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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
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Modtaget i
Skov- ('P" Naturstyrelsen

Gladsaxe, den 13/07-00
FRS nr. 33/98 + 39/98

Vedrørende fredning af Utterslev Mose mv. i København og
Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen i Gladsaxe.

4It Vedlagt fremsendes de ovennævnte fredningskendelser.

Klage over en eller begge kendelser skal ske skriftligt inden 4
uger til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København
K.

Klageberettiget er:

1. Ejere- og brugere,
2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har

fremsat ønsker om underretning om sagens afgørelse.
3. statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres

af forslaget, samte: 4. organisationer med videre, som antages at have en væsentlig
interesse i forslaget.

Hans Chr. Poulsen
formand
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FRS 33/98

Den 13. juli 2000 afsagde Fredningsnævnet for København føl-
gende

K E N D E L S E

om fredning af Utterslev Mose m. v.

København

Den 25. juni 1998 har Københavns kommune i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 33 rej st sag om fredning af Utterslev
Mose og Kirkemosen.

Kommunens redegørelse for fredningssagen.

Oprindelig var Utterslev Mose et mere eller mindre tilgroet
mosedrag. Fra omkring år 1600 blev mosen imidlertid en del af
Københavns Vandforsyning. Der blev anlagt en sluse, så vandet
kunne opdæmme s , og der kunne skabes større vandarealer. Mosen
var en del af Københavns Vandforsyning indtil 1959, men fra

tti midten af l800-tallet var vandet kun blevet benyttet i indu-
strien.

Allerede i 1925 besluttede Københavns kommune, at området
skulle omskabe s til en naturpark. Beslutningen blev dog ikke
realiseret lige med det samme. Indtil 2. verdenskrig var mo-
sen stadig overvej ende et stort, sammenhængende sumpområde
med tagrørskove og kun lidt åbent vand, men i begyndelsen af

~~ 1940-erne blev sumpene som led i krigsårenes beskæftigelses-
:::l =_ ~ 1?' arbej der omdannet til parkområder med søer. Store områder

-l:" Z o
~ <O blev opgravet til 1,7 m I s dybde, og derved blev det mønster

c- c.o m:= ~ ~ af søer og fugleøer , som vi finder endnu i dag, dannet. Den
<O~ ~~opgravede jord blev brugt til at danne landarealer omkring

=- ~'søerne. De blev tilsået og beplantet, og der blev anlagt
-Ci)
I ;boldbaner, legepladser og stisystemer. Landarealerne fik i de
O -
~
O'
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første årtier en parkmæssig behandling, men i en årrække har
plejen sigtet mod et større naturindhold, og store arealer,
der før blev intensivt plejet, har nu fået lov at udvikle sig
mere frit. Utterslev mose-området er i dag delvis en natur-
park, men tilblivelsen betyder, at det er mere et kultur- end
et naturlandskab.

Hele området, der omfattes af fredningsforslaget, i alt knap
230 ha, ejes af Københavns kommune. Ca. 1/3 er søer, 1/3
rørskove og næsten urørte naturområder, og ca. 1/3 er.plejede
parkarealer.

Fredningsforhold.

Den sydøstlige del af matrikelnr. 11 Brønshøj blev den 16.
maj 1933 sammen med matrikelnumrene 356 og 357, hvor nu have-
foreningen Brønshøjholm har kolonihaver, fredet ved en over-
enskomst angående fredning af Brønshøj Kirkemose.

Matrikelnumrene 356 og 357 er ikke omfattet af nærværende
fredning. Den del af det nuværende matr.nr. 11 Brønshøj, som
var omfattet af fredningsoverenskomsten, var den gang opdelt
på en række smalle moselodder og er nu stort set blevet til

• en sø.

Med baggrund i en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening rejste Fredningsnævnet for København den 14. februar
1959 fredningssag for Utterslev Mose og Kirkemosen samt en
lang række andre københavnske parker.

Den 13. juni 1963 tiltrådte Københavns Borgerrepræsentation
en aftale med fredningsnævnet om efter forhandling med nævnet
at foretage tinglysning af fredningsdeklarationer for alle de
nævnte parker. I de følgende årtier blev størstedelen af
parkarealerne i kommunen sikret ved fredning. Baggrunden for,
at fredningssagen for Utterslev Moses vedkommende ikke blev
afsluttet før nu, var bl. a., at man i en årrække afventede
færdiggørelsen og afgrænsningen af de store vejanlæg gennem
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mosen og de hermed følgende matrikulære ændringer.

I "rejsningsskrivelsen" af 14. februar 1959 nævnes kun Utter-
slev Mose og Kirkemosen/ ikke Gyngemosen og heller ikke de
parkområder i Utterslev og Emdrup/ der grænser til mosen.
Disse arealer er med i nærværende fredning/ da de sammen med
mosen udgør en samlet helhed. Herudover er den "grønne kile"
mellem Vestvolden og Gyngemosen og Begravelsesvæsenets tidli-
gere planteskole mellem Utterslev Mose og Bispebjerg Kirke-
gård medtaget i fredningen.

Københavns amt har den 23. juli 1998 rejst forslag til fred-
ning af de tilgrænsende arealer i Gyngemosen og Høje Gladsaxe
Park i Gladsaxe kommune/ og det i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 37/ stk. 3/ afholdte møde blev afholdt den 26.

maj 1999 på Tingbjerg skole for begge forslagenes vedkommen-
de/ ligesom fredningsnævnene foretog besigtigelse sammen den
16. juni 1999. Fredningsnævnet for Københavns kommune har
herudover foretaget besigtigelse den 8. september 1999.

Efter sidstnævnte besigtigelse foretog nævnet en gennemgang
af de på det offentlige møde fremsatte og de senere skrift-
ligt fremsendte bemærkninger til fredningsforslaget og traftt' på baggrund heraf følgende

afgørelse:

§ l. Formål.

Det er fredningens formål

at sikre området som parkområde

at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets bio-
logiske/ landskabelige og rekreative værdier under hen-
syntagen til den historiske baggrund for områdets nu-
værende udformning/
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at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i om-

rådet og dets anvendelsen til fritidsformål og

at sikre området som en del af det regionale system af
grønne områder, specielt sammenhængen med Vestvolden og
med Hjortespringskilens grønne områder.

Det fredede område fremgår af det til kendelsen hørende fred-
ningskort

• § 2. Arealernes tilstand

1. Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i
vegetationsforholdene, med mindre sådanne tilstands-
ændringer er umiddelbart tilladt i de efterfølgende be-
stemmelser eller tillades eller foretages af
Københavns kommune som plejemyndighed efter § 4.

