalurcenler Veslamager kan bruges som hjælp og inspiration HI at op/e
den mangfoldige natur på Kalvebod Fælled (Se bagsiden)
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Gladsaxe, 2. september 2005
FRS nr. 36/2005 - jm

SCANNET

J. nr. SN 2001-52852/JÆ-0036 Dispensation til flytning af skytteforeningens
huse på Vestamager .
I skrivelse af 2. juni 2005 har skovdistriktet ansøgt om dispensation til at fjerne
6 ældre bygninger, anvendt af skytteforeningerne på Vestamager , og til at opføre
2 nye bygninger til samme formål syd for jernbanen på matI. nr. 136 Eksercerpladsen. Projektet er nærmere beskrevet i Projektbeskrivelse af 27. maj 2005.
De bestående bygninger befinder sig nord for jernbanen, og ansøgningen begrundes i hensynet til den kommende golfbane og et ønske om at samle skytteforeningernes huse i direkte tilknytning til skydebanerne, der ligger syd for jernbanen.
Arealet er omfattet af fredningsdeklaration af 14. november 1990 om fredning
af "Kalvebodkilen" , hvorefter der ikke må opføres bebyggelse.
Københavns kommune, 0konomiforvaltningen,
august 2005 udtalt følgende:

8. kontor, har i skrivelse af 9.

"0konomiforvaltningens 8. kontor har indhentet Vej & Parks holdning til projektet. Vej & Park kan støtte projektet, idet det er i overensstemmelse med planlægningen for golfbanen og med den gældende plejeplan.
På denne baggrund vil 0konomiforvaltningens 8. kontor anbefale, at Fredningsnævnet giver dispensation fra fredningsbestemmelserne til opførelse af 2 bygninger med det i ansøgningsmaterialet viste omfang og på den viste placering".
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens
l, dispensation til det ansøgte.

§ 50, stk.

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

•

l

. VatUrstyrelsen

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning
på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemrneside www.nkn.dk.
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Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hans Chr. Poulsen
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FOR KØBENHA VN

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 6610 48

Gladsaxe, 28. juni 2006
FRS nr. 59/2005 - jm
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Kultur- og Fritidsforvaltningen
Team Sundby, Sundby Idræt~ark
Att.: Benny Ravn
Englandsvej 61
2300 København S.
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•

Vedr. påfyldning af jord ved den olympiske trap/sportingbane,

Selinevej

9.
De har i skrivelse af 9. december 2005 på vegne af Københavns Flugtskytte
Klub søgt om dispensation til at påfylde ca. 700 m3 jord på et areal af ca. 230
m2 ved siden af den kombinerede olympisk trap/springbane
2300 København S.

på Selinevej 9,

Området, hvorpå jorden ønskes påfyldt, er omfattet af Overfredningsnætntes
afgørelse af 14. november 1990 om fredning af "Kalvebodkilen" , hvorefter
der ikke må foretages terrænædringer og ændrilger i de nuværenæ vegetationsforhold.
Københavns kommune, Økonomoforvaltningen,
9. januar 2006 udtalt følgende:

•

8. kontor, har i skrivelse af

"Påfyldningen vil hæve koten til den eksisterende banes niveau på et ca. 20 x
12 m stort areal. Projektets omfang fremgår af tegninger vedlagt ansøgningen ....
Ansøger har vedlagt en ejeljuldmagt fra Jæger1Jorg Statsskovdistrikt samt et
brev om, at Københavns kommune, Vej & Park ikke har bemærkringer til projektet, der ikke berører beskyttede natyrtyper.
Økonomijorvaltningen, 8. kontor kan på denne baggrund anbefale, at Fredningsnævnft giver dispensation til den ansøgte terrærændrirg, der vurderes at
være af beskedent omfang og uden væsentlige konsekvenser for det fredede område, idet den ligger i umiddelbar forlærgelse af de terrænjJrmer, der er skabt
af hensyn til jlugtskydningssporten".

•

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Københavns kommune,
har i skrivelse af 30. januar 2006 udtalt, at Naturfredningsforeningen ikke har
problemer i anledning af ansøgningen.
Fredningsnævnetmeddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens
stk. l, dispensation til det ansøgte.

§ 50,

Side 2/3
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævna over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nænærendefredningsnælll, der videresender den til Naturklagenælnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnas behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnæmet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være atluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hans Chr. Poulsen
formand
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Københavns Kommune, 0konomiforvaltningen
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FREDNINGSNÆVNET
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FOR K0BENHA VN

FREMTIDS VEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39693219
TELEFAX 39661048

GladslL'(e, 27. oktober 2006
FRS nr. 46/2006 - jm

Jærgersborg Statsskovdistrikt
Skovfoged Sven Norup
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

Modtaget 1
Skov- o~ Natur~tvrplfo1'"

3 1 OKT. 2006

Vedr. j. nr. SNS-442-00012 - anlæggelse af sti på Vestamager.
Ved skrivelse af 14. september 2006 har Statsskovdistriktet søgt om dispensation fra fredningen afKalvebodkilen til anlæg af en 1,5 meter bred cykel/gangsti
på Nordre Klapper fra Kalvebodstien langs Fasanskoven til den gamle sprænggrotte.
•

Stien anlægges ved at afgrave græstørvene og lave en hævet vejkasse af stabilgrus på 3 cm med en overflade af en stenmel.

°

Københavns kommune, Center for Byudvikling, er blevet anmodet om en udtalelse. Det er heri oplyst, at anlægget af stien vil kræve, at et smalt vegationsbælte ryddes og erstattes med grus. Det er anbefalet, at der gives dispensation til
etablering af stien som beskrevet i ansøgningen, da den berører et meget lille
areal, men vil være af væsentlig betydning for at forbedre befolkningens rekreative færdselsmuligheder i området.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50,
stk. 1, dispensation fra fredningen afKalvebodkilen til anlæg af den ansøgte sti.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I h~nhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Gladsaxe, 20. november 2006
FRS nr. 4/2006 - jm

Landinspektøreme
Att.: H. P. Faustrup
Skelstedet 2 B
2950 Vedbæk

•

Arealoverførsel af et umatrikuleret areal til matr.nr. 503 Kongens Enghave.
Ved skrivelse af 18. januar 2006 anmodede De om tilladelse til en arealoverførsel af et umatrikuleret areal, beliggende øst for matr.nr. 503 Kongens
Enghave, København, således at enjordstrimmel på 1,5 - 1,7 meter af det umakrikulerede areal tillægges matr.nr. 503 Kongens Enghave.
Arealoverførelsen er begrundet med ønsket om overholdelse afkravet om en
afstand på mindst 2,5 meter fra skel til en bygning, som ønskes opført på
matr.nr. 503 Kongens Enghave.
Årsagen til ansøgningen er, at det umatrikulerede areal, hvoraf arealoverføreIse ønskes foretaget, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 14.
november 1990, om fredning afKalvebodkilen.

•

Ansøgningen har været forelagt Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor (nu Center for Byudvikling), der den 21. februar 2006 svarede, at det anbefaledes, at der blev givet dispensation i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at anvendelsen og udformningen af
arealet ikke ændres, og at det ikke indhegnes, men forbliver en integreret del
af det fredede område med samme adgang til færdsel som på omgivende
arealer.
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at der i forbindelse med flytning af skellet bør stilles vilkår om, at der etableres en beplantning på
mindst 1,5 meter ud for det fredede område, og at arealet ikke anvendes til
vej.
Den 21. marts 2006 blev De anmodet om en stillingtagen til høringssvarene,
og den 8. maj 2006 foreslog De, at der i det overførte areal skulle etableres
en lav beplantning uden egentlig hegning. På denne baggrund blev De anmodet om at fremsende en beplantningsplan. Denne blev modtaget den 16.
oktober 2006.

