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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Cento A/S 

 

Att.: Kim Strømman 

 

Via e-post: KS@cento.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøndalen – midlertidig opstilling af arbejdsskure 

 

 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til midlertidig opstilling af arbejdsskure 

indtil den 1. marts 2018 på Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg. Opstillingen vil ske 

i tilknytning til opførelsen af en ny svømmehal. Det er oplyst i ansøgningen, at ingen træer 

eller beplantning vil blive berørt af brugen af arealet. Den nærmere placering af skurene 

fremgår af følgende kortudsnit, hvor det ansøgte er vist med rød prik.  

 

 
 

 

 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at opstillingen af arbejdsskure vil ske på et areal omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse af 31. januar 2013 om fredning af Grøndalen med tilstødende 

områder. 

 

 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-10-2017  
 
Den 3. april 2017 
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

” 

 

 
 

 
………… 

 

 
………” 

 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 
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Sagens behandling 

 

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

nævnet, hos Frederiksberg Kommune, hos Danmarks Naturfredningsforening, hos Friluftsrå-

det og hos DOF 

 

Frederiksberg Kommune har udtalt, at kommunen som tilsynsmyndighed intet har at indvende 

imod det ansøgte, og at kommunen i forbindelse med afvikling af den ansøgte skurbyplads vil  

sikre, at arealerne retableres i henhold til Fredningsnævnets og Natur- og Miljøklagenævnets 

kendelse for parkområdet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har heller ingen indvendinger imod indretning af midlerti-

dige skurfaciliteter i forbindelse med ombygningen af Bernhard Bange Alle 39 på den betin-

gelse, at der ryddes op efter byggeriet, så det fredede område kan retableres i henhold til 

Fredningsnævnets og Naturklagenævnets kendelse for Parkområdet. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

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

sation til etablering af en skurbyplads som ansøgt. Dispensationen er gældende til den 1. 

marts 2018. Det er en betingelse for denne dispensation, at arealet efter endt brug retableres i 

henhold til Fredningsnævnets og Naturklagenævnets kendelse for parkområdet. 

 

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

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 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. 

 

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

påkrævet. 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Frederiksberg kommune, Danmarks Na-

turfredningsforening, 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 klagefri-

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

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

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

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

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

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

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

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

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

nansministeriet 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 gebyrbe-

talingen 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.  

 

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

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

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 pro-

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

ler  

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

fet afgørelse i sagen.  

 

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

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

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

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

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

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

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


