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Bilag 1: Overfredningsnævnets afgørelse

Naturklageaævuats a±gnelaa

at 28. juni 1936
= fredning .f Vestvolden n.v. i Kbchnns.

R.davre, Glostrup, ftendby og Hvidovre kazzmer
(sag nr. ll1/15D-0004)

Prednùigotrvnat for X2benhavns Amtsrkdskreds bar den 7. juni 1993 tnzff et
afgerelso om fredning efter naturfredningslovens kapitel III (nu natube
skyttelseslovens kapitel 6) at festnirgsanlægget Vestvolden med tilgrænsen
de jex. Predningssagen er rejst af Sobenhatta t4agistnt for arealerne
i Københavns korstune og at Eebenhavns ?.mtsråd for arealerne i Rcdovre • Glo
st&up’. arondby og Hviiovra kcoriner. Danmarks Naturtredningsforening er
,enen dtrådt i tretingssagen ccm sedrekvirent.

rredzdngsnrmets afgørelse er påklaget til Waturklagenævnet al Mfljoinini
s teriet vfskov- og NaturstyrtLsen, Esbenbats Dnt. Københavns Ko,ttime,
Rødovre KtTmnune, Brøndby Eot2mme, Evidovre Xome, Frederiksberg Komme,
en privat ejer, foreningen Busus pensionistbaver og Kolonibaveforbundet for
Danmark.

Naturklagenævtet har ved delafgarelse at 6. juli 1994 taget stlZing til
nogle at klugene og bestemt, at fredningea ikice økal omfatte ej endntnene
matr.nr.e 21k, fl.b, 21p og en del .f fle, alle af Brodbyester By. Brdby
øster.

Bacens baqqrw,d oa fredx%npsnrvnets afearelse.

Vestvolda eller Ve,tenceimten er en del at Embenhavrs Landbefastning og er
ned sin ltigde •f oa. 16 kit fra Utterslev Mose til Avedøre Holme et at de
lcgste tnstningsanleg. der kendes. Jinleget blev uGlen o&rlng :aso i en
særlig konstruktion, der bar gjort det internationalt kendt. Langs vold-
graven blev anlagt en jernbane og en Itrevaj (Voldgaden). Jernbanen er nu
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frfluftsomrÅde bortset fra dels et cindre areal i Redovre karune (tre
kantgrimden’. uatr.tr. 2i Islev ny, Islev), dels et henved 10 ha stort
areal i Brndby korime syd og söt for Brsndbyskovet. For arealet i
Radovre koimmme vil ratnerne for arealanvendelsen fwrst blive fastlagt i
regionpianan, air frednlngsaagen er afsluttet, og arealet i Brwndhy kotimune
er i regionplanen beteguet som ‘ubehygget byzone. ikke byoOIrAde.

Predningsområdet i Redovra koimnune er i Kcncmeplan 1994-2005 udlagt nu
rekreatin offentligt friareal bortset fra treantgr.mden, der er udlagt
til erhverveformil med den tilføjelse, at anvendelsen fastlres, nAr
frednlngasagen er afsluttet. ‘Tr&cautgrunden” er ved kootmmens byplanved
tagt nr. 3 fra 1950 forbeholdt offentlige bygninger og anlæg. En del at
fredni.ngsområdet i Redovre knimnme er omfattet af dels byplanvedtt nr. 16
fra 1958, der forbeholder området til offentlige fortål (park o.1±gn.),
dels byplavadtegt nr. Z 3 fra 1570. der forbeholder området til offentlige
rekreative formål.

Fredniogsområdet i Glostrup konrine omfatter - foruden et statsejec areal -

et privatejet ubebygget areal på 950 m’. Disse arealer ar i både Korjtm
neplan 19932O05 og koesnunens byplanvedtægt nr. B 3 fra 1970 forbeholdt
offentlige rekreative formål.

Predningsomridet i Erridby komme, således Loe området er begrnset ved
Naturklagemvtets delafgerelse, er i Komrneplan 1993-2001 udlagt til re
kreative foznål, bortset En et oa. 0,2 ba stort areal nord for lo,kilde
vej, der er udlagt til kontor- og serviceerhverv, men i mange Ar har vret
en del af en campingplads.