•

Københavns kommunes 0konomiforvaltning, Center for Byudvikling, har i
skrivelse af 1. november 2006 meddelt, at man tager til efterretning, at Danmarks Naturfredningsforening har ønsket en beplantning af arealet.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50,
stk. 1, dispensation til den ansøgte matrikulære ændring på betingelse af, at

. ~'~p~sen

Side 2/3
arealet beplantes i overensstemmelse med beplantningsplan af 13. oktober
2006, udarbejdet landskabsarkitekt Inger Ravn.
Det bemærkes, at den overførte del af det fredede areal til matr.nr. 503 Kongens Enghave fortsat er omfattet af fredningen.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

•

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Ny plantning
Inden plantning renses jorden for generende
ukrudt og løsnes i 30 - 40 cm's dybde.
For at plantningen ikke skal kunne opfattes
som en hæk eller et lineært hegn er planterne
sat forskudt.
Planterne plantes i et rækkersystem med 85 cm
mellem rækkerne og 85 cm mellem planterne i
rækken.
For at give de nye planter de bedste vækstbetingelser dækkes jorden under planteme efter
plantning med vedflis i et lag på 12 - 15 cm.
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P!antevalg
Havtorn

- Hippophae

rhamnoides

'Hikul'

48 stk. (buske i potter)

Planten. der har et fint gråfiltet nærmest sølvagtigt løv,
bliver ca. 1 meter høj. Den tåler vind og saltsprøjt.
Da andre sorte og selve arten bliver væsentlig højere
Er det vigtigt, at den er den angivne sort af Havtom som
plantes på det angivne sted.

I skelhjømeme plantes den rene art af Havtom. som
sætter flotte orange bær.
Planten kan blive op 3 - 4 meter høj, men vil ikke være
til genere i hjømeme.
Havtorn

- Hippophae

rhamnoides

...\OLK28\Bådehavnsgade .dwg 13-10-2006 11:31 :53

2 stk. (buske i potter)
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FREDNINGSNÆVNET
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

FOR KØBENHAVN

Den 9. februar 2007
FRS nr. 73/06 sum

Jægersborg Statsskovdistrikt
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
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J. nr. SNS-45320-00017 midlertidigt læskur ved Naturcenter Vestamager.
Ved skrivelse af 12. december 2006 ansøgte Statsskovsdistriktet om dispensation fra
fredningen afKalvebodkilen til at opstille et midlertidigt læskur ved Naturcenter Vestamager. Skuret skal bruges i forbindelse med en udstilling om koen. Læskuret vil blive
fjernet igen senest i december 2007.
Tårnby kommune har anbefalet, at ansøgningen tages til følge.
Miljøministeren har endnu ikke udpeget et medlem af fredningsnævnet, men det af
Tårnby kommune udpegede medlem og jeg er enige om at meddele dispensation til opstilling aflæskuret ved Naturcenteret til udgangen af2007 som ansøgt, hvorfor der ville være flertal for afgørelsen, uanset hvilket standpunkt det tredie medlem af fredningsnævnet måtte have.

e

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelsenslovens § 50, stk.1,
dispensation til opstilling af skuret til udgangen af 2007 som ansøgt. Det forudsættes
som anført i ansøgningen, at firmanavnet på skuret vil blive fjernet.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videres ender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Hans Chr. Poulsen
Formand
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FREDNINGSNÆVNET
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 8533 19

ftEG.NR.

FOR KØBENHAVN

Den 13. april 2007
FRS nr. 3/07 BH

SCANl\1E Jr
f

KOPI

Vej og Park
Byrumskontoret
Njalsgade 13,
2300 København S

05.03.00GOI-0091 - Regnvandsbassinet

mellem Ved Slusen og Vejlands Alle.

Ved skrivelse af29. januar 2007 har Vej og Park fremsendt en ansøgning fra Fun Power Boats Denmark ApS under stiftelse om tilladelse til at anvende et regnvandsbassin
nord for Sjællandsbroen, vest for Lossepladsvej til forlystelsessejlads.
Området er omfattet afOverfredningsnævnets
fredning af "Kalvebodkilen".

afgørelse af 14. november 1990 om

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens
pensation til det ansøgte på betingelse af
at anvendelsen ikke nedsætter vandgennemstrømningen

§ 50, stk. 1, dis-

fra Nordre Landkanal,

at anvendelsen ikke påvirker vandkvaliteten i bassinen ved opslæmning afbundmateriale, spild af olie, benzin m.v.,
at anvendelsen ikke påvirker bassinets flora og fauna i nævneværdig negativ grad.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskytte1se § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn,
der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside wW'W.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

k ffllt.(j)~
Hans Chr. Poulsen
formand
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l
Kortudsnit 6
Vedrørende areal på Eksercerpladsen,
henhørende til fredningskort vedrørende Kalvebodkilen

Mål: 1:8.000

FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVN

Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45"8533 19
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Skov. o~'kdtaf!eti

Den 13. april 2007
FRS nr. 4/07 BH

Jægersborg Statsskovdistrikt
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

1

KOPI

SCANNET
Jr.nr. SNS-52452-00030 - midlertidig teltlejr på Vestamager.
Ved skrivelse af5. februar 2007 har Jægersborg Statsskovdistrikt fremsendt en ansøgning fra Royal Golf Center om dispensation fra fredningen afKalvebodkilen til opstilling af en midlertidig telthal indtil en egentlig "Greenkeepergård" kan være opført om
ca. 2 år. Telthallen ønskes placeret på et arbejdsareal bag militærets gamle kantinebygmng.
Den skal benyttes så små vogne og græsslåmaskiner kan stå beskyttet mod vejrliget og
hærværk.
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation fra fredningen af "Kalvebodkilen" indtil l.juni 2009.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskytteise § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn,
der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~<?U.~
Hans Chr. Poulsen
Formand.

atn""i-v

r~lsell

6 APR. iOD?

07757.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07757.00 .
Dispensationer

i perioden:

05-07-2007 - 12-12-2007

FREDNINGSNÆVNET
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45853319

FOR KØBENHAVN

SC

ANNE iT'"

.L1.

Skov og Naturstyrelsen
Jægersborg Statskovdistrikt
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

&Nl
Den 5. juli 2007
FRS nr. 21/07 sum

Modtaget i
Skov· og Naturstyrelsen

KOPI

';'6 JULI 2007

Dispensation til betalt parkering ved Bella Center
I skrivelse af 16. februar har Jægersborg Statsskovdistrikt ansøgt om dispensation fra
§ 10, 2.pkt., i Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af
Kalvebodkilen.
Den nævnte fredningsbestemmeise lyder således:
"Fredningen er ikke til hinder for, at den af Bella Center AIS anlagte parkeringsplads
vest for Bella Center varigt anvendes som parkeringsareal for centret, såfremt pladsen
uden for perioder med udstillingsarrangementer står vederlagtsfrit til rådighed for almenhedens benyttelse. "
I ansøgningen er blandt andet følgende oplyst:
"P-pladsen, der efter en trepartsaftale mellem Bella Centret (som lejlighedsvis bruger), skovdistriktet (som lodsejer) og Golfcentret (som fremtidig bruger), bliver formindsket lidt, omlagt og beplantet, drives fremover af golfcentret.
Gol/centret har gjort opmærksom på, at en i det væsentlige gratis P-plads vil harmonere meget dårligt med den P-politik som såvel Ørestaden som Bellacentretfører med
betydelig betaling.
Forholdet forventes at føre til, at pladsen vil blive anvendt af "gratister" til Ørestaden
m. v. også uden for spidsbelastningsperioder, så pladsen bliver ude af stand til at betjene publikum og Golfcentret.
Skovdistriktet er enig med Golfcentret heri. "
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til betalt parkering på betingelse af,
at Golfcentret ved Selinevej ved adgangen til golfarealet nord for jernbanen til Sverige
etablerer 15 offentlige, gratis P-pladser, og
at der ved indgangen til pladsen ved Bellacentret skiltes med henvisning til gratis parkering for naturgæster ved Selinevej.·
Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens

~S-I'i[-OO1..~8/

77.!>'- 7. O()