2. Der må ikke foretages væsentlige ændringer i søernes
eller kanalernes form. Fredningen er ikke til hinder
for mindre just~ringer med henblik på at forbedre vand-
kvaliteten i området. Den er heller ikke til hinder for
initiativer, der har til formål at mindske udløbet af
spildevand i mosen. Nye anlæg samt disses udformning og
placering skal godkendes af fredningsnævnet.

•
3. Fredningen er ikke til hinder for bibeholdelse af bold-

baner på de åbne græsarealer nord for Grønnemose Alle,
syd for Mosesvinget, syd for Pilesvinget og sydøst for
mosen omkring Hareskovvej som angivet på fredningskor-
tet.

4. Fredningen er ikke til hinder for anvendelsen til pen-
sionisthaver af det areal i Gyngemosen, som omfattes af
det nuværende lejemål med Kolonihaveforbundet for Dan-
mark, og heller ikke til hinder for at anvende en del
af den grønne kile mellem Vestvolden og Gyngemosen til
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minikolonihaver i overensstemmelse med lokalplan nr.
222. Den omtrentlige placering af kolonihaverne er vist
på det til fredningskendelsen knyttede specialkort A.
Hvis den nuværende anvendelse af haveområderne ophører,
skal arealerne overgå til offentligt tilgængelige,
grønne områder i overensstemmelse med fredningsbestem-
melserne.

Fredningen er hverken til hinder for at bibeholde de 6
offentlige legepladser og de 3 udsigtsbroer, som frem-
går af fredningskortet, eller for om nødvendigt af for-
ny dem i overensstemmelse med en plejeplan for området,
jf. § 4.

§ 3. Bebyggelse.

1. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre
anlæg, med mindre det umiddelbart er tilladt i de ef-
terfølgende bestemmelser eller tillades eller foretages
af Københavns kommune som plejemyndighed efter § 4.

2.

3.

De nuværende, mindre bygninger, som anvendes til om-
klædningslokaler med videre i forbindelse med bold-
banerne, til brug for parkvæsenet og til restauration
ved Hareskovvej , er vist på fredningskortet . Mindre
tilbygninger og ombygninger kan finde sted, hvis det er
i overensstemmelse med en plejeplan udarbejdet i over-
ensstemmelse med § 4, stk. 4 og S, og godkendes af ple-
jemyndigheden, jf. § 4.

Fredningen er ikke til hinder for, at der til afløsning
af omklædningsbyningen syd for Grønnernose Alle opføres
en ny omklædningsbygning i vestkanten af græsarealet
nord for Grønnemose Alle, som det blev tilladt af Fred-
ningsnævnet for København den 18. november 1993. (Ken-
delsen fremgår af bilag til denne kendelse). Frednings-
nævnets betingelser i den pågældende kendelse skal re-
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spekteres, herunder at det gamle klubhus i forbindelse
med flytningen skal fjernes og grunden overgå til park-
formål.

Fredningen er hverken til hinder for opretholdelse af
de eksisterende småhuse og skure med videre i den ek-
sisterende pensionisthaveforening (jf. § 2, stk. 4),
for ombygning af disse eller for eventuel udskiftning
med tilsvarende småhuse. Tilsvarende kan der opføres
småhuse på ikke over 20 m2 pr. grund, inklusiv~ tagud-
hæng og eventuel overdækket terrasse, i forbindelse
med, at en del af den grønne kile vest for Tingbjerg er
udstykket til minikolonihaver.

5. Fredningen er endvidere hverken til hinder for, at ø-
stre Kapel flyttes fra Bispebjerg Kirkegård til en pla-
cering nær Rådvadsvej på det tidligere planteskoleareal
ved Rådvadsvej, eller for, at der på planteskolearealet
opføres en naturskole, ved hvilken et område på op til
1 ha indhegnes, så det kan aflukkes for offentligheden.
Den omtrentlige placering af østre Kapel og naturskolen
er vist på det til fredningskendelsen knyttede special-
kort B.

6. østre Kapel kan efter en flytning anvendes til musikar-
rangementer, der kun må have karakter af akustisk mu-
sik. (Det vil sige uden brug af kunstig forstærkning) .

§ 4. Pleje.

1. Københavns kommune er plej emyndighed i fredningsområ-
det.

2. Uanset § 2 må plejemyndigheden udføre de foranstaltnin-
ger, der skønnes egnede til at forbedre forholdene for
dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for
at opretholde eller forbedre de landskabelige værdier.
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Foranstaltningerne skal udføres på grundlag af en ple-
jeplan efter stk. 3.

3. En plej eplan skal være udarbej det af kommunen efter
reglerne i stk. 4 og 5 samt tilsendt Fredningsnævnet og
Naturklagenævnet.

4. Plejeplanen skal redegøre for de plejeforanstaltninger
og anlægsarbej der, som påtænkes udført i de følgende
højst 5 år, og for eventuelle ændringer i alm~nhedens
adgangsret. Plejeplanen skal samordnes med plejeplanen
for Vestvolden og med Gladsaxe kommunes plejeplaner for
Gyngemosen og de grønne arealer syd for "Høje Gladsaxe"
med henblik på at bibeholde oplevelsen af eet sammen-
hængende, grønt område.

•
5. I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen skal føl-

gende foreninger, organisationer med videre gives lej-
lighed til at udtale sig:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- Brønshøj-Husum Lokalråd eller eventuelt senere:

Bydelsrådet
- Lokalrådet for Nord-vest eller eventuelt senere:

Bydelsrådet
- Gladsaxe kommune
- Københavns amt

Eventuel uenighed om plej eplanens indhold afgøres af fred-
ningsnævnet.

§ s. Almenhedens adgang.

l. Bortset fra anlæg og bygninger, som efter deres karak-
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ter ikke bør være offentligt tilgængelige, er fred-
ningsområdet åbent for almenhedens færdsel til fods med
de nedennævnte begrænsninger.

2. Cykling kan kun ske på de stier, der i plejeplanen er
udlagt som cykelstier.

3. I plejeplanen kan til beskyttelse af plante- og dyreliv
fastsættes bestemmelser for, at færdsel forbydes i nær-
mere bestemte områder .

• 4. Hunde skal føres i snor. Plejemyndigheden kan dog i
plejeplanen dispensere fra denne bestemmelse i mindre
områder.

s. Sejlads er ikke tilladt. Plejemyndigheden kan dog til-
lade sejllads i forbindelse med miljø- og naturovervåg-
ning og pleje af området.

6. Fiskeri er kun tilladt med plejemyndighedens godken-
delse .

.,.

