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1. Formål og baggrunden 

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde april 2014 at fredningssagen for Assistens Kirkegård Køben-

havn skal gennemføres. Danmarks Naturfredningsforening har på baggrund af nævnets afgørelse i 

september 2014 udarbejdet nyt forslag til fredningsbestemmelser. Ved forslaget er der tillige taget 

højde for de bemærkninger, som Københavns Kommune fremkom med på offentligt møde i sep-

tember 2011. 

  

Assistens Kirkegård er efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering karakteriseret ved at ha-

ve rigtig mange interessenter, og det er af væsentlig betydning at disse tildeles en stemme, når der 

skal udarbejdes pleje- og udviklingsplaner for Assistens. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings hensigt med fredningen er, at Assistens Kirkegård er sikret 

imod indgreb og tiltag, der er i modstrid med de museale, kulturhistoriske, rekreative og/eller biolo-

giske værdier på kirkegården. Formålet med forslaget er således at fastholde Assistens Kirkegårds 

knap 20 ha som en samlet, organisk helhed. Dette udmøntes ved at kirkegården bevares med sit 

nuværende areal som den museale, kulturhistoriske, rekreative og biologiske perle, kirkegården 

gennem mere end 250 år har udviklet sig til.  

2. Fredningens afgrænsning 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. 

3. Beskrivelse af fredningsområdet 

Fredningsforslaget indeholder følgende beskrivelse af fredningsområdet: 
 

”Assistens Kirkegård blev oprettet i 1760, da pladsen på kirkegårdene inden for voldene var blevet for 

trang. I 1879 blev rammerne for Assistens Kirkegårds fremtidige anvendelse fastlagt ved en kongelig 

resolution. Kirkegården skulle efter 1980 omlægges til park for Nørrebros befolkning. Hensigten med 

dette var at hindre, at kirkegårdsarealet blev “begravet under bygninger og mursten”. I resolutionen blev 

det endvidere krævet, at der ved udformningen af parken blev taget hensyn til “en værdig bevarelse af 

de ypperste gravmæler og minder over kendte personer”. I 1989 tiltrådte borgerrepræsentationen et for-

slag, ifølge hvilket Assistens Kirkegård skal anvendes til mindepark, musealt område og park, sådan 

som den gamle resolution foreskriver. Planens hovedidé er at knytte Assistens Kirkegård nærmere til 

Nørrebrokvarteret gennem fortsat anvendelse som kirkegård og ved at skabe bedre rekreative mulighe-

der, samtidig med at stedet udvikles som et kulturhistorisk udflugtsmål. Kirkegården fremstår i dag som 

en velfungerende blanding af kirkegård og park fyldt med museale og rekreative værdier, kulturhistorie, 

områder med skovpræg vekslende med parkprægede arealer, og området er stærkt benyttet som lokalt 

friluftsområde samtidig med at det pga. de museale værdier tiltrækker turister i tusindvis. Kirkegården 

er stadig i funktion, og i de 250 år, den har eksisteret, er den blevet det sidste hvilested for en lang ræk-

ke danskere — ukendte såvel som kendte. Forfatteren Martin A. Hansen skrev meget rammende i Hin 

Enkelte: “Måtte Nørrebro, som ingen større kulturinstitution ejer, regne sine døde med, blev det landets 

åndelige centrum”. Her findes et stort udvalg af både kiste- og urnegravsteder, og også en bemærkelses-

værdig stor variation i gravstedsejernes mindedyrkelse, der ofte har et meget personligt præg. En tur på 

kirkegården er en æstetisk og historisk oplevelse for alle uanset alder. Lokalkirkegården, der er placeret 

midt på kirkegården, skal bestå frem til år 2150.” 
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4. Fredningens budget 

Arealer, der indgår i fredningsforslaget, ejes af Københavns Kommune og for to mindre arealers 

vedkommende af Den Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke. Der bliver i forbindelse med 

fredningens gennemførelse ikke behov for køb eller ekspropriation af arealer. 

 

Ved fredningsrejsningen har Danmarks Naturfredningsforening anført, at fredningen kan gennemfø-

res uden omkostninger. 

5. Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der befinder sig ikke internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsområdet eller i 

relevant afstand fra fredningsområdet. Det er derfor fredningsnævnets vurdering, at fredningsforsla-

get ikke rejser spørgsmål om konsekvenser for yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-

sesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller for de plantearter, 

der er nævnt i bilag 5 til loven. Der er derfor ikke indhentet habitatkonsekvensvurdering. 