1--,

Side 2/2
§ 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~6!r(P~
Hans Chr. Poulsen
Formand
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FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVN

Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45853355
Telefax: 45 85 33 19

SCAN~~ET

Den 11. december 2007
FRS nr. 57/07 sum

Peter Sixhøj Nielsen
Hvidovre Strandvej 45 A
2650 Hvidovre
Modtaget I
By- og Landskabsstvrelsen

12 ~EC. 2007
Ansøgning om dispensation

;'

til opsætning af balkon

Ved skrivelse af 15. august 2007 til Hvidovre kommune har De anmodet om tilladelse
til opsætning af balkon på Deres ejendom matr.nr. 2 ol Hvidovre by, Strandmark, der
er beliggende Hvidovre Strandvej 45 A, i henhold til en vedlagt tegning. Skrivelsen er
videresendt til Fredningsnævnet for så vidt angår ansøgning om dispensation fra Kalvebodfredningen.
Der har været foretaget besigtigelse i haven den 22. november 2007.
Fredningsnævnet meddeler herefter lovliggørende dispensation fra fredningen. Der er
herved taget hensyn til, at der er tale om en ubetydelig overskridelse af fredningsgrænsen.
Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskytteise § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der
videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Der er ved afgørelsen ikke taget stilling til balkonen i forhold til strandbeskyttelseslinjen.

Hans Chr. Poulsen
formand

:tREDNINGSNÆVNET

FOR KOBENHAVN

Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Den 12. december 2007
FRS nr. 42/07 sum

Gert Hansen
Hvidovre Strandvej 55 B
2650 Hvidovre

MOdtaget'
By- og Landskabslltyrol§@f!

t 3 DEC, 2007

Ansøgning om dispensation

til bibeholdelse af en terrasse

Ved skrivelse af 17. maj 2007 til Hvidovre kommune, der har videre sendt skrivelsen til
Fredningsnævnet, har De ansøgt om lovliggørende dispensation til en terrasse på Deres
ejendom, matr.nr. 5 bg Hvidovre by, Strandmark, der er beliggende Hvidovre Strandvej 55 B, 2650 Hvidovre.
Terrassen er beliggende i område, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
14. november 1990 om fredning afKalvebodkilen.
Der har været foretaget besigtigelse i Deres have den 22. november 2007.
De oplyste, at der tidligere har været en terrasse, hvoraf der foreligger foto i sagen. Den
nye terrasse er opført som erstatning for den tidligere,terrasse og svarer til den, dog er
den øget med 1~ -2 meter mod syd, og den er forsynet med en håndliste. Terrassegulvet, som er opført på pæle, er samme højde som det tidligere terrassegulv, Fredningsgrænsen går gennem huset, hvorfor der ikke er tvivl om, at terrassen er inden for fredningsområdet. Terrassen, der er opført ud fra husets mur, er gjort bredere. Den måler
ca. 6 x 6 meter.
Hvidovre kommune havde ikke bemærkninger til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening fandt, at De burde have søgt tilladelse før opførelsen af den nye terrasse, og at der tillige er et problem i forhold til strandbeskyttelseslinJen.
,

.

Det fremgår af sagen, at terrassen måler ca. 6 x 6 meter, og at den erstatter en tidligere
terrasse, dog er der sket en udvidelse i bredden på ca. 1~ -2 meter, og der er opsat en
håndliste (rækværk).
Som det blev meddelt under besigtigelsen, giver Fredningsnævnet lovliggørende dispensation fra fredningen til udvidelsen af terrassen, idet den er sket parallelt med kysten, og under hensyntagen til, at terrassen er opført på træpæle og erstatter en tidligere
terrasse.

'Ys- I 11- 0'0

l \ 5'

D.~t 2.

..
Side 2/2
Derimod findes rækværket at være så dominerende, at det bør fjernes.
Frist til fjernelse af rækværket er fastsat til den 1. marts 2008.
Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse §
87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Der er ved afgørelsen ikke taget stilling til terrassen i forhold til strandbeskyttelseslinjen.

Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FRS nr. 12/2015
Den 30. april 2015

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til forlægning afvej/cykelsti fra skov
brynet til i stedet at løbe igennem Fasanskoven på ejendommen matr. nr. 1 Koklapperne,
Tårnby, beliggende umiddelbart øst for Amagermotorvej ens sidste delstrækning på Amager.
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet, og placerin
gen af den nye ve/cykelsti og af den gamle vej/cykelsti, der skal fjernes, fremgår af det til
afgørelsen vedlagte kortbilag.

Sagens oplysninger
Fredningen
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 14.
november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt
andet følgende:
1. Fredningens formål.
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
“

2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndighe
den efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør afnaturfredningslovens § 34.
7. Naturpleje.
Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre
forholdene for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre
de landskabelige værdier. For foranstaltninger i delområderne 1-5 er det dog en betingelse, at de
udføres på grundlag af en plan som nævnt i § 15.
Plejemyndigheden tillægges
b) Miljøministeriet i delområderne 2, 3 og 4 samt den del af delområde 5, som ligger i Tårnby
Kommune,

§ 8. Almenhedens adgang.

Almenheden har ret til at cykle på de stier, der er vist på fredningskortet med signatur for
“cyklestier”, og til at ride på de stier, der er vist på fredningskortet med signatur for “ridestier”.
Retten til cykling omfatter ikke knallertkørsel.
...

Plejemyndigheden kan omlægge de viste stier, give almenheden en videregående færdselsret og
anlægge yderligere stier, herunder stiforbindelser på tværs af vej- og baneanlæg, for at forbedre
områdets tilgængelighed for almenheden. Plejemyndigheden kan også forbyde færdsel i nærmere
bestemte områder for at beskytte plante- og dyrelivet. Plejemyndigheden kan fastsætte ordens
forskrifter for alnierihedens færdsel og skal i så fald opslå forskrifterne på egnede steder. Det er
en betingelse for, at plejemyndigheden kan udøve beføjelser efter stk. 3 i delområderne 1-5, at
den pågældende foranstaltning eller beslutning er i overensstemmelse med en plan som nævnt i §
15.
11. Særbestemmelser for delområde 3.
Plejemyndigheden efter § 7 kan i delområde 3 tilvejebringe eller tillade, at der tilvejebringes
opholdsarealer for almenheden og øvrige publikumsfaciliteter, som er nødvendige for områdets
rekreative anvendelse, samt løvtræsbeplantning i delområdets vestlige del langs motorvejen.

-

—

Beføjelsen efter stk. i kan kun udøves, nr den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse
med en plan som nævnt i § 15.”

Internationale Naturbeskyttelsesområder
Det område, hvor projektet påtænkes gennemført er beliggende i internationalt naturbeskyttel
sesområde (EF-habitatområde SAC 127 og EF-Fuglebeskyttelsesområde SPA 111 Vestamager og havet syd for).
—

Naturstyrelsen har vurderet projektets konsekvenser for områdets beskyttelsesinteresser. Der
er ikke habitatnaturtyper i det område, hvor projektet skal udføres, og der er ikke registreret
tilstedeværelse af de arter, som området er udpeget for i det relevante område. Nanirstyrelsen
har vurderet, at projektet ikke vil fa negative konsekvenser for de udpegede naturtyper og
arter inden for det internationale naturbeskyttelsesområde.

Besigtigelse og høring
Fredningsnævnets formand har foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, Danmarks Naturfred
ningsforening, Friluftsrådet og DOF
Københavns kommune har udtalt sig til støtte for forslaget.

I afgørelsen har deltaget dommer Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget afmiljøministeri
et) 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 ud
førelse af projektet,
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 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 klagevej ledningen, der er trykt nedenfor.