• § 6. Veje, stier, parkeringspladser og tekniske anlæg.

l. De eksisterende veje og stier kan opretholdes.

2. Nye stier må ikke anlægges uden at være fastlagt i ple-
jeplanen. Nye cykelstier og redningsstier kan asfalte-
res. Øvrige stier anlægges med grusbelægning eller som
naturstier.

3. Den eksisterende belysning langs stierne og vejene kan
bibeholdes. Der må i øvrigt ikke opstilles belysning u-
den fredningsnævnets tilladelse.

4. De eksisterende parkeringspladser e~ vist på kortbi-
laget. Der må kun anlægges nye parkeringspladser, hvis
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formålet er at betjene parkens brugere, og hvis forsla-
get er godkendt af fredningsnævnet.

5. Der må ikke anbringes reklameskil te, lysreklamer , og
lignende.

§ 7. Forholdet til naturbeskyttelseslovens generelle beskyt-
telsesliniebestemmelser.

Foranstaltningerne, der tillades eller udføres i medfør
af foranstående fredningsbestemmelser, herunder pleje-
planer efter § 4, kan foretages uden særskilt dispensa-
tion efter naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede na-
turtyper) , § 16 (sø- og åbeskyttelseslinien), § 17
(skovbyggelinien) og § 18 (fortidsmindebeskyttelsesli-
nien) .

§ 8. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, såfremt den ikke vil væ-
re i strid med fredningens formål.

København, den 13 .~. ~ CTt!"""O

Hans Chr. Poulsen
formand



Fredningsnævnet for København, 2000

Den "grønne kile" mellem Vestvolden og Gyngemosen

Specialkort A, bilag til "Fredning af Utterslev Mose m.v." Mål I: 2000
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Det tidligere planteskoleareal ved Rådvadsvej

Specialkort B, bilag til "Fredning af Utterslev Mose m.v." Mål I: 4000
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØB~~ Naturstyrelsen
FREMTIDSVEJ 1 ? () .1,J'" ,,'
2860 SØBORG (!, ~, :kri't 2~QL
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 27/04-00
FRS 3/2000 -jm

Musikgruppen
v/Lars Clemmensen
Kvædevej 109
2830 Virum

Vedr. Ansøgning om dispensation til flytning af østre Kapel til den
tidligere gartnerigrund mellem kirkegården og Utterslev Mose.

I skrivelse af 1. februar 2000 har De ansøgt om dispensation
ningsforslag vedrørende Utterslev Mose til flytning af østre
et areal ved Utterslev Mose nær Rådvadsvej.

fra fred-
Kapel til

Området, hvortil østre Kapel ønskes flyttet, er omfattet af frednings-
forslag for Utterslev mose med videre, modtaget i fredningsnævnet den
25. juli 1998. Før fremsættelsen af fredningsforslaget var området ikke
fredet, men der var tinglyst en servitut med tilsagn om forhandling ved
brugsrettens ophør 2150.

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af
10. marts 2000 udtalt følgende:

"Det er Økonomiforvaltningen, 8. kontor, bekendt, at fredningskendelsen
stort set er færdigudformet, og at der i § 3, stk. 5, vil komme til at
stå, at fredningen ikke er til hinder for, at østre Kapel flyttes fra
Bispebjerg Kirkegård til en placering nær Rådvadsvej på det tidligere
planteskoleareal ved Rådvadsvej. Det vurderes derfor herfra, at det an-
søgte ligger inden for fredningens rammer, og at en dispensation under
de nuværende omstændigheder er overflødig".

Fredningsnævnet skal udtale:
Flytningen af østre Kapel til det i ansøgningen anførte område er der
mulighed for i fredningsforslaget § 3, nr. 5. Da Danmarks Naturfred-
ningsforening har fremsat bemærkninger vedrørende placeringen af byg-
ningen, og Dansk Ornitologisk Forening har protesteret mod, at den
flyttes inden for det område, der foreslås fredet, findes det dog ret-
test at realitetsbehandle dispensationsansøgningen.

QoLS\)~\\(,- (~Ld \-€)v :t b

~
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Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på be-
tingelse af,

at bygningen flyttes til det område, som er vist på vedlagte kort,
at bygningen kun anvendes til musikarrangementer, der har karakter af

akustisk musik. Det vil sige musik uden brug af kunstig forstærk-
ning, og

at bygningen fjernes, og pladsen retableres, hvis bygningen ikke ved-
ligeholdes.

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 afgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skrift-
ligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videre-
sender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klage-
fristen 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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REG.NR.
KØBENHAVNS KOMMUNES DIREKTORAT FOR FYSISK PLANLÆGNING

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

et~ADHUSET. 1599 KØBENHAVN V
Modtag tE~fRN 33 66 33 66

Skov- og Naturs,t!'Ef!AX 3332 0170

O 2 DEC. i993
DATO 01. DEL1 993
JN~ PD 245
REF GP/us

Vedrørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelses-
linie omkring sØerne i Utterslev Mose til et klubhus til Boldklub-
ben B1960.

Københavns Kommune, Magistraten, har i henhold til naturbeskyttel-
seslovens S65 den l. december 1993 givet Stadsingeniørens Direk-
torat, Parkafdelingen, tilladelse til at fravige naturbeskyttel-
seslovens SIG om beskyttelseslinier omkring søer og åer med hen-
blik på opførelsen af et nyt klubhus for boldklubben B1960 inden
for 150 m's afstand af søerne i Utterslev Mose. Klubhuset ønskes
placeret i vestkanten af "Højmosen" nord for Grønnemose Alle .
Kopi af dispensationen er vedlagt../ .
Tilladelsen kan af de klageberettigede i henhold til loven på-
klages til Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at den er offent-
liggjort, d.v.s. inden den 5. januar 1994. Tilladelsen må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet.

Eventuel klage skal indsendes tilOverborgmesterens Afdeling, Plan-
direktoratet, Rådhuset, 1599 KØbenhavn V, der vil forelægge denne
for Naturklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i

sagens bedømmelse. Rettidig klage har opsættende virkning for til-
ladelsen, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser,
fet af kommunen i henhold til naturbeskyttelsesloven,
ges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddel t,
loven.

der er truf-
skal anlæg-
j f. S8S i

Med venlig hilsen
p.d.v.

bzd;c ~/}'U..(
Grete Plesner



KØBENHAVNS MAGISTRAT
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Stadsingeniørens Direktorat
Parkafdelingen
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Q 2 DEC. 1993
D \ TO O 1. OEC. l g g 3
PD.J. NR. 245
REF GP/us

Vedrørende ansøgning om dispensation til et klubhus inden for na-
turbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring søerne i Utterslev
Mose.