Predningsområdet i Hvidovre ko,amme er i Koanumeplan 1988-1998 udlagt som
græt område. En del af området mellem, Sl. Kage landevej og Avedare Holme
er ved komstunens lokaiplan nr. 412 fra 1980 forbeholdt offentl!ge fontål
(park og lignende rekreative formål). Starstedelen af Avedaresletten er i
forslag til lokalpian nr. 425 En 1992 udlagt til park og golfbane. men
skov- og iaturstyrelsen har fremsat lndsigelse (veto) mod forslaget.

Brugsretten til masten alle de statsejede arealer i fredningsområdemne er
ved overenskomster fra 1964 overladt de respektIve beliggenhedskocnmer
vederl.gstrit, men med vedl±geholdelseapligt for )comerue. Efter over
enskæstene, der laber til 2044, skal arealerne indrettes og benyttes som
offentlig park mcd opretholdelse al deres karakter af garelt fntningnn
læg. overenskomsten med Københavns Koenuna er ikke formelt tiltrådt af
konrnunen, men bide staten og kosimmen har i praksis efterlevet den.

Klngr op udtalelser.
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Frederikibere Koctvnwt bar ikke villet modsatte sig, at de at koTrunen ejede
ejendonne inatr.nr.e 57 og 55 Rodovre By, Rødovre, er otofattet af frednin
en men bar krævet erstatning herfor med ci. 30 mio. kr. Frederiksberg
Ke bar derisod ønsket den al korunen ejede ejendom matr.nr. 211
Brdbysster By, Erendbyester, udtaget at fredningen.

Drandiw Koeso1e bar modsat sig Kebenbavna Knes æske om, at arealet syd
for byugeeeltet for et insritttiomsbyggeri pÂ matr.nr.e lie og lIs Brøndby-
ester udtales at frednizgsomr&det eller . fretingahestestaelserne tillades
anvendt til parkering. Brøndby Konnnme bar derimod støttet Frederiksberg
Koomines æske om, at matr.nr. 21j Brøndbyrster ikke bliver omfattet at
fdnizgen.

Hvidovre Eoimmme har ønsket frednl.ngsområdet i kotnsunen afgrænset som i
amtsrådets fredningsforslag, således at matr.r. 160 og de vestlige lodder
at matr.nre lGa, lGab og 43ex Avedøre By, Avedøre, ikke bliver omfattet at
fredningen.

Hvidovre Konmme har endvidere ønsket fredn gibestennelserne attet, så
der skelnes mellen selve voidanlægget og de tilgraende områder (navnl±g
Avedereslerten og Mågeparken, der er anlagt på en opfyldt losseplads nord

tor rotonejen til tårnby), som overvejende ejes at koinmmen og for en stor
dels vedkonnende ikke er fcdiganlagt. Nivulig bor der kxn kravos udarbej -

delse at en sardet plejeplan for aelve voidanlægget, og fredningsbestenooel—
serne bør muliggore, at der i det øvrige fredningsområde uden dispensation
fra fredningsmavnet kan foretages terrmnregularing og beplantning og til
vejebringes pubuikumsfacfliteter og anlæg til lokale nærrekreatin formål.
på tilsvarende måde bør arealerne øst for indkørslen til Stavnsbjerggåxd

kunne udnyttes til fritldsanlag såsom syttr.baver og rideanlag, og frednin
gen bor ikke hindre, at der kan anlægges en goifbane på Avedaresletten .

overensstenzuelae med det at byrAdet vedtagne forslag tl lokaiplan.

Milicinisterf et v/Skov- og Naturstyrelsen bar ikke fremsat indvendinger
mod den afgrsniug Sf fredningsområderne, som frednirgsr.ævnet har bestemt.
Ministeriet bar derimod ønsket nogle ædringer at fredningsbestenielserne,
herunder navnlig besteirelserne om naturplej e. Med henvisning til overens
kotisterne fra 19S4 mellen staten og kommunerne om brugaretten til de stats
ejede arealer bar ministeriet således ønsket det bestemt udtrykkeligt, at
den daglige drift og vedlgeholdelae af voldanlægget fortsat udføres og

bekostes at kommunerne. Miljø- og Energiministeriet bar imidlertid vzre
overordnet plejemyndighed for disse arealer, og plejemyndigbeden for de
ikke-statsejede arealer uden for Københavns kc,rune bor i overensstemmelse
ned de almindeligt gældende regler tiflagges Københavns ntsr&d. Der bor i
fredningsbestenttelserne stilles krav cm tilvejebringelse at én samlet
plejeplan for hele fredningsorådet og om fredningsnavnets godkendelse af
denne plan. Endvidere bør der foreskrives nedsættelse al et for plejemyn



turbeslq’ttele.slovens 55 12 og 1] suppleres af fredni,ngsbestecrielser for
såvel Veto1den som visse tilgrrasende arealer.