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Københavns kommune, Danmarks Natur
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og Mil
jøklagenævnet. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 inden fristens udløb indgives
skriftligt til Fredningsnævnet for København ved anvendelse af digital selvbetjening. Klagen
indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk. Her kan borgere klage
ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. Fred
ningsnævnet videresender herefter digitalt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberet
tigede 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 af
gørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va
retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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 afbetalingskort inden klagen afslut
tes på klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis
1) kiagesagen 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 pro
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el
ler
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 til
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 996848 00

Københavns Kommune
Vand og VVM
Att.: Linnea Fosdal Stern

kobenhavnfredningsnaevn.dk
wwfredni ngsnaevn d k
FN-KBH-57-201 6
.

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

Den 5, december 2016

Kalvebodkilen Renovering og udvidelse afvandrehjem
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til renovering og udvidelse af van
drehjem på ejendommen matr.nr. 1 eksercerpladsen. København. beliggende Vejlands Alle
200, København S. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til frednings
nævnet. 1 forhold til tidligere meddelt dispensation, er ansøgt om ændring afdispensationsvil
kår, idet enkelte fløje, benævnt D, E og F, er placeret ved hovedindgang, spisesal, legepladser
og skurfaciliteter for driftspersonale, hvor der er krav om afstand til tilstødende bygninger og
skure. Der er ansøgt om at kunne variere udvidelsen inden for de 4 tilladte meter, evt, med en
fordeling på 3 meter til en side og I meter til den anden side. Endvidere er dispensation an
søgt med en løbetid på 15 år.Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:
—
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Sagens oplysninger
Eredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 14.
november 1990.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
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I. Fredningens formåL
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggore en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsfontål i øvrigt. Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredningskorteL I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges særlig
vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn.
2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, lillades eller foretages afplejemyndighe
den efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34.”
‘

Fredningsnævnet for København har ved afgørelse af 5. juli 2002 meddelt dispensation til et
tilsvarende projekt på følgende vilkår:
I) Den samlede udvidelse udad må maksimalt blive på 2 meter til hver side,
2) yderbeklædningen skal være thujatræ,
3) taghældningen skal være som på de eksisterende bygninger,
4) der skal plantes træer, der kan sløre den forøgede bygningshøjde,
5) ombygningeme skal ske i perioden oktober til april og skal være afsluttet
senest i foråret 2012.

Internationale naturbes/a’ttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra det areal, hvor
projektet agtes gennemført.

Sagens behandling
Fredningsnævnets formand har foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Styrelsen for vand og naturfon’altning, der yder tek
nisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Frilufisrådet og
DOF
Der er ikke modtaget indsigelser over for projektet.
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 afgorelse
I medfør af 50, stk. I, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud
førelse af projektet påfølgende vilkår:
1) Den samlede udvidelse udad må maksimalt blive på 4 meter med maksimalt 3 meter
på den ene side,
2) yderbeklædningen skal være thujatræ,
3) taghældningen skal være som på de eksisterende bygninger,
4) der skal plantes træer, der kan sløre den forøgede bygningshøjde.
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Der meddeles afslag på vilkår om 15 årig løbetid.
Begrundelse
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet
har lagt vægt på, at det ansøgte kun i uvæsentligt omfang afriger fra tidligere meddelt dispen
sation. Med hensyn til den tidsmæssige grænse for dispensationens udnyttelse har frednings
nævnet ffindet, at bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, og den i tilknytning
hertil eksisterende administrative praksis udtømmende gør op med spørgsmålet. Frednings
nævnet har derfor ikke hjemmel til at fastsætte en udny4telsesperiode, der går videre end de 3
år, der er foreskrevet i § 66, stk. 2.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse afnaturtyper 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 ynglæ- eller rasteområder i det natur
lige udbredelsesomräde 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 § $7, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fdtager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med

eemp

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Danmarks Natur
fredningsforening. Frilufisrådet 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 tilgænge
lig for myndigheden i Klageportalen.
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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 af
gørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer. som efter deres formål va
retager 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 Miljoklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportaten, 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. Fredningsnæv
net 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 Miljoklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug afbetalingskon inden klagen afslut
tes på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren Er 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 Miljoklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
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1) der er indledt forhandlinger med afgorelsens adressat og/eller forsteinstansen om pro
jekttilpasninger, og disse forhandLinger fører til, at kLager trækker sin klage tilbage, el
ler
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljoklagenævnet har truffet
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 klageren
har haft et afgorelsesudkast i partshoring.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Københavns Kommune
Center for Miljobeskyttelse
Att. Joakim Steinsvåg

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fred nings naevn .dk
FN-KBH-49-201 6
Den 7. december 2016

Via e-post: CK78@tmf.kk.dk

Kalvebodkilen Amager Fælled— Skovrejsning
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om rejsning af 50,8 ha skov på ejendommen matr. nr.
l- Eksercerpladsen, København, beliggende Nord for Vejlands Allé og ost for Artillerivej.
Projektet er næntwre beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nænTlere
placering fremgår af følgende kortudsnit:
—
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Sagens oplysninger
Frednings/brhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af to forskellige fredninger. Den sydvestlige
del er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kai
vebodkilen, mens den nordøstlige del er fredet ved Naturkiagenævnets afgørelse af 7. juli
1994 om fredning af del af Amager Fælled i Københavns Kommune. Førstnævnte fredning
ligger i landzone, mens sidstnævnte er i byzone. Projektet berører Kalvebodkilefredningens
delområde I.

Af fredningsbestemrnelseme i Kalvebodkil efredningen fremgår blandt andet følgende:
/ Fredningens formål
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggore en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredningskortet. I delområde 4 skal de bio
logiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de
rekreative hensyn.
“

2 Tilstandsændringer
Der mä ikke foretages lerrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. med mindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser. tillades eller foretages afplejemyndighe
den efter § 7. eller tillades ved en dispensation
§ 7 Naturpleje
Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre for
holdene for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de
landskabelige værdier. For foranstaltninger i delområdeme 1-5 er det dog en betingelse, at de ud
føres på grundlag af en plan som nævnt i § 15.
Plejemyndigheden tillægges a) Københavns Kommune i delområde I samt de dele afdelområ
deme 5 og 6, som ligger i kommunen
9 Særbestemmelser for delområde I
Plejemyndigheden
kan i delområde I tilvejebringe eller tillade, at der tilvejebringes anlæg
til intensive friluftsfonnål, herunder nyttehaver og en campingplads for turister. Nvttehaver bor
kun anlægges vest for Lossepladsvej. (1 dag Artillerivej, sagsbehandler bem.)
Ved disponering afdelområdet til friluftsfontål skal der sikres landskabelig sammenhæng til den
øvrige del af Amager Fælled og de omliggende byområder.
Beføjelsen efter § 9 stk, I kan kun udøves, når den pågældende foranstaltning er i overensstem
melse med en plan som nævnt i § 15 [plejeplan/udviklingsplan].
...

—

—

Af fredningsbestemmelseme i Amager Fælled-fredningen fremgår blandt andet følgende:
Fredningsafgørelsens s. 9:
Fredningen skal derfor sikre, at området fastholdes som et egentligt naturområde, og at områ
dets overdrevsagtige karakter i videst muligt omfang bevares. Den af Københavns Kommune fo
reslåede anvendelse afområdet som “naturpræget park’ med mulighed for indpasning afbymæs
sige funktioner kan således ikke tiltrædes.
§ I Fredningens formål
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Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring afområdets biolo
giske, landskabelige og rekreative værdier under hensyntagen til de kulturhistoriske interesser,
der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og
dets anvendelse til fritidsfonuål i øvrigt.
Fredningen har endvidere til formål, at området sikres sammenhæng med de fredede landzoneare
aler på Amager Fælled og Vestamager i øvrigt, og herunder at området for fremtiden udformes og
plejes ud fra en samlet vurdering af benyttelses- og beskyttelseshensyn for hele området.
Ç 2 Arealernes tilstand og benyttelse
StIc 1. Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetations forhold
eller etableres anlæu, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterføl
gende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 4, eller tillades ved en
dispensation i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50.
Ç 4 Pleje
Stk. 1. Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltninger, der skønnes egnede til at for
bedre forholdene for dyre- og plantelivel eller findes hensigtsmæssige for at opretholde eller for
bedre de landskabelige værdier. Foransialiningerne skal udføres på grundlag afen plan eller stk. 3
i denne bestemmelse.
Stk 3. For at en plan skal kunne danne grundlag for Københavns Kommunes beføjelser som pIe
jemyndighed efter foranstående fredningsbestemmelser, skal den være udarbejdet af kommunen
efter reglerne i stk. 4 og 5 samt tilsendt fredningsnævnet og Naturklagenævnet.”