./ .

Stadsingeniørens Direktorat, Parkafdelingen, har ved brev af 14.
september 1993 fremsendt en ansøgning om dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens SI6 med henblik på opførelse af et nyt klubhus
for Boldklubben BI960 i vestkanten af "Højmosen", nord for Grønne-
mose Alle (jfr. kortbilaget). Det nye klubhus skal erstatte et
gammelt klubhus placeret syd for Grønnemose Alle nær søbredden.
Dette klubhus skal fjernes og grunden overgå til parkformål. Park-
afdelingen har herudover fremsendt en skrivelse af 30. juli 1993
fra Magistratens 4. Afdeling (vedlagt som bilag), hvori der fast-
lægges en række betingelser for at klubhuset kan etableres.

Som det fremgår af kortbilaget ønskes det nye klubhus placeret
inden for 150 m beskyttelseslinien omkring søerne i Utterslev Mose.
Inden for beskyttelseslinien er det ifølge naturbeskyttelseslovens
§16 ikke tilladt at placere nyt byggeri, foretage beplantning eller
ændre terrænet. Københavns Kommune kan dog dispensere fra denne
bestemmelse. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens §65.

Inden sagens afgørelse, er der foretaget en orientering af nabo-
erne i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
547 om bygge- og beskyttelseslinier. Denne orientering blev fore-
taget med brev den 30. september 1993 og gav anledning til bemærk-
ninger fra ejerne af Grønnemose Alle 48, Anne Marie og Rene Dujar-
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din. Bemærkningerne er rettidigt modtaget af Plandirektoratet den
8. oktober 1993. Indsenderne mener, at kluphuset vil forringe vær-
dien af deres hus, at det vil være til skade for fugle- og dyre-
livet i området (da det forventes, at et klubhus vil medføre ak-
tivitet året rundt, også om aftenen), at huset vil ødelægge en del
af den eksisterende træ- og kratbeplantning og at de parkerede
biler vil medføre risiko for cyklister og fodgængere. Endelig
peger indsenderne på, at der er blød bund i hele hjørneområdet og
at arealet mellem Grønnemose Alle og det ønskede klubhus står
under vand 6 måneder af året.

Det har som udgangspunkt været en betingelse fra Parkafdelingens
side, at der, forinden der gives tilladelse til klubhuset, fore-
ligger en godkendelse fra fredningsnævnet, da der er rejst fred-
ningssag for Utterslev Mose. Fredningsnævnet for København har den
18. november 1993 holdt møde i sagen, hvor man tilkendegav, at man
var sindet at godkende byggeriet på en række nærmere angivne vilkår,
herunder at eventuelle krav til udseendet fra Plandirektoratet
bliver tilgodeset.

Det vurderes, at et klubhus som det ansøgte, der knytter sig til
de eksisterende boldbaner nord for Grønnemose Alle, hører mere
naturligt hjemme på dette sted end ved den gamle placering syd for
Grønnemose Alle. Den anviste placering i kanten af Højmosen omgivet
af beplantning anses ikke at være til væsentlig gene for oplevel-
sen af søen og dens omgivelser eller for fugle- og dyrelivet i
området. Desuden vil beplantningen mellem søen og Grønnemose Alle
på det pågældende sted danne en afskærmning mellem sØen og klub-
huset.

Der er dog tale om en så følsom placering i forhold til det værdi-
fulde naturområde, at man herfra finder at der bør stilles krav om
at byggeriet udformes på en måde, der harmonerer med tilsvarende
bygninger andre steder i kanten af Utterslev Mose-området.

på ovennævnte baggrund meddeler Magistraten i medfør af naturbe-
skyttelseslovens §65 tilladelse til at fravige lovens §16 om be-(e skyttelseslinier omkring søer og åer med henblik på at opføre et
klubhus bestående af to bygninger, vinkelret på hinanden med en
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placering som vist på kortbilaget. Det er en betingelse for dis-
pensationen at følgende krav opfyldes:
- Klubhusets vægge skal være beklædt med profileret sortmalet træ-

beklædning udvendig.
- Klubhusets tage skal være sadeltage med mindst 40 graders tag-

hældning. Tagbeklædningen skal være grå bølgeternit eller tjæret
pap el.lign. og der skal være min. 30 cm udhæng hele vejen
rundt.

- De små vinduer til badeværelser m.v. skal være kvadratiske, det
vil sige have samme form som de store vinduer.

- Der skal etableres en afskærmende beplantning mellem Grønnemose
Alle og klubhuset svarende til den eksisterende beplantning i
området.

- såfremt anvendelsen til det ansøgte formål som klubhus til bold-
banerne ophører, skal bygningerne fjernes.

Det forudsættes herudover, at de krav Magistratens 4. Afdeling har
stillet i sine betingelser for at give tilladelse til byggeriet -
bortset fra kravet om afvalmet tag - opfyldes.

Det anbefales at udføre byggeriet som to adskilte bygninger med en
mellembygning.

Skov- og Naturstyrelsen, Fredningsnævnet for København, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalrådet
for Nord-Vest, Københavns Idrætsanlæg, Anne Marie og Rene Dujardin,
Grønnemose Alle 48 og Boldklubben B1960 er underrettet om tilladel-
sen ved kopi af denne skrivelse.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 7. december 1993 i Det Fri
Aktuelt, Politiken, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Børsen,
Information og Nord Vest-avisen, jf. Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 547, §6, stk. log 2.

Tilladelsen kan af de klageberettigede i henhold til loven påklages
til Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at den er offentliggjort.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
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Eventuel klage skal indsendes tilOverborgmesterens Afdeling, Plan-
direktoratet, Rådhuset, 1599 København V, der vil forelægge denne
for Naturklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i
sagens bedømmelse. Rettidig klage har opsættende virkning, hvilket
indebærer, at tilladelsen i givet fald ikke må udnyttes, med mindre
Naturklagenævnet bestemmer andet. såfremt man modtager klage, vil
man orientere nærmere herom.

Eventuelle søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er
truffet af kommunen i henhold til naturbeskyttelsesloven, skal
anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort,
jf. S88 i loven.

Med venlig hilsen
p.o.v.

~ ~
.--<. / 'j t--~-.;.........:(C. I a~",\_: ........:...-,- I

Knud E. Rasmussen ~~ ~~
IPeter ~h Andersen
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Eksisterende beplantning

Plandirektoratet, november 1993



40 AFDELING
RÅDHUSET - 1599 KOBENHAVN Vo

TELEFAX: 33 12 1376 ibJ~.