 

6. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 

Kirkegården ligger byzone. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i fredningsforslaget anført følgende om Dispositionsplan 

2020:  
 

”Københavns Kommunes borgerrepræsentationen vedtog 1989 Dispositionsplan 2020. Dispositionspla-

nen blev enstemmigt vedtaget og blev endda meget rosende omtalt under udvalgsbehandlingen, idet en 

vanskelig opgave med at forene mange forskellige interesser var blevet løst på en måde, der samtænkte 

Assistens til en samlet, organisk helhed, der var integreret med bydelen Nørrebro. Dispositionsplan 

2020 inddeler Assistens i fire delområder, som hver har sin særlige anvendelse og karakter, og den be-

skriver særkenderne ved delområderne samt hvordan plejen bedst understøtter disse særkender. Ud-

møntningen af Dispositionsplanen betød, at Assistens Kirkegård blev åbnet mere op for offentligheden, 

og det blev mere attraktivt at besøge området. Fredningssagen lægger op til, at Dispositionsplanen bru-

ges som rammeplan for fredningen af Assistens Kirkegård. Den løbende pleje af området skal således 

understøtte de fire delområders særkender som beskrevet i Dispositionsplan 2020.” 

 

Københavns Kommune har under høringen i sagen henledt opmærksomheden på, at dis-

positionsplanen er gammel, og at den ikke nødvendigvis vil blive opretholdt uændret i årene, der 

kommer. 

7. Sagens behandling ved Fredningsnævnet.  

 

For så vidt angår fredningssagens forløb forud for Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisningsken-

delse af 6. maj 2014 henvises til Fredningsnævnets for Københavns kendelse af 27. august 2012, 

herunder punkt 4, hvor fredningssagens rejsning er beskrevet. 

 

Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. maj 2014 har nævnet enstemmigt udtalt følgende: 

 
”Assistens Kirkegård benyttes i dag som både kirkegård og park. Ifølge vedtægten for Københavns be-

gravelsesvæsen kan der erhverves brugsret til gravsteder indtil år 2150 dels i afdeling J til N (”lokalkir-
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kegård”), dels - efter Købehavns begravelsesvæsens særlige tilladelse - i afdeling J til F (”mindepark”). 

På alle øvrige afdelinger på kirkegården kan der ikke erhverves brugsret til gravsteder ud over år 2019. 

 

Natur og Miljøklagenævnet skal bemærke, at den omstændighed, at kirkegårde er omfattet af den kirke-

lige lovgivning ikke i sig selv fører til, at kirkegårde ikke kan fredes. 

 

Hvis en fredning konkret kan begrundes i de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens formåls-

bestemmelse - og disse hensyn ikke i tilstrækkelig grad ses varetaget gennem den kirkelige lovgivning - 

vil der således kunne ske fredning efter naturbeskyttelseslovens regler. 

 

Den Overfredningsnævns kendelse fra 1958, som kommunen og Kirkeministeriet har henvist til i deres 

klage, må netop forstås således, at ovenstående generelle retsopfattelse er lagt til grund for den konkrete 

vurdering af, hvorvidt fredning var påkrævet. Kirkegårde med deres grave, beplantninger, stendiger mv. 

vil normalt være tilstrækkeligt sikret gennem den kirkelige lovgivning, hvorfor fredning af kirkegårde 

yderst sjældent kommer på tale. 

 

Det er imidlertid Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Assistens Kirkegård er af en helt særegen 

karakter, idet den udover at fungere som kirkegård indeholder en række historiske gravminder af stor 

kulturhistorisk værdi og i vid udstrækning benyttes som park for de lokale beboere. Dertil kommer om-

rådets naturmæssige værdier. 

 

Nævnet finder på den baggrund, at der er behov for en varig sikring af Assistens Kirkegårds særlige 

værdier som ikke alene er af lokal, men også af åbenbar national betydning. Disse værdier ses ikke i til-

strækkelig grad beskyttet gennem den kirkelige lovgivning. 

 

På den baggrund ophæves fredningsnævnets afvisning af 27. august 2012 om at gennemføre fredningen 

og sagen hjemvises til fornyet behandling. 

 

Ved fredningsnævnets fornyede behandling af sagen udtages den del af fredningsområdet, der berøres af 

den nye metrostation, af fredningen, jf. § 14 i lov om en Cityring, og der bør i fredningen foretages en 

klar adskillelse mellem det fredede område og metrostationen og de dertil knyttede faciliteter, såsom 

trappenedgang, elevatortårn og cykelstativer mv. 

 

For den del af fredningsområdet, som i vedtægten for Købehavns begravelsesvæsen er udlagt til ”lokal 

kirkegård”, bør fredningsbestemmelserne træde i kraft successivt efterhånden som anvendelsen som be-

gravelsesplads ophører. For den øvrige del af området skal fredningen ikke hindre fortsat kirkegårdsdrift 

i et omfang som nu.” 