Plejeplazi
Amager Fælled er ikke p.t. omfattet af en gældende pleje/udviklingsplan, men en ny plan er i
boring i parkbmgerrådet til 23. august 2016. Hverken denne eller “Udviklingsplan for Ama
ger Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad 2010-2014” omtaler skovrejsning som et
muligt tiltag.
Internationale naiurbcskj’ttelsesonzråder
Københavns Kommune har oplyst følgende om internationale naturbeskyttelsesområder i an
søgningen:
Afstanden til det nærmeste Natura 2000-område N143 Vestamager og havet sydfor er ca.
$50 meter. Denne nærmeste del afNatura 2000-området er marint (Kalvebodlobet) og befinder
sig på den anden side af en stærkt trafikeret vej. Der forventes derfor ingen påvirkning afdenne
del afNatura 2000-området.
Landdelen af Natura 2000-området ligger ca. 1,5 km længere syd, og består primært afstrandeng
på inddæmmel havbund på Kalvebod Fælled. Området er bla. udpeget for at beskytte fuglear
teme skarv, rordrum, knopsvane, troldand, lille skallesluger, stor skallesluger, rorhøg, fiskeom,
vandrefalk, plettet røn’agtel, klyde, almindelig ryle, havteme, dværgterne og mosehornugle. De to
arter, der kunne tænkes at også anvende de aktuelle arealer på Amager Fælled, er mosehornugle
og plettet rorvagtel, som begge er beskyttede som ynglefugle.
Mosehornugle er kun kendt fra Amager Fælled med ganske få rastende eller overvintrende indivi
der i perioden 2010 20 I 6 (dolbasen) og arten har ikke ynglet i Natura 2000-området i perioden
2006—2016 (dofbasen og Natura 2000-områdets basisanalyse). Plettet ronagtel har haft flere
yngleforekomster i Nalura 2000-området i perioden 2006-2012 (basisanalysen), men er ikke regi
streret på Amager Fælled i perioden 2006—2016 (dolbasen). Der er derfor ingen indicier på at de
aktuelle arealer på Amager Fælled har betydning for bestande af fugle i Natura 2000-området på
Kalvebod Fælled, som området er udpeget for at beskytte.
Der findes ynglepopulationer af to arter på habitatdirektivets bilag IV på Amager Fælled, nemlig
spidssnudet frø og stor vandsalamander. Skovrejsningsområdet indeholder ikke yngle- eller raste
steder for disse to arter. Skovrejsningen vil heller ikke væretil hinder for etablering af nye leveste
der for stor vandsalamander, som foreslået i den kommende udviklingsplan.
—

—
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Hvad øvrige bilag IV-arter angflr. kan del ikke udelukkes, at området anvendes som fouragerings
område for flagennus. Der vil ikke blive fældet træer, som kan indeholde yngle- eller raslesteder
for flagermus. Sådanne kendes heller ikke fra området.
Projektet vurderes derfor ikke at kunne forringe bilag IV-arters yngle- og/eller rastesteder.”
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansogers ejen
dom.
Der findes internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsområdet, men ikke i
relevant afstand fra ansøgers ejendom. Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil
medføre beskadigelse/ødelæggelse afplantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrear
ter, der fremgår afhabitatdirektivets bilag IV.
Det ansøgte projekt planlægges gennemført i/i nærheden af følgende internationale naturbe
sky4telsesornråder:
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte
...

Sagens behandling
Fredningsnævnets fonnand har foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Styrelsen for vand og naturfon’altning. der yder tek
nisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Fdluftsrådet og
DOF
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings har vurderet, at i forhold til biodiversitetsmæssige
aspekter vil projektet medføre et væsentligt tab af naturværdier og bl.a. have væsentlige nega
tive effekter på de sjældne arter, der er tilknyttet området. Samtidig kan det ikke forventes, at
der som følge afskovrejsningen vil opstå naturværdier på et lignende niveau som de nuvæ
rende, selv ikke på en tidshodsont på feks, hundrede år.
Københavns Kommunes Fredningstilsyn har om forholdet til Kalvebodkilefredningen vurde
ret, at formuleringen “der er knyttet til området” i formålsbestemmelsen ( I), saint det gene
relle forbud mod terræn- og vegetationsændringer, tilsiger at det er de biologiske og landska
belige værdier der fandtes i området på fredningstidspunktet, og som eventuelt er kommet til
naturligt siden fredningstidspunktet, der skal opretholdes og forbedres. Tilsynet har videre
vurderet, at skovrejsning vil erstatte disse biologiske og landskabelige værdier med nogle an
dre biologiske og landskabelige værdier. Om forholdet til Amager Fælled fredningen har tilsynet samme vurdering, hvorved tilsynet særlig har henvist til fredningens vilkår, hvorefter
området skal bevares som et egentligt naturområde med overdrevsagtig karakter
Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod en dispensation.
Frilufisrådet har udtalt sig imod en dispensation.
Dansk Ornitologisk Forening har udtalt sig imod en dispensation.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seemp (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljoministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
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Fredningsnævncts afgorelse
I medfør af § 50, stk. 1, jf.
slag på dispensation.

§ 50, stk. 5, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved af

Fredningsnævnet har herved vurderet, at det ansøgte dels strider mod formålet i de to frednin
ger, dels indebærer en så vidtgående afvigelse fra fredningerne, at en realisering kun kan fore
tages efter reglerne om gennemførelse affredninger.
Der henvises til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

eewp
and

Andre modtagere af denne afgorelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Danmarks Natur
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Omitologisk Forening.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljoklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge
lig 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 af
gørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va
retager 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
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ww.borger.dk eller www.virk.dk. ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageponalen til den myndighed, der har truffet afgorelsen. 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 begaLndet anmodning til den myndighed, der har truf
fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv
net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljoklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imodekommes.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljoklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. KlagegebyTet betales ved brug afbetalingskort inden klagen afslut
tes på Klageponalen. Gebyret tilbagebetales, hvis
I) 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 sa
gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljoklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
I) 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) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljoklagenævnet har truffet
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 klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshoring.
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27. marts 2017
Sagsnr. NMK-522-00340
KlageID: 103495
LTP-NMKN

AFGØRELSE
i sag om en kunstgræsbane i Købehavns Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1.
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Københavns dispensation af 1. juni 2016 fra Overfredningsnævnets afgørelse
om fredning af Kalvebodkilen til etablering af en kunstgræsbane samt til
flytning af en eksisterende omklædningspavillon på ejendommen matr.
nr. 188 Eksercerpladsen, København beliggende Artillerivej 190 i Københavns Kommune.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er
meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet2. 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. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

________________________________________
1

Lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 om naturbeskyttelse

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.
72 40 56 00
CVR nr. 37795526
EAN nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
naevneneshus.dk