I overenasterelse med de fremsatte fredningsforslag har fredningstævnet
ved sin afgerelse af 7. juni 1993 pålagt frednizgsområderne i henboldrfls
Københavns korme og Københavns amt fredningsbestemelser, der er indbyn
des afv±gende i både £dhold, aftatteln og opbygning. Forskellene Savner
i vid udstn)zing tilstrzkkeflg begrtmdels, og ved sin afgerelse fastsæt
ter Z4attrklagenævnet derfor 6: sæt fredningsbestentnelser for det samlede
fretingsonride med gæzske ti særbesterueelser for arealer i de enkelte
kounmer.

Natur3Uagenevnet har ved delafgtrelsen at 6. juli 1994 udtaget ezkelte
arealer i Brøndby kcrmme at det fredningsc,zrå.de, ar fredningsoævnet havde
fastlagt. Om tretinpsçmfldets aforr,snirnt i evr±gt bemærkes,

Naturklagenævnet kan tilslutte sig de synspimkter, soft Københavns Kotgrame
har fremført til støtte for, at den nordlige afgrænsning at fredningsområ
det bor være, sarvnen.faldende med grtsen til det område, der er omfattet .f
koaonmena lokalpian ur. 222.

Eagsmnsen, der ligger I både !tmenhavzs og Rødovre kont,,iner, her i rejata
tiv henseende samtenh,g med Vestvolden. Uaturklagenevnet kan derfor til
træde fredningsnrvtats beslutning om, et Eagct,osen i sin helhed skal væn
omfattet at fredningen.

Den såkaldte “rekantgrund” i Rødovre koremzne, matr.or. 2± Islev, der i dag
er i±ebygget, er ved en gmldende byplanvedtagt udlagt til bebyggelse. En
stor del at ejendotunen er isidlertid omfattet at torbudet . naturbeslqttel
oeslcvezs 9 IB nod tilscatdsandrirger. )taturiclsgenavnet finder, at denne
del at ejendotren og ktna denne del her nre omfattet at fretingen.

Ejendonnti matr.ur. 56 Rødovre er lIgesom matr.nr.e 57 og 50 sat, ved en
gældende bylanvedtrgt udlagt til grent omride (friluftsformål). Der Les
herefter ikke at være noget grundlag for at eterkcre Københavns Xornur,es
ønske om, at ejendcnuen skulle udtages at fretingsområdet.

Ejendosunen matr.nr. 2lj 3rdbyster har som nægt; i nange år været en del
at en caopingplad» mg bør vera omfatte: at fredningen.

Arealet, der er natri}aileret som lis Evissinge Sy, Glostrup, og lIgger I
Glostrup kcmme • er &anrvurderet mtd erhver.sejenÅtren matr.ur. e 2Dcv og
20a Erøndbyesten i Brøndby konrnrne, men er ved Glostrup Ko,ttunes byplan
vedtægt nr. fl 3 fra 1970 forbeholdt off ennli3e rekreatIve formål. Der ses
herefter ikkt at vare noget grmdlag for at efterkore ejerens ønske om. at
arealet skulle udtages at fredningsonrådet.
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mnfattet af en sådan ordning. Der nå endvidere lægges vt på bn,germed
virken under cretagelsen al den nævnte helhedsvurderirg.

Det er dog ikke påkrævet, at en sådan tælles pleje- og anlægsplan skal cm
fatte den fredskovpligtige Brøndbyskov i Brøndby ko=nune og den del at de
inddamnede arealer i. Hvfdovre konoune, der ligger øst for Avedøre Havnevej,
idet kan)cteren og til dels benttelsen at disse arealei adskiller sig væ
sentligt fra det øvrige fredningsområde. ligesom de er uden visuel satnoen
heng ned Vestvolden.

Det må tillægges stor betydning, at der snarest niifligt tilvejebringes en
pleje- og anlægsplan for det samlede fredningsområde i ovrign. selv om
planen i første oagsng måske kun kan kormie til at angå de mest aXtuelle
spørgsmål. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en frist
for planens tilvejebringelse, da manglende overholdelse at en tidsfrist
ikke vil kunne hindheves. Indtil planen foreligger, vil enhver tlstands
endring, som ikke er tilladt udtrykkeligt i freiLgsbesteum1elserne, nød
vendiggere en dispensation fra £redningsnavnet, hvis afgørelse kan pAklages
til Naturklagesævnet. Dette forhold må anses for et indebce en çanske
stor tilskyndelse til planens ferdiggørelse. Naturklagennnet finder det i
øvrigt naturligt, at Milja- og nergiministeriet tager initiativ til til
vejebringelsen af pleje- og anlægsplanen.