Den
3 O JULI 1993

Magistratens 1. afdeling

Hoved.jr.nr. 1879
Sagsbeh.: Lis Melander

Vedr. ønske om at opføre klubhus for B 1960 i Utterslev Mose.

Som det er bekendt fra de to tidligere afslag i sag~n (i 1985 og 1991)
fØlger vi nogle ret skrappe retningslinier omkring bygninger i parker.

Den fornyede henvendelse fra B 1960 adskiller sig imidlertid fra de
tidligere henvendelser ved kun at omfatte et klubhus, samt ønske om
leje af det areal bygningen ligger på. Denne gang er vi derfor imøde-
kommende overfor ønsket, under forudsætning af at 4. afdeling ikke får
udgifter i forbindelse med sagen.

Parkafdelingen - der administrerer arealet - har opstillet en række
betingelser for/at der kan gives tilladelse. Magistraten er enig i
disse betingelser og såfremt klubben kan acceptere dem,' vil vi give
tilladelse til opførelse af klubhuset samt godkende en lejeaftale med
en opsigelsesperiode på max. 15 år. Tilsagn gives dog under forudsæt-
ning af Fredningsnævnets godkendelse af bygningen.

Øvrige betingelser for tilsagn:

at det eksisterende klubhus for B 1960 i Utterslev Mose for enden af
Rismosevej fjernes incl. bygningsfundamenter, ledninger m.v. Områ-
det skal i så fald afleveres til parkafdelingen opfyldt i terræn-
højde med god muldjord. Da beliggenheden af det eksisterende klub-
hus er betydelig mere skæmmende for Utterslev'Mose end det nye vil
blive, er fjernelsen af dette klubhus et væsenlig argument for
parkafdelingens accept af opførelsen af det nye klubhus,

o,.

at placeringen af det nye klubhus bliver som vist på det med ansøg-
~~ :rIØ::.o:-~ .,..-, /.., /
.!...._. 11 lJ. , .. , J'. /1, _....~ .., - -: -
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MAGISTRATENS 4. AFDELING
Fortsættelse

Jr. nr. D.

ningen medfølgende udsnit af Kraks kort. Den nøjagtige placering
skal dog ske efter anvisning af parkafdelingen.
Det bemærkes, at huset i givet fald vil skulle opføres ca. 25 m.
fra Grønmnemose Alle. Bygningen vil ikke kunne placeres nærmere
vejen, da der parallelt med Grønnemose Alle i en afstand på ca.
12 m er nedlagt en naturgas ledning, hvorfra byggeafstanden er
minimum 8 m,

at der kun etableres adgangsforhold til huset fra Grønnemose Alle via
en gangsti med grusbelægning. Placeringen anvises af parkafdelin-
gen,

at placeringen af forsyningsledninger til og afløb fra bygningen skal
~I anvises af parkafdelingen,

at de færdige bygningstegninger samt bygningsbeskrivelsen skal god-
kendes af parkafdelingen. Bygningen skal bl.a. være af træ med
afvalmet sadeltag,

at der inden opførelsen foreligger godkendelse fra Københavns
bygningsmyndigheder,

at Fredningsnævnets godkendelse af byggeriet foreligger, da der er
rejst fredningssag for Utterslev Mose,

e at der udarbejdes en lejekontrakt med Københavns Idrætspark for det
område, bygningen beslaglægger.

såfremt boldklubben kan acceptere ovenstående betingelser for at opfø-
re et klubhus nord for Grønnemose Alle, kan henvendelse ske direkte
til Parkafdelingen, der vil sørge for henvendelsen til Fredningsnævnet
samt udforme lejekontrakt med Københavns Idrætspark.

Med venlig hilsen
P.b.v.

zf~~~/ 1-i-h~
Lis Melander



NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15. 1360 København K

nf.: 33955700
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E-mail: nkn@nkndk

27. april 2001
J.nr.: 97-111/150-0006
Kra

Afgørelse
i sagen om opførelse af en ny omklædningsbygning i

Utterslev Mose.

Fredningsnævnet for København har den 13. juli 2000 truffet afgørelse
om, at fredningen af Utterslev Mose jf. § 3, stk. 3, ikke er til hinder
for, at der til afløsning af omklædningsbygningen syd for Grønnemose
Alle opføres en ny omklædningsbygning i vestkanten af græsarealet nord
for Grønnemose Alle, som det blev tilladt af Fredningsnævnet for Køben-
havn den 18. november 1993. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet
af Søborgmagle Grundejerforening.

Foreningen har nedlagt påstand om, at tilladelsen til opførelse af en
omklædningsbygning i Moseparken ophæves.

Som begrundelse er anført, at moseparken i dag fremstår som et nogen-
lunde uberørt parkområde med fodboldbaner, som klippes af kommunen, en
randbeplantning af træer og buske, der flere steder danner tætte krat,
samt at større åbent område med rør- og urtevegetation. Der går en sti
rundt om parken.

Parken er et vigtigt yngleområde især for småfugle som fx nattergalen
og mange fugle benytter parken som rasteområde i træktiderne. Boldba-
neme er et vigtigt græsningsområde for mosens grågæs.

Endvidere er parken et populært naturområde, også for foreningens med-
lemmer og det anses for vigtigt, at området bevarer sin karakter af en
reLativt uberørt "natur-oase" i storbyen.
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Placeringen af omklædningsbygningen berører direkte nogle af grundejer-
foreningens medlemmer, Anne-Marie og Rene Dujardin, som i 1993 gjorde
indsigelse mod, at der opføres en omklædningsbygning i parken. Grund-
ejerforeningen henviser til denne indsigelse og har anført, at forenin-
gen er enig i de anførte ankepunkter.

Anne-Marie og Rene Dujardin har i indsigelsen gjort gældende, at opfø-
relse af klubhus i utterslev Mose ved Grønnemose Alle vil betyde en væ-
sentlig værdiforringelse af deres ejendom. Ved placeringen er der ikke
taget hensyn til dyre- og fuglelivet i denne del af Utterslev Mose. Et
klubhus på det pågældende sted vil medføre aktivitet året rundt, også
om aftenen, til stor gene for naboer og folk, som færdes i mosen samt
trafikmæssige problemer.

Til foreningens klage har Københavns Kommune anført, at klubhuset op-
rindelig er tilladt ved dispensation af Fredningsnævnet for København
den 10. januar 1994. Fredningsnævnets afgørelse blev ikke påklaget til
Naturklagenævnet inden for klagefristen.