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Fredningsnævnets dispensation til anlæg af en kunstgræsbane er påklaget
af Danmarks Naturfredningsforening, København. Klagen er indgivet til
det daværende Natur- og Miljøklagenævn og efterfølgende overført til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 24, stk. 6.
Foreningen har i klagen i det store og hele gentaget de overfor fredningsnævnet fastsatte bemærkninger, herunder at der er tale om et større
idrætsanlæg, der med afgrænsning af et 6 meter højt hegn og med 16 meter høje lysmaster vil ændre ændrer karakter af den omhandlede del af
Amager Fælled væsentligt og alene vil være af rekreativ værdi for nogle
få brugere på bekostning af de øvrige brugere af fælleden.
Foreningen har også peget på, at Amager Fælled er en såkaldt grøn kile,
og at de grønne kiler er under pres. Fredningsnævnet burde derfor have
sendt ansøgningen til høring i Erhvervsstyrelsen, inden afgørelsen blev
truffet.
Sagens oplysninger
Københavns Kommune har ansøgt om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af ”Kalvebodkilen”
til at etablere en kunstgræsbane og til at flytte en eksisterende bygning
(omklædningsfaciliteter) på den omhandlede ejendom.
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Fredningen har ifølge § 1 til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere
almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder som vist på fredningskortet. I delområde 4 skal de
biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på
de rekreative hensyn.
Ifølge § 2 må der ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af
plejemyndigheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens §
34.
…
Ifølge § 9 kan plejemyndigheden efter § 7 kan i delområde 1 tilvejebringe - eller tillade, at der
tilvejebringes - anlæg til intensive friluftsformål, herunder nyttehaver og en campingplads for
turister. Nyttehaver bør kun anlægges vest for Lossepladsvej.
Ved disponeringen af delområdet til friluftsformål skal der sikres landskabelig sammenhæng til
den øvrige del af Amager Fælled og de omliggende byområder.
Beføjelsen efter stk. 1 kan kun udøves, når den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse
med en plan som nævnt i § 15.
…
Ifølge § 15 om samlede planer skal en plan - for at kunne danne grundlag for plejemyndighedens
udøvelse af beføjelser efter foranstående fredningsbestemmelser - være udarbejdet af plejemyndigheden efter reglerne i stk. 2 og 3 samt tilsendt det pågældende fredningsnævn og Overfredningsnævnet.
Planen skal omfatte mindst et delområde, for delområde 5 dog kun arealerne i den pågældende
kommune. Planen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som påtænkes
udført i de følgende højst 5 år, og for eventuelle ændringer i almenhedens adgang. En plan for
delområde 1 skal redegøre for, hvorledes den er samordnet med de plejeplaner for byzonearealerne på Amager Fælled, som skal udarbejdes i henhold til opslag 1.3 i Regionplan 1989 for bl.a.
Købehavn.
…..

Det ansøgte område ligger i delområde 1 og grænser op til Artillerivej
mellem denne og den træ- og kratbevoksede vold, der omkranser haveforeningen Sønderbo. Området er ubebygget og bevokset med naturlig
vegetation opstået på et gammelt ruderat, ligesom store dele af Amager
Fælled. Vegetationen består af en blanding af krat og artsfattigt græsland.
Kommunen har i 2013 vurderet, at arealet ikke opfylder kriterierne for at
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Det fremgår af ansøgningen, at der - for at skabe plads til banen - skal
graves af skråningerne vest for området. Afgravningen begrænses mest
muligt, dels ved at forme skråningerne med hældning 1:2,5, dels ved at
lægge boldbanens niveau så højt som muligt. Princippet fremgår af pro3

jektforslagets terrænsnit. Jordberegningen viser, at der skal afgraves og
bortkøres 2.500 m3 jord. For at hæve banen skal indbygges ca. 500 m3
jord.
Kunstgræsbanen anlægges som vist på et medfølgende tegningsmateriale.
Den omgives af en servicevej i 2,6 – 3 m bredde, som anlægges i stenmel.
Vejen dimensioneres til jævnlig transport med mindre traktor. Mod Artillerivej plantes et levende hegn for at skærme for vinden.
Banen skal være minimum 94,5 x 61,2 m og indhegnes med et 6 m højt,
lakeret stålmåttehegn. Den
belyses med fire 16 meter høje lysmaster, som indstilles, så lyset koncentreres til banens område, så lysforurening af omgivelser mindskes mest
muligt.
Den eksisterende omklædningspavillon, som ligger i vejen for den ansøgte kunstgræsbane, flyttes til ny placering vest for klubhuset.
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at Københavns Kommune i 2013
bevilligede 7 mill. kr. til etablering af en 11- mands kunstgræsbane på
baggrund af et ønske fra boldklubben Hekla 1926 om, at klubben - ligesom andre boldklubber i Sundby - disponerer over en kunstgræsbane, der
kan benyttes i et væsentligt større tidsrum end almindelige græsbaner.
Banen skal i så fald være en 11-mands bane i minimumsmål med mulighed for opdeling i 2 stk. 7-mandsbaner.
Kommunen kan i henhold til fredningens § 9 i delområde 1 tilvejebringe
anlæg til intensive friluftsformål, såfremt disse er beskrevet i en plejeplan. Efter kommunens vurdering er den ansøgte kunstgræsbane et anlæg
til intensive friluftsformål, men den gældende udviklingsplan for Amager
Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad 2010-2014 giver ikke mulighed for anlæg af kunstgræsbaner eller andre nye boldbaner udover de
allerede etablerede boldfælleder ved Artillerivej.
Både anlæg af en kunstgræsbane samt flytning af den eksisterende omklædningspavillon kræver derfor dispensation fra fredningens § 2.
Da banen etableres på et hidtil ubebygget areal med naturlig vegetation,
findes projektet ifølge ansøgningen at være i konflikt med hensynet til
områdets biologiske værdier. Også områdets landskabelige værdier vil
blive påvirket. Det er imidlertid fredningstilsynets vurdering, at fredningen i delområde 1 giver mulighed for at etablere det ansøgte anlæg, og
således i delområde 1 prioriterer de rekreative hensyn frem for de øvrige
hensyn, der indgår i fredningens formål.
Der er i forvejen en motorcrossbane og en bmx-bane samt almindelige
græsboldbaner med tilhørende klubhus i delområde 1. De to førstnævnte
baner var etablerede, allerede inden området blev fredet. De eksisterende
græsboldbaner og boldfælleder er etableret med hjemmel i fredningens §
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9, da etablering af banerne var beskrevet i den gældende plejeplan. Klubhuset blev opført med fredningsnævnets dispensation fra 2001.
Kommunen har endvidere anført, at afstanden til det nærmeste Natura
2000-område er ca. 900 meter. Området er marint (Kalvebodløbet) og
befinder sig på den anden side af en stærkt trafikeret vej. Der forventes
derfor ingen påvirkning af Natura 2000-området.
Der findes ynglepopulationer af to arter på habitatdirektivets bilag IV på
Amager Fælled, nemlig spidssnudet frø og stor vandsalamander. Ingen af
disse arter er i følge kommunens oplysninger registreret på eller i umiddelbar nærhed til det aktuelle areal. Det vurderes heller ikke at være egnet
som yngle- eller rastested for de to arter.
Hvad øvrige bilag IV-arter angår, kan det ikke udelukkes, at området anvendes som fourageringsområde for flagermus. Der er dog ikke strukturer
på arealet (f.eks. større træer eller bygninger), der gør det egnet som yngle- eller rastested for flagermus. Projektet vurderes derfor ikke at kunne
forringe bilag IV-arters yngle- og/eller rastesteder.
Kommunen har i et bilag til ansøgningen foretaget en nærmere fortolkning af begrebet ”anlæg til intensive friluftformål” i fredningens § 9 og
konkluderet, at en kunstgræsbane er omfattet af begrebet ”anlæg til intensive friluftsformål”.
Friluftsrådet har overfor fredningsnævnet bl.a. anført, at rådet har deltaget i to møder i 2015 og 2016 om revision af den gældende pleje- og udviklingsplan for Amager Fælled. Rådet blev her præsenteret for et forslag
til anlæg af en kunstgræsbane på et areal nord for Hekla Parks klubhus –
et areal, der i den glædende plan er udlagt til nyttehaver.
Friluftsrådet har videre udtalt, at man som udgangspunkt ikke er modstander af kunstgræsbaner, såfremt det ikke medfører indhegnet arealreservation for de få på bekostning af de mange på offentligt tilgængelige
fredede park- og naturarealer.
Friluftsrådet er ikke enig i kommunens fortolkning af begrebet ”anlæg til
intensiv friluftsformål” for så vidt angår den ansøgte kunstgræsbane. Det
er friluftsrådets opfattelse, at tolkningen af begrebet befinder sig i en gråzone mellem rekreativ frilufts- samt fritidsformål og idrætsudøvelse,
hvilket som udgangspunkt ikke er et problem, når der er tale om aktiviteter på naturarealer, som er tilgængelige for alle.
I denne sag er der imidlertid tale om et teknisk anlæg med terrænregulering, terrænbelægning, indhegning og kunstlys, hvilket Friluftsrådet anser
mere som et idrætsanlæg end anvendelse til fritidsformål.
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I erkendelse af, at der er et stort udækket behov for arealer til pladskrævende idrætsudøvelse, herunder boldspil på grund af kommunens manglende rettidige reservation i byplanlægningen til sådanne arealer og Friluftsrådets sympati for de udøvendes behov, kan Friluftsrådet i denne
konkrete sag acceptere det ansøgte under forudsætning af, at der i den
kommende pleje- og udviklingsplan afsættets erstatningsareal til nyttehaver/daghaver.
Danmarks Naturfredningsforening, København har anført, at kunstgræsbanen er at betragte som et større idrætsanlæg med fast belægning afgrænset af et 6 meter højt hegn og med 16 meter høje lysmaster. Kunstgræsbanen vil ændre karakteren af denne del af Amager Fælled væsentligt. Med beliggenheden helt ud til Artillerivej vil banen være meget synlig for de forbipasserende, der ikke længere vil opfatte, at de færdes i et
naturområde på en længere strækning af vejen. Idrætsanlægget vil endvidere ved belysningen være meget synlig på en stor del af fælleden efter
mørkets frembrud.
Ifølge fredningens § 9 angives nyttehaver og en campingplads som eksempler på intensive fritidsformål, hvilket ifølge foreningen viser, at
Overfredningsnævnet har lagt vægt på, at anlæg til intensive fritidsformål
skal være anlæg, der fortsat vil være grønne områder, der kan indpasses i
fælledens natur uden, at det ændrer fælledens karakter som et samlet set
større naturområde væsentligt. Et stort idrætsanlæg som en kunstgræsbane er derimod et anlæg, der er uden græs og beplantning, og det vil derfor
aldrig kunne indpasses i et naturområde uden at ændre områdets karakter
som naturområde væsentligt.
Foreningen mener derfor, at anlæg af en kunstgræsbane ikke er i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.
Anlægget af en kunstgræsbane vil endvidere medføre, at Amager Fælleds
rekreative værdi øges for nogle få brugere - fodboldspillerne i Boldklubben Hekla Park. Til gengæld vil kunstgræsbanen forringe områdets biologiske og landskabelige værdier væsentligt, hvilket vil berøre alle de
øvrige brugere af fælleden, der næppe vil føle, at en kunstgræsbane har
nogen betydning for dem. Arealets økologiske funktion vil også lide afgørende skade, f.eks. vil områdets fugle ikke længere kunne fouragere på
arealet.
En af grundpillerne i fredningerne af Københavns Kommunes parker og
naturområder og af Amager Fælled er, at områderne så vidt muligt overalt skal være offentlig tilgængelige. Hvis kunstgræsbanen anlægges, må
man forvente, at baneområdet - til trods for at arealet ikke bliver aflåst næppe længere vil blive benyttet af andre end fodboldspillerne. Baneområdet vil derfor principielt ikke længere være almindelig offentligt tilgængeligt, som fredningsafgørelsen foreskriver.
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Foreningen har endvidere bemærket, at Amager Fælled ligger i en indre
grøn kile i henhold til Fingerplan 2103. Det er foreningens vurdering, at
en kunstgræsbane er i strid med Fingerplanens intentioner om at sikre de
grønne kiler og herunder Amager Fælled til almen rekreativ anvendelse
og en udvikling af det naturmæssige grundlag.
Foreningen har derfor anbefalet fredningsnævnet, at der ikke meddeles
dispensation fra fredningen af ”Kalvebodkilen” til at anlægge den ansøgte
kunstgræsbane ved Boldklubben Hekla Park.
Naturstyrelsen har overfor fredningsnævnet anført, at det ansøgte efter
styrelsens vurdering ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnet har den 30. maj besigtiget området.
Fredningsnævnet har meddelt dispensation til det ansøgte på vilkår om,
-

