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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Att.: Gert Juhl 

 

Via e-post: gej@ltk.dk 

 

 

 

 

 

Ermelundskilen – Midlertidig parkeringsplads og midlertidigt grusfortov 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om forlængelse til 2021 af den ved fredningsnævnet 

den 3. september 2014 i sag FRS 20/2014 meddelte og ved fredningsnævnet den 6. december 

2016 forlængede dispensation til midlertidig parkeringsplads samt dispensation til etablering 

af et midlertidigt grusfortov på ejendommen matr.nrr. 5b, 5br 12a og 7000f, beliggende Cirkus-

pladsen ved Firskovvej i Lyngby. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt 

til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 
 

Sagens oplysninger 

 

Sagens oplysninger 

 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 18. sep-

tember 2002 om fredning af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”…” 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-76+77-2018  
 
Den 04. februar 2019 
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§ 1. Fredningens formål 

Fæstningskanalen bevares som fortidsminde med mulighed for, at den kan 

genskabes som en tør eller vandfyldt kanal. 

 

Den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø bevares ubrudt, 

og dens funktion som levested og spredningskorridor for det vilde 

plante- og dyreliv bevares og forbedres. 

 

Landskabskilens rekreative funktioner bevares og forbedres. 

 … 

§ 4. Terrænændringer 

Der må ikke fortage s terrænændringer, medmindre sådanne tilstandsændringer 

tillades eller foretages af plejemyndigheden efter §§ 7-8, eller 

tillades ved en dispensation efter § 9. 

 

Anlæg i forbindelse med udvidelse af motorveje og jernbaner kan etableres 

uden fredningsnævnets godkendelse. 

  

§ 5. Bebyggelse, veje, tekniske anlæg og hegning 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygninger, skure og 

hytter. Dog kan der med plejemyndighedens godkendelse opføres kolonihavehuse 

på eksisterende koloniarealer. 

 

Der må ikke opstilles campingvogne, telte, master, lysstandere eller 

skæmmende indretninger. Cirkuspladsen ved Firskovvej kan dog benyttes 

som hidtil. 

 

Bygninger, som nedbrænder eller nedrives, kan uden tilladelse fra 

fredningsnævnet genopføres med lignende bygninger. Bygninger og master 

kan fjernes uden tilladelse fra fredningsnævnet. 

 

Der må ikke anlægges nye veje og parkeringspladser, jf. dog § 4, 2. 

afsnit. 

 

 

Ved forlængelsen af dispensation til parkeringsplads den 6. december 2016 anførte frednings-

nævnet, at dispensationen b lev givet ”på vilkår af, at parkeringspladsen og belysningen fjer-

nes inden udgangen af 20l 8, dog senest, når Kanalvej er genåbnet og parkeringspladserne 

under Kanalvejsbyggeriet kan benyttes.” 

 

Fredningsnævnet begrundede sin afgørelse som følger: 

 

”Fredningsnævnet har vurderet, at en forlængelse af dispensationen til parkeringsplads og en 

dispensation til en tidsmæssigt begrænset belysning ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet er midlertidigt.” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

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 

Fredningsnævnets formand har foretaget besigtigelse den 29. januar 2019 og konstateret, at 

parkeringspladsen ikke er fjernet, men tværtimod fortsat er i aktiv brug. 

 

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

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Lyngby-Taarbæk Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for ansøgningen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod en forlængelse af dispensation til par-

keringsplads. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Dorete Dandanell (udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på dispensa-

tion til midlertidig parkeringsplads og grusfortov. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at den tidligere midlertidige dispensation i 2016 blev for-

længet på vilkår af, at parkeringspladsen og belysningen skulle fjernes inden udgangen af 

2018, dog senest, når Kanalvej var genåbnet og parkeringspladserne under Kanalvejsbyggeri-

et kunne benyttes. Ansøger har i flere måneder forsætligt undladt at efterkomme vilkåret, og 

fredningstilsynet har forsømt at skride ind over for den konstaterede overtrædelse. Retshånd-

hævelseshensyn taler under disse omstændigheder afgørende imod at meddele denne ansøger 

en fornyet dispensation til midlertidige anlæg i fredningsområdet. Fredningsnævnet har videre 

lagt vægt på, at fredningsnævnet i ved forlængelsen i 2016 udtrykkeligt lagde vægt på, at pro-

jektet var midlertidigt. Med den nu foreliggende ansøgning, hvor dispensationen ønskes for-

længet frem til 2021 kompromitteres projektets midlertidige karakter. 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet 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. 