Den ønskede placering af klubhuset ligger inden for søbeskyttelseslini-
en omkring søerne i Utterslev Mose. Københavns kommune, Overborgmeste-
rens afdeling, meddelte den l. december 1993 dispensation fra søbeskyt-
telseslinien til klubhuset på følgende grundlag, som også danner grund-
lag for fredningsnævnets dispensation:

Huset skal erstatte en tilsvarende omklædningsbygning ved Rismosevej,
som fjernes, hvorefter arealet overgår til park. Dette hus vurderes at
være mere skæmmende i forhold til mosen end den nye omklædningsbygning.

Det nye-hus knytter sig til de eksisterende boldbaner nord for Grønne-
mose Alle. Boldbanerne vil ikke blive brugt mere med den nye omklæd-
ningsbygning, end de gør i dag.

Københavns Kommunes parkafdeling har stillet en række betingelser, som
sikrer udseende og placering af det nye klubhus i forhold til Utterslev
Mose. Parkafdelingen har ligeledes sat begrænsninger på brugen af huset
af hensyn til eventuelle støjgener.

Dispensationen fra søbeskyttelseslinien var betinget af opfyldelsen af
en række krav, der skulle sikre, dels at bygningen blev udformet, såle-
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des at den harmonerer med de øvrige mindre bygninger. i Utterslev Mose
området, dels at den blev skærmet med beplantning.

Inden sagens afgørelse havde kommunen foretaget en naboorientering i
overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 547 af 22.
juni 1992 om bygge - og beskyttelseslinier. Orienteringen gav anledning
til det brev af 6. oktober 1993 fra Anne-Marie og Rene Dujardin, som
indgår i sagens akter. Der blev ikke indgivet klage over dispensatio-
nen. Boldklubben.har endnu ikke fået råd til at opføre klubhuset.

Der har under rejsningen af fredningssagen været enighed mellem fred-
ningsnævnet og Københavns kommune om, at der skulle åbnes mulighed for
den ansøgte omklædningsbygning i fredningsdeklarationen for Utterslev
Mose. Klubben ønsker stadig at få bygningen placeret ved boldbanerne og
håber stadig at få råd til at opføre den. Kommunen finder stadig, at
det er en gevinst for parkområdet at få erstattet dec gamle hus ved
Rismosevej med et nyt nord for Grønnemose Alle.

De krav, der fra kommunens side blev stillet i forbindelse med de op-
rindelige tilladelser står stadig ved magt, således at området ikke
vil blive spoleret som naturområde. Det må i den forbindelse erindres,
at Utterslev Mose ikke kun er et.naturområde, men et område med mulig-
hed for aktivitet. Der er således flere boldbaner og omklædningsbyg-
ninger inden for fredningsområdet.

Endelig skal det nævnes, at der mellem det nuværende klubhus og nabo-
ejendommene er ca. 10 m. Den korte afstand har kun medført et par en-
kelte naboklager i de sidste 20 år over støj fra boldspillerne. Efter
påtale fra kommunen ophørte støjen'med det samme. Det nye klubhus og
naboerne vil blive adskilt af mindst 30 m, hvori der indgår en offent-
lig sti og en kanal og hvor der er beplantning, som forstærkes.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde, har deltaget 10 af Naturklagenævnets 12 medlemmer. Bent Jacobsen
(formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise
Andreasen, Peter Christensen, Leif Hermann, Ebbe Kalnæs, Mogens Mik-
kelsen, Hans Christian Schmidt og Jens Steffensen.
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Et flertal på 8 medlemmer skal udtale:

Ifølge fredningsbestemmelserne jf. § 3, stk. 3, er fredningen ikke til
hinder for, at der til afløsning af omklædningsbygningen syd for Grøn-
nemose Alle opføres en ny omklædningsbygning i vestkanten af græsarea-
let nord for Grønnemose Alle, som det blev tilladt af Fredningsnævnet
for København den 18. november 1993. Fredningsnævnets betingelser i den
pågældende kendelse skal respekteres, herunder at det gamle klubhus i
forbindelse med flytningen skal fjernes og grunden overgå til parkfor-
mål.

Da den del af fredningsområdet, der ligger nord for Grønnemose Alle,
hidtil har været benyttet til boldspild og i fredningen fortsat er ud-
lagt som plæne, hvor der tillades boldbaner, er det også i forhold til
fredningens øvrige formål mest hensigtsmæssigt, at en omklædningsbyg-
ning placeres som bestemt af fredningsnævnet.

Flertallet stemmer herefter for at stadfæste fredningens bestemmelse
om, at der kan opføres et nyt klubhus i parkarealet nord for Grønnemose
Alle på de fastsatte betingelser.

Mindretallet (Bent Hindrup Andersen og Jens Steffensen)finder, at områ-
det bør bevares som parkområde og stemmer for at udtage bestemmelsen af
fredningen.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenæv-
nets afgørelse herefter ud på, at Fredningsnævnets afgørelse af 13. ju-
li 2000 stadfæstes.

på Naturklagenævnets vegne

C" r/// /
;1/ (U l;2!i«6"efA.

IBent Jacfbsen
Vice formand

.\fgorelsen er endelig og kan ikke indlJringes for anden administrativ m)ndighed. jf. naturlJesk)ttelseslovens § 82. EHntuel retssag til pro-
\else afafgorelsen skal _ære anlagt inden 6 måneder. jf. Imens § 88. stk.1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

REG.Nt. 79g~·00

Københavns kommune
Parksektionen
Njalsgade 15
2300 København S.

Vedr. j. nr. OS.OOP-OOOI- Skråparkeringspladser i Utterslev Mose ved Pilesvinget.

I skrivelse af 24. januar 2002 har De søgt om dispensation til anlæg af skråparkerings-
pladser langs Pilesvinget ved boldbanerne og i forbindelse hermed opsætte et hegn og
etablere en stibelysning .

Der er som begrundelse for ansøgningen anført, at "grundejerne langs Brønshøj Kirke-
vej i Brønshøj har i mange år haft store gener fra parkering på vejen af et stort antal
biler, der tilhører fodboldspillere, som benytter boldbanerne i Kirkemosen ved Utter-
slev Mose. På trods af mange mundtlige og skriftlige henstillinger fra Vej- og Park,
Københavns Idrætsanlæg og boldklubbens ledelse til boldspillerne samt etablering af
en adgangssti fra Pilesvinget og opsætning af et markeringshegn ved klubhusene er det
hidtil ikke lykkedes at reducere parkeringen på Brønshøj Kirkevej væsentligt.