at lysmaster slukkes automatisk kl. 21.00,

-

at der etableres skærmede beplantning på ydersiden af hegnet ud
mod Artillerivej. Beplantningen skal bestå af arter, der er naturligt
forekommende i området. Beplantningen skal i kraft af højde og
tæthed i videst muligt omfang medvirke til at begrænse lysudfald
fra anlægget til det omgivende terræn, herunder i vinterhalvåret.

Københavns Kommune har anledning af klagen vedr. fingerplanen anført,
at ønsket om en kunstgræsbane er i overensstemmelse med den gældende
kommuneplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med den statslige
planlægning (herunder Fingerplan 2013).
Det er kommunens opfattelse, at der er en god dialog styrelserne imellem.
Hvis Naturstyrelsen havde fundet det relevant, havde den haft mulighed
for at konsultere Erhvervsstyrelsen inden udtalelsen til fredningsnævnet.
Kommunen mener i øvrigt, at fingerplanen ikke skal forstås indskrænkende i forhold til fredningen. Det har i drøftelser med Erhvervsstyrelsen
været styrelsens deres vurdering, at anlæg mv., som er i overensstemmelse med fredninger i de grønne kiler, også er tilladt i forhold til fingerplanen. Og et anlæg, som fredningsnævnet har mulighed for at dispensere til,
er i den forstand i overensstemmelse med fredningen.
Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Den i sagen omhandlede ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 14. november 1990 om fredning af ”Kalvebodkilen”.
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Fredningen har ifølge § 1 til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere
almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Fredningsområdet er opdelt i 6 delområder som vist på fredningskortet. I delområde 4 skal de
biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på
de rekreative hensyn.
Ifølge § 2 må der ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af
plejemyndigheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens §
34.
…
Ifølge § 9 kan plejemyndigheden efter § 7 i delområde 1 tilvejebringe - eller tillade, at der tilvejebringes - anlæg til intensive friluftsformål, herunder nyttehaver og en campingplads for turister.
Nyttehaver bør kun anlægges vest for Lossepladsvej.
Ved disponeringen af delområdet til friluftsformål skal der sikres landskabelig sammenhæng til
den øvrige del af Amager Fælled og de omliggende byområder.
Beføjelsen efter stk. 1 kan kun udøves, når den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse
med en plan som nævnt i § 15.
…
Ifølge § 15 om samlede planer skal en plan - for at kunne danne grundlag for plejemyndighedens
udøvelse af beføjelser efter foranstående fredningsbestemmelser - være udarbejdet af plejemyndigheden efter reglerne i stk. 2 og 3 samt tilsendt det pågældende fredningsnævn og Overfredningsnævnet.
Planen skal omfatte mindst et delområde, for delområde 5 dog kun arealerne i den pågældende
kommune. Planen skal redegøre for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som påtænkes
udført i de følgende højst 5 år, og for eventuelle ændringer i almenhedens adgang. En plan for
delområde 1 skal redegøre for, hvorledes den er samordnet med de plejeplaner for byzonearealerne på Amager Fælled, som skal udarbejdes i henhold til opslag 1.3 i Regionplan 1989 for bl.a.
Købehavn.
....
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Fredningsområdet er på ca. 3.000 ha. Den væsentligste del af området
udgør det landareal, som er fremkommet ved inddæmninger senest i
1940´erne. Området fremtræder som et varieret landskab med overvejende naturligt udviklet plante- og dyreliv.
Den ansøgte kunstgræsbane er på 6.000 m2 og skal anlægges i fredningens delområde 1, hvor der i henhold til fredningens § 1 skal lægges vægt
på de rekreative hensyn. I henhold til § 9 kan plejemyndigheden tillade
”anlæg til intensive friluftsformål”, såfremt den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse en plan som nævnt i fredningens § 15. Den
ansøgte kunstgræsbane er ikke omfattet af en plan, som nævnt i § 15.
Anlæg af kunstgræsbanen kræver derfor dispensation fra fredningens § 2
om forbud mod terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder herefter ikke grundlag for at foretage en nærmere vurdering af, hvorvidt den ansøgte kunstgræsbane kan
betragtes som et ”anlæg til intensive friluftsformål” i fredningens § 9´s
forstand.
Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse vil det ansøgte ikke
stride mod fredningens formål. Der lægges herved vægt på, at et af formålene med fredningen er at sikre og regulere områdets anvendelse til
fritidsformål. Der er i forvejen en motorcrossbane og en bmx-bane samt
almindelige græsfodboldbaner med tilhørende klubhus i delområde 1 vest
for Artillerivej. De to førstnævnte var allerede etableret, da fredningen
blev gennemført. De eksisterende græsboldbaner er etableret af plejemyndigheden med hjemmel i § 9, da banerne fremgik af den gældende
plejeplan. Den omhandlede del af delområde 1 har således allerede på
tidspunktet for fredningen været benyttet til forskellige idrætsfaciliteter
og faciliteterne er senere blevet udbygget.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder derfor, at der med hjemmel i § 50,
stk. 1, kan meddeles dispensation.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en konkret vurdering af det
ansøgte projekt i forhold til de interesser, der skal varetages med fredningen, at der bør meddeles dispensation til anlæg af en kunstgræsbane med
hegn og belysning som ansøgt på de af fredningsnævnet fastsatte vilkår,
herunder om beplantning ud mod Artillerivej.
Nævnet lægger herved vægt på, at der er tale om et begrænset indgreb i
det 3000 ha store fredede område, samt at det ansøgte vil understøtte den
rekreative anvendelse af delområde 1, hvor der i henhold til fredningen
skal lægges særlig vægt på de rekreative hensyn.
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Nævnet lægger endvidere vægt på, at anlægget skal placeres umiddelbart
nord for det eksisterende klubhus og de øvrige baneanlæg i delområde 1
og ikke findes at tilsidesætte de fredningsmæssige interesser i området
som sådant i væsentlig grad.
Det forhold, at arealet ikke vil være tilgængeligt for en større brugerkreds, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.
Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 16.
juni 2016.

