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Udtalelse vedr. ansøgning om forlængelse af dispensation fra Mølleåfredningen til 

midlertidig administrationsbygning (pavilloner) på Mølleåværket, Hjortekærbakken 12. 
 
Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har fra Fredningsnævnet modtaget 
ansøgning fra Lyngby-Taarbæk Kommune om dispensation fra Mølleåfredningen til forlængelse 
af de nugældende dispensationer fra Mølleåfredningen i yderligere 5 år frem til den 30. april 
2021. 
 
Det fremgår af ansøgningen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, at de skal have fundet en 
løsning på, hvor forsyningens administration skal ligge i fremtiden, og at de påtænker at 
indsende en ansøgning om udvidelse af administrationsbygningen på Mølleåværket i 
begyndelsen af 2015, så den kan rumme hele administrationen. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings støtte til den midlertidige dispensation i 2011 var baseret på, 
at den hidtidige placering på Lyngbygårdsvej 2 skulle anvendes til dagsinstitution, og at der var 
tale om en midlertidig løsning i op til 5 år. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke kun vil ansøge om dispensation 
frem til 2021, men også her i år vil ansøge om dispensation til at udvide 
administrationsbygningen, så den kan rumme hele administrationen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening finder på den baggrund, at den midlertidige dispensation er 
ved at udvikle sig til at blive en permanent løsning, hvilket er i åbenlys strid med 
Mølleåfredningen.  Danmarks Naturfredningsforening finder på den baggrund, at der hverken 
bør meddeles dispensation til en 5-årig forlængelse af de nugældende dispensationer fra 
Mølleåfredningen eller dispensation til at udvide administrationsbygningen.   
 
Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund Fredningsnævnet om højst at 
meddeles en forlængelse af dispensationen til april 2018, så Lyngby-Taarbæk Forsyning får tid 
til at finde en anden placering af administrationen uden for Mølleåfredningen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Nielsen 
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