Vej- og Park har derfor i samarbejde med Brønshøj Kirkevejs Vejlaug, Københavns I-
drætsanlæg og boldklubberne udarbejdet et forslag til helt at stoppe parkeringen på ve-
jen af fodboldsspillemes biler. Forslaget går ud på at lukke den nuværende adgang fra
Brønshøj Kirkevej til klubhuse og boldbaner med et hegn, således at boldspillerne kun
kan komme ind fra Pilesvinget.

• Skal denne løsning lykkes, er det nødvendigt at etablere flere parkeringspladser på Pi-
lesvinget for ikke at flytte generne fra boldspillernes parkering til den nordlige del af
Brønshøj Kirkevej ."

Det anførte er beskrevet således:

"Det nuværende hegn foran klubhusene føres helt igennem langs sydsiden af boldba-
nerne. Der etableres en låge i hegnet ved den nordgående grussti, der er aflåst i fod-
boldsæsonen, men ellers åben. Der plantes en gruppevis beplantning af træer og buske
langs det nye hegn dels for at sløre hegnet og dels for at opfange høje bolde. Ved at
placere hegnet på dette sted vil der fortsat være adgang fra Brønshøj Kirkevej til Kirke-
mosen for det almindelige parkpublikm hele året.

Der etableres skråparkering langs Pilesvinget, hvor der i dag er længeparkering, og
parkeringen udvides længere med øst. Herved fordobles antallet af parkeringspladser
på Pilesvinget. Dette medfører, dels at den nuværende cykel- og gangsti langs Pilesvin-
get skal flyttes et par meter længere ind i parken, og dels at de brede busketter mellem
boldbaneme og Pilesvinget derfor skal reduceres en smule for at give plads ~il stien.



Indgrebet i busketbeplantningen langs Pilesvinget vil være yderst begrænset og vil i
kort tid næppe kunne ses i området. Grundet de øvrige beplantninger på begge sider af
Pilesvinget vil parkeringsudvidelsen ikke være synlig inaturområderne Kirkemosen og

_ Utterslev Mose.

Længdeparkeringspladserne ligger på vejareal uden for fredningen, medens skråparke-
ringen vil gå et par meter ind i det fredede areal".

Området er fredet ved kendelse af 13. juli 2000 om fredning af Utterslev Mose mv.,
hvorefter der ifølge § 2 ikke må foretages terrænændringer og ændringer i vegetations-
forholdene. Efter § 6, stk. 3, må der ikke opsættes belysning uden fredningsnævnets til-
ladelse.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse af26. februar
2002 og på mødet den 22. maj 2002 anbefalet, at der meddeles dispensation. Den eksi-
sterende, kraftige beplantning, hvorfor der kun fjernes lidt, vil betyde, at den nye par-
keringsplads næppe vil kunne ses fra Kirkemosen og Utterslev Mose.

Det er endvidere anført, at der må findes en løsning på parkeringsproblemet. Da bold-
banerne er en del af parkens funktioner vurderes det rimeligt, at parkeringspladserne
findes inden for parkens rammer eller på de veje, der går gennem parken, og ikke på
villavejene uden om. Den anviste løsning, hvor man udvider en eksisterende parkering
langs en af vejene gennem parken ved at inddrage en smal stribe afparken til formålet,
vurderes derfor formålstjenlig.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 6. marts 2002 og på mødet den 22.
maj 2002 anført, at skråparkeringspladserne, specielt langs den strækning, hvor der ik-
ke er boldbaner, vil forringe områdets landskabelige og rekreative værdier. De vil med-
fører en opdeling af det grønne område.

Da parkeringspladsen virke skæmmende på det anførte sted, og da indgrebet er for
stort i relation til den ret nye fredning, giver fredningsnævnet afslag på dispensations-
ansøgmngen .

• 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 na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Ik~Jt1./ ~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den S.september 2002 REG.Nl 1'73"·co
FRS nr. 3/2002

Københavns Kommune,
Parksektionen
Njalsgade 13
2300 København S.

J. nr. 05.00P-000l Skråparkeringspladser Utterslev Mose ved Pile-
svinget.

•
Den 11. juni 2002 meddelte fredningsnævnet afslag på dispensation til an-
læg af skråparkeringspladser langs Pilesvinget ved boldbaneme og i den for-
bindelse opsætte et hegn og etablere en stibelysning. I afgørelsen anførte
fredningsnævnet, at parkeringspladsen ville virke skæmmende på det anførte
sted, og at indgrebet var for stort set i relatiop. til den ret nye fredning.

Afgørelsen blev ved skrivelse af 8. juli 2002 påklaget til Naturklagenævnet
af Københavns Kommune. Det fremgik imidlertid af klage skrivelsen, at
Parksektionen kunne acceptere en mindre omfattende dispensation end den
oprindeligt ansøgte, og Parksektionen har efterfølgende fremsendt tegning
nr. OBl05-3, der viser den ønskede ændrede placering afparkeringsbåsene.

På denne baggrund har fredningsnævnet genoptaget sagen og fremsen-
delsen til Naturklagenævnet har afventet genoptagelsessagen.

Danmarks Naturfredningsforening har telefonisk meddelt, at foreningen kan
acceptere det ændrede projekt, dog således, at parkeringspladserne slutter ud
for det eksisterende hegn mod øst.

Området er fredet ved kendelse af 13. juli 2000 om fredning af Utterslev
Mose mv., hvorefter der ifølge § 2 ikke må foretages terrænændringer og
ændringer i vegetationsforholdene. Efter § 6, stk. 3, må der ikke opsættes
belysning uden fredningsnævnets tilladelse. -

Under hensyn til, at antallet af parkeringspladser nu er blevet mindre, og til
at der allerede var parkeringspladser på en stor del af arealet meddeler fred-
ningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l dispen-
sation til anlæg af parkeringspladser, vinkelret på Pilesvinget, som vist på
tegning nr. O B 105-3, dog således at de 11 parkeringspladser øst for den
stiplede linie (entreprisegrænse ) udelades. Der meddeles endvidere dispen-
sation til at føre det nuværende hegn frem til sydsiden af boldbaneme og til
ved den nordgående grussti at etablere en låge, der kan være aflåst i fodbold-
sæsonen, men ellers holdes åben. Endelig meddeles der dispensation til at
etablere en lav parkbelysning med lamper af mærket Stærke Louis eller By-
sted. Belysningen skal slukkes, når de sidste aktiviteter ophører i klubhusene Skov- og l'\'atu""sty 1

'I , .... ,1 re kier
om aftenen. J.nr. ~N 200 j ~ '/.../ ' ,~ , ,
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Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks 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 Na-
turklagenævnet.