Jeanette Christensen
Stedfortrædende formand

Afgørelsen er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; koebenhavn@dn.dk
Københavns Kommune, Natur@tmf.kk.dk ; ck78@tmf.kk.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk
Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk
Miljøstyrelsen og Fredningsregistret, lanth@svana.dk; mst@mst.dk; fredningsregister@mst.dk
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Att.: Biolog Linnea Fosdal Stern
Via e-post: linfos@tmf.kk.dk

Den 26. juli 2017

Kalvebodkilen – Fjernvarmeledning med tilhørende dæksler
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af en fjernvarmeledning
på en ca. 640 m lang strækning og med tre tilhørende synlige dæksler på ejendommen
matr.nr. 188, Eksercerpladsen, København. Der etableres midlertidig kørevej/arbejdsareal
langs ledningstraceet under udførelsen, der forventes opstartet omkring 1. november 2017
med en anlægsperiode på omkring 4 måneder. 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 Overfredningsnævnets afgørelse af 14.
november 1990 om fredning af Kalvebodkilen. Etableringen sker i fredningens delområde I.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

Side 1 af 5

”

§ 1. Fredningens formål.
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre
en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er
knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredningskortet.
I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges særlig
vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på
de rekreative hensyn.
§ 2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende
vegetationsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres
andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart
tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af
plejemyndigheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34.”
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.
Københavns kommune har oplyst, at anlægget foregår på land og med delvis styret underboring. Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at det nærtliggende Natura 2000område ikke vil blive påvirket.
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
Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte.
Københavns Kommune har som fredningstilsyn anbefalet en dispensation.
I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse
Side 2 af 5

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet. Det er en betingelse for denne dispensation, at de arealer, der benyttes til
ledningstracé og midlertidige køreveje i anlægsperioden, efter udførelsen af arbejdet reetableres til samme koter og udseende som i dag med en bevoksning svarende til den, der forefindes
i dag.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og på
det oplyste om, at på grund af de eksisterende fjernvarmeledningers beliggenhed vil fjernvarmeledninger uundgåeligt skulle anlægges inden for fredningsområdet for at kunne transportere varme væk fra varmepumpen og ud til det eksisterende fjernvarmenet.
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

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
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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.
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
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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.

Side 5 af 5

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
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Den 7. november 2017

Kalvebodkilen – tilbygning til vandrehjem samt ændring af entréplads
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til en ny tilbygning på 12,6 m2, ændring af adgangsvej, etablering af cykelparkering og ændring af vegetation i tilknytning til
vandrehjemmet Danhostel på ejendommen matr.nr. 1aa eksercerpladsen, København, beliggende Vejlands Alle 200, 2300 København S. 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 Overfredningsnævnets afgørelse af 14.
november 1990.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”§ 1. Fredningens formål.
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Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredningskortet. I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges særlig
vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt på de rekreative hensyn.
§ 2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34.”
Vandrehjemmet ligger inden for delområde 1 i fredningen, hvor der skal lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensationer til ændringer og udvidelser af
vandrehjemmet senest ved afgørelse af 5. december 2016 i sagen FN-KBH-57-2016.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra vandrehjemmet.
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.
Københavns Kommune har som fredningstilsyn vurderet, at det ansøgte kan gennemføres
med en dispensation fra fredningens § 2, stk. 1.
Der er ikke modtaget indsigelser mod projektet.
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.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, at tilbygningen vil indgå som en integreret del af den eksisterende bygning uden at afvige væsentligt fra denne, og at det ansøgte også i øvrigt etableres inden for vandrehjemmets areal.
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

Britt Falster Klitgaard
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, 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,
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•
•

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.
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
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-68-2017

Att.: Cæcilie Aamand Gervin [

Den 22. december 2017

Via e-post: HB3L@tmf.kk.dk

Kalvebodkilen– Støjvold ved motorcrossbane
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af støjvold ved motorcrossbane på ejendommen matr.nr. 188, Eksercerpladsen København, beliggende Slusen 2,
2300 København. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår med rødt af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 14.
november 1990 og indgår i delområde 1 i fredningen
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
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”§ 1. Fredningens formål.
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af de biologiske og
landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til
færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredningskortet.
I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges særlig vægt. I de øvrige delområder skal der
lægges særlig vægt på de rekreative hensyn.
§ 2. Tilstandsændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer
er umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyndigheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34.
…
§ 9. Særbestemmelser for delområde 1.
Plejemyndigheden efter § 7 kan i delområde 1 tilvejebringe – eller tillade, at der tilvejebringes anlæg til intensive friluftsformål, herunder nyttehaver og en campingplads for turister. Nyttehaver
bør kun anlægges vest for Lossepladsvej.
Ved disponeringen af delområdet til friluftsformål skal der sikres landskabelig sammenhæng til
den øvrige del af Amager Fælled og de omliggende byområder.
Beføjelsen efter stk. 1 kan kun udøves, når den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse
med en plan som nævnt i § 15.”

Den gældende udviklingsplan fra 2016: ”Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad”
beskriver ikke muligheden for etablering af et voldanlæg ved Slusen 2.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
Københavns Kommunes fredningstilsyn 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
Fredningsnævnets formand har foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Københavns Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en dispensation.
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).
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Afgørelsen er truffet i enighed.]
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet understøtter den friluftsaktivitet, der som
forudsat i fredningen finder sted i området, samtidig med, at det skærmer den omgivende natur for støjgener. Fredningsnævnet har tillagt det afgørende vægt, at støjvolden efter projektbeskrivelsen tilplantes med krat af af hjemmehørende arter.
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

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, [Lodsejer], Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
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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.
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
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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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