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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Att.: Gert Juhl 

 

Via e-post: gej@ltk.dk 

 

 

 

 

 

Ermelundskilen – Midlertidigt grusfortov 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om genoptagelse af fredningsnævnets afgørelse af 4. 

februar 2019, hvorved fredningsnævnet har meddelt afslag på ansøgning om dispensation 

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

gende Cirkuspladsen ved Firskovvej i Lyngby. 

 

Sagens oplysninger 

 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

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

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

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 

Fredningsnævnet meddeler afslag på ansøgningen om genoptagelse. 

 

Begrundelse: 
I medfør af almindelige forvaltningsretlige principper er fredningsnævnet på ulovbestemt 

grundlag forpligtet til at genoptage en sag, hvis der i forbindelse med anmodningen om gen-

optagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis 

sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde forelig-

get i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen. Tilsvarende er fredningsnævnet 

forpligtet til at genoptage en sag, hvis der er fremkommet væsentlige nye retlige forhold, det 

vil sige en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der er be-

gået ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.  

 

 

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 24. april 2019 
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Fredningsnævnet kan i medfør af almindelige forvaltningsretlige principper, som altoverve-

jende hovedregel ændre den trufne afgørelse til fordel for ansøger, når der fremkommer nye 

oplysninger om afgørelsesgrundlagets faktiske omstændigheder. Det er dog normalt yderli-

gere en betingelse for at kunne omgøre en truffet afgørelse på begæring af en part, at omgørel-

sen ikke kommer andre parter til skade. Det indebærer navnlig, at omgørelsesadgangen ikke 

anvendes på sager, der går ud på afgørelse af tvister mellem to eller flere parter. 

 

Retsgrundlaget er uændret i forhold til afgørelsestidspunktet. Lyngby-Taarbæk Kommune er i 

forbindelse med ansøgningen om genoptagelse ikke fremkommet med nye, faktiske oplysnin-

ger, der forpligter fredningsnævnet til en genoptagelse. Der er herunder ikke fremkommet op-

lysninger om, at ansøger er ophørt med den vilkårsovertrædelse, der er lagt vægt på i fred-

ningsnævnets afgørelse af 4. februar 2019. Retshåndhævelseshensyn taler derfor fortsat afgø-

rende imod at meddele denne ansøger dispensation til midlertidige anlæg i fredningsområdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse 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 Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag 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.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.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.  

 

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 kla-

genævnet, 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. 
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