De fleste ikke-statsejede enaler i fredningsområdet ejes af beliggenteds
koaanen, og overenskomsterne fra 1964 giver beliggenhedskct,umerne bnzgs
ret og deraf følgende vedligeloldeloespligt for ,å vidt angår selve det
statsejede voldanlæg. Dette illustrerer fredningens betydning også i nær
r&aean±v henseende. Den daglige drift og vedl±geholdelse al voldænlægget
her som hidtil, og så lenge overenskomsterne er gældende, bekostes al den
pågældende kons,une. Pleje- og anlegaplanen kan dog oedfare udgifter til
foranstaltninger, som ligger ud over den daglIge drift og vedligeholdelse.
Når der er tilvejebragt enighed mellem staten, amtet og kowammerne om en
videregående pleje- og anlægsvirksomhed, må det imidlertid forventes, at
der tillige er indgået aftale om, hvem der skal bekoste foranstaltningerne.

På grundlag at en ordning som den nævnte kan Naturklegenavnet i det væsent
lige tiltræde den fordeling at plejemyndigbeden, som fredningsuevnet bar
bestemt, og som afviger fra de almindeligt gældende besteeroelsar i Mfl
jniinisteriets bekendtgørelse nr. 551 at 22. juni 1992. Også i øvrigt md
bekendtgsrelaens bestenoelaer om pleje, herunder om piklage at beslutninger
om nacurpleje, afløses af reglerne i denne fredningsafgørelse. Naturklage
nævnet går herved ud fra, at plejemyndigheden i forneden udstræciing under
retter private ejere samt lejere m.v. at arealer i fredningsområdet om
Foranstaltninger, der agtes foretaget, og rimelig udste)axing giver dem
naigh.d far selv at udføre den.
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Spcrgsmilet om anlæg at en goifbane ogsA på den del at Avederesletten, 50.er omfattet af fredningen, mi afgøres i p1ee- og anlegsplanen.

Under fredningssegens behandling er der sket en række matrikulære idringerinden for freduingsonridet i Evidovre kornune. Matrikelfortegnelsen er
ndret i overenasteamialse hermed.

Idet frednlngsuævnets afgørelser at 7. jini 1993 ophæves, fastsætter t4attr-
klagenævnet herefter feigenhe fredningsbesteumielser for det oa. 528 ha
store fra&üngsoåde, som er afwriset på kortet, der hærer t.2 Nattrkla
genævnets afgørelse (fradningskonet), og som helt eller delvis omfatter de
på vedhzftede matrikelfortegnelse anførte ejendounie:

?redngsbesn.lser

.LL. Fredninqens formÅl

predningen bar til formål
- beskytte festningsanlægget Vestvolden som historisk monwnent

og derved sikre en opretholdelse og muliggce en forbedret oplevelse
af de ktucurhlstorisk, værdier, der bytter sig til anlægget,

- at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier,
der er knyttet til frednlngsomrAdet. herunder et sikre fæstnin;sen
lægget passende omgivelser og øge områdets funktion som sprednngt
korridor for plante- og dyreliv, og

- fastholde og sikre offenUighedens ret til at færdes i
området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritids
formål i øvrigt.

L.L. Tilstandscidrifloer

Der må ikke foretages cdringer at den nuwremde tilstand i fred
ningoområdet, medmindre det er umiddelbart t±lladt i de efterfølgen
de bestea2.ser, tillades eller foretages at p1ejemzdigbeden efter
S 10 i henhold til en plan som nævnt . 5 11, eller tilladea ved en
dispensation i medfør at naturbeskyttelseslovens 5 50, stk. 1.
Forbudet mod tilstandsdringer omfatter også f.eks. etablerir.q at
nye lcdnngsanlæg (herunder nedgravede), varIge terrr.zodr±.nger.
ændringer i vegetatlcnsforhmldene og anbringelse at reklare,kilte,
hegn og master.

jj æstningskana1 ari
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ning af et gennerqående, ensartet fjethegn eller et piletegt. og at
denne forbedring på forhånd er godkendt af plejem1md1gheden efter 5
10.

jj_ særbestemelnr for arealerne i Redvne ko.w,une

stk. r. Uanset forbudet i 5 2 må Rødovre Ko,vmme etablere stejden
pende foranstaltninger i forhold til Motoni.ngvajen.

stk. 2. Hvis den nuværende anvendelse af nyctehaveområdet nordvest
for Espelunden og af campingpladsen Absalon ophører, skal arealerne
vare offentligt tilgæagelige grønne områder, jf. i øvrigt 11.