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

~fLr.rr~
Hans Chr. Poulsen

formand
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TELEFON 39 69 32 19 Gladsaxe, den 7. februar 2005
TELEFAX 39 661048 FRS nr. 66/2004 - jm

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

J. nr. 04.01.00g01-0173 Ombygning af vejkrydset Hareskovvejenl
Mosesvinget/Pilesvinget.

• I skrivelse af 21. december 2004 er ansøgt om dispensation til at ombygge
krydset Hareskovvejen I Mosesvinget I Pilesvinget og dermed udvide trafi-
karealerne ind i Utterslev Mose samt til midlertidigt at anvende en del af
det fredede areal til byggeplads i forbindelse med ombygningen.

Området er omfattet af fredningsdeklaration af 13. juli 2000 om fredning
af Utterslev Mose mv. I følge fredningsdeklarationen må der ikke foreta-
ges terrænændringer eller ændringer i de nuværende vegetationsforhold, ej
heller anlægges nye stier, med mindre det er umiddelbart tilladt i fred-
ningsbestemmelserne, tillades af Københavns kommune som plejemyndig-
hed på grundlag af en plejeplan eller tillades af Fredningsnævnet.

Københavns kommune, 0konomiforvaltningen, 8. kontor, har i skrivelse
af 14. januar 2005 anført følgende:

•
"Vejdirektoratet ønsker at gøre krydset mere trafiksikkert ved at forbedre
signalanlægget og adskille trafikbanerne mere, da der er mange trafikulyk-
ker. Det medfører, som vist på kortbilaget til ansøgningen - vedlagt i ned-
fotograferet udgave som bilag 2 - at den eksisterende cykel- og gangsti
flyttes længere ind i det fredede område, hvorved knap 200 m2 græsareal
bliver til asfalt- og grusarealer. Desuden skal et eksisterende træ - som
imidlertid har en dårlig sundhedstilstand - fældes og et andet beskæres mo-
derat af hensyn til trafiksikkerheden.

I forbindelse med anlægsarbejderne, som forventes at vare ca. to måneder,
er der endvidere brug for at anlægge en midlertidig byggeplads på ca. 200
m2 indenfor det fredede område. Når ombygningen af krydset er afsluttet,
retableres byggepladsarealet til det nuværende udseende.

Det ansøgte ligger delvis inden for søbeskyttelseslinien omkring to af søer-
ne i Utterslev Mose. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmel-
ser om beskyttelseslinier er imidlertid ikke nødvendig, da foranstaltninger,
der tillades i medfør af bestemmelserne i fredningsdeklarationen, ifølge
deklarationens § 7, kan foretages uden særskilt dispensation fra Naturbe-
skyttelseslovens § 16 og § 17.

IlJli~-Cx!JcS
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Det vurderes, at det er væsentligt at der gives mulighed for en trafiksik-
ring af det pågældende kryds, så ulykkesantallet kan mindskes. Udform-
ningen tager kun et mindre areal af det fredede område. Det træ, der må
fældes, er ifølge Vej & Park ikke så meget værd, og det andet kan beskæ-
res uden at ændre udseende i væsentlig grad. Anvendelsen af 200 m2 af det
fredede areal til midlertidig byggeplads i 2 måneder vurderes at være nød-
vendig for anlægget og til begrænset gene for brugen af det fredede områ-
de, og det retableres til nuværende udseende bagefter.

På ovennævnte grundlag vil man herfra set fra et fredningsmæssigt syns-
punkt ikke udtale sig imod, at fredningsnævnet giver dispensation i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks 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 Na-
turklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at kla-
geren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en
opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Na-
turklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenæv-
nets 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, bortfal-
der tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~l/(j?~
Hans Chr. Poulsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 3319

Vej og Park
Byrumskontoret
Nj alsgade 13
2300 København S

S CAN'NEfl\.
KOPI

Den 13. april 2007
FRS nr. 2/07 BH

Skov~ :;;o~taget i
l aturstyre/sen
6 APR. 2001

Jr.nr. 04.01.14GOI-0124 - træningspavilloner i Vterslev Mose.

Ved skrivelse af30. januar 2007 ansøgte Vej og Park om dispensation fra Fredningen
afUtterslev Mose til opstilling af3 små pavilloner ved cykel- og gangstien i Vestmo-
sen. Placeringen er vist ved kryds på vedlagte kopi af fredningskortet. Pavillonerne har
hver et areal på ca. 10m2, hvori der er placeret forskellige redskaber, således at den
optimale træning opnås ved at bruge redskaberne til motionsdyrkelse i forbindelse med
gå- og løbeture i området.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-
pensation fra fredningen afUtterslev Mose til opstilling af de 3 små pavilloner.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des 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. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Lflv.~
Hans Chr. Poulsen

Formand.
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Københavns Kommune, 0konomiforvaltningen
8. kontor
Københavns kommune, Center for Byudvikling
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet
Foreningen til Hovedstadens forskønnelse
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" FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA vBCANNE l'lEG. Ni r IjZ; h.~
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10 Den 17. august 2007
2830 Virum FRS nr. 33/07 sum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Københavns kommune
Center for Park og Natur
Njalsgade 13, 5.sal,
1505 København V

FRS 33/2007

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 O AUG. 2007

KOPI

Sagsnr. 2007-25961. Ansøgning om dispensation til omlægning af afløbet fra Ut-
terslev Mose og restaurering af Søborghus Rende

I skrivelse af 22. maj 2007 har Københavns kommune ansøgt om dispensation fra fred-
ningskendelsen for Utterslev Mose til at omlægge afløbet fra Utterslev Mose og til at
restaurere den øverste del af Søborghus Rende.

Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte udgør første etape af realisering af Køb en-
havn kommunes vandområdeplan for kommunens nordlige vand-områder, der omfatter
Fæstningskanalen, Utterslev Mose, Nordkanalen, Søborghus Rende og Emdrup Sø.

I fredningskendelse af 13. juli 2000 om fredningen afUtterslev Mose er i § 2 blandt
andet anført: "Der må ikke foretages væsentlige ændringer i søernes eller kanalernes
form. Fredningen er ikke til hinder for mindre justeringer med henblik på atforbedre
vandkvaliteten i området. Den er heller ikke til hinder for initiativer, der har til formål
at mindske udløbet af spildevand i mosen. Nye anlæg samt disses udformning og place-
ring skal godkendes af fredningsnævnet. "

Miljøcenter Roskilde har anbefalet det ansøgte, der er en forbedring af vandmiljøet.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-
ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse §
87 indgives skriftligt inden fristens udløb til Fredningsnævnet, der videresender den til
Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
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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.

Øw~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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