 

Danmarks Naturfredningsforening fremkom med revideret fredningsforslag i september 2014. Un-

der sagens behandling er formandsposten i fredningsnævnet overgået fra Ib Hounsgaard Trabjerg til 

Søren Holm Seerup. Sagen blev derfor udsat til offentligt møde, der skulle afholdes efter den nye 

formands tiltræden. Offentligt møde blev holdt den 6. maj 2015 på Københavns Rådhus. På mødet 

fremkom følgende med bemærkninger til fredningsforslaget: Danmarks Naturfredningsforening, 

Kirkeministeriet, Københavns Kommune, Nørrebro Lokaludvalg, Metroselskabet I/S, Miljøpunkt 

Nørrebro og Naturstyrelsen. På baggrund af bemærkningerne på mødet kom Danmarks Naturfred-

ningsforening den 16. juni 2015 med et revideret forslag til fredningsbestemmelser. På baggrund af 

disse revidere bestemmelser har følgende fremsendt høringssvar: Kirkeministeriet, Københavns 

Kommune, Nørrebro Lokaludvalg, Hendes Majestæt kejserinde Dagmars Fond på vegne af Den 

Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke. Der er derudover kommet bemærkninger fra en række 

omboende personer. På baggrund af disse høringssvar er Danmarks Naturfredningsforening den 25. 

september 2015 fremkommet med et nyt, revideret forslag til fredningsbestemmelser, der har indar-
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bejdet bemærkningerne fra Kirkeministeriet, og har taget højde for dele af bemærkningerne fra de 

øvrige høringssvar. 

8. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse  

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af miljø-

ministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune). Fredningsnævnets afgørelse 

er enstemmig. 

 

Som anført i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. maj 2014 er betingelserne for områdets 

fredning er til stede. 

 

I forhold de foreslåede fredningsbestemmelser i det endelige forslag fra Danmarks Naturfrednings-

forening bemærker Fredningsnævnet for København følgende: 

 

Fredningsnævnet har af hensyn til det fremtidige samspil mellem kirkegårdsdrift og fredningsregler 

fundet behov for at præcisere fredningsvilkårenes subsidiaritet i forhold til den kirkegårdsretlige 

regulering. Fredningen skal således ikke være til hinder for, at områder, der i dag ikke fungerer som 

aktivt begravelsesområde, på et senere tidspunkt inddrages til sådant med den konsekvens, at det 

pågældende område får samme status i forhold til fredningen, som delområde 3 har i dag. Det præ-

ciseres, at beslutning om inddragelse af nyt område til aktivt begravelsesområde kan ske uden di-

spensation fra fredningsnævnet. 

 

Fredningsnævnet har ikke fundet grundlag for at ændre den foreslåede udstrækning af fredningsom-

rådet, hvorved bemærkes, at afgrænsningen i forhold til metro-forpladsen efter Københavns Kom-

munes vurdering er klart defineret ved fredningskortet og ordlyden i fredningsbestemmelsernes § 4. 

Natur- og Miljøklagenævnet har påbudt fredningsnævnet at foretage ”en klar adskillelse mellem det 

fredede område og metrostationen og de dertil knyttede faciliteter, såsom trappenedgang, elevator-

tårn og cykelstativer mv.” Fredningsnævnet har vurderet, at Københavns Kommune i samarbejde 

med Kulturstyrelsen som bygningsfredningsmyndighed, er bedst egnet til at foretage den nærmere 

fastlæggelse af udseendet af den fysiske udformning af afgrænsningen. 

 

Københavns Kommune har peget på et fremtidigt behov for anvendelse af en del af det fredede om-

råde til skybrudssikring i form af etablering af overfladeforsinkelsesbassin til tilbageholdelse af 

regnvand. Fredningsnævnet for København har i en række nyere sager meddelt dispensation fra 

fredningsbestemmelser til fordel for skybrudssikringsanlæg. Det har formodningen imod sig, at de 

hensyn, der begrunder fredningen af Assistens Kirkegård, vil harmonere med et større anlægsarbej-

de i form af et forsinkelsesbassin. På den anden side kan en manglende indsats i forhold til skybrud 

medføre, at voldsomme regnhændelser kan bevirke skade på de fredede interesser i området. Fred-

ningsnævnet har på den baggrund fundet grundlag for at muliggøre dispensation til forsinkelsesbas-

sin i det fredede område på nærmere bestemte vilkår. 

 

Københavns Kommune har udtalt sig imod