Sarbe,terrelser for arealerne i Brenv ko!rme

Stk. 1. Uanset forbudet i 5 2 må den eksisterende stajvold lang.
golbekootorvejen forlcgcs mod vest.

stk, 2. Uanset forbudet i 5 2 må de arealer nord for flolbælanotor
vejen, som er vist ited særlig sjoatnr på fredninskortet, anvendes
som ubebyggede friarealer til ophold og parkering m.v. for en
mende bebyggelse umiddelbart nord for disse arealer.

Srrbe,tenrelser for srnh.rne i Hvidovre koirme

stk. 1. Uanset forbudet i 5 2 må flvldcvre Koimmine etablere støj
deimpende foranstaltninger langs Eolbaiauotorvejen.

Stk 2. Uanset forbudet i 5 2 nå der etableres forsynings- og
traukanlæg i den på fredningskartet viste transpsrtkorridor, når
regionplanens retningslinier herfor overholdes.

Stk. 3. Uanset forbudet 5 2 nå der på matr.nr. 50 og 51 Avedøre
By, Avedøre, etableres friluftsanleg mad tilhørende bygninger,
f.eks. nyttahaver og rideanlæg.

jaj,. hele atfreinqsoewfl,

plejenyndigheden for fredningsoerådet tillægges
a) PJ.l5c- og flierØministeriet for de arealer, der ejes af staten,

og tillige Lv: areelerne i Glostrup konrnme samt for den af Ktben
havns Kurnrne ejede del af voldanlægget øst for Åkandevej,
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stk.. 4. Pleje- og anlægaplanen skal være tiltrådt at alle de i 5 .10
nævnte plejemyndigheder og af Zebenl,avns Mit. eventuel særskilt
pleje- og anlægsplan for de jodderede arealer i Svidovre kotrune
skal dog kun vre tiltrådt af Miljø- og Energir4nieteriet og Købte
bavna Mit. Pen tiltrådte plan skal sendes til fredningsnavnet og
Naturklagenævnet.

stk, 5 • Per pleje- og aalmgsplanen tiltrædes efter stk. 4. skal der
vare givet Dannrks Saturfndningafortn3ng, Friluttsr&det. Dansk
ornitologiak Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vest-
volden, Verner lejlighed til at udtale sig over planen.

5k. 6. Pleje- og enlægaplanen bzr udarbejdes af plejeinyndigtederne
og Københavns Mit i fællesskab på initiativ af Miljø- og Energimini
stenet.

stk. 7. Inden for fredningsæsådet træder fredntigshesteznselserne .

stedet for de a1ninde1gt gældende best,elser at pleje af fredede
arealer og fortidmuinder, for tiden i Miljwministeriets bekendt
gørelse nr. 551 at 22. jLi 1992.

5 fl. Qffentlighedens adeang.

stk. 1. - Offentligheden har ret til at færdes til fods i hele
fredni.ngsotnådet bortset fra indhegteda arealer og arealer, der

.dyrkes lanrugsrasaigt, og bcrtset fra de til enhver tid værende
anlæg til særlige foniAl.

Offentligheden bar, indtil der er tflvejeragt en pleje- og
anlægsplan, ret til at færdes på cykel, på kuaflert og til hest på
de dertil afmærkede stier som hidtil. t pleje- og anlrgsplanen tages
stilling til den nærmere fastlæggelse at offentlighedeos adgang, jf.
5 11.

i!L...L. Sunde skal føres i anor. Plajenyndigheden kan i øvrigt
fastsætte ordensforskrifter for offentligbadens fard.sel . området,
herunder regler for fiskeri, og ska), i så fald opelå forskrifterue
tÅ egnede steder.

tL-Æ. flej enyndigheden kan
— forbyde færdsel i nærmere bestemte områder,
- give offentligheden en videregående færdselsrec, herunder tillade

fritlobende frnde i særlige ccråder.
- omlægge stier og anlege yderligere stier, herunder st±forbindel

ser på tværs af vej- og baneanleg.

.,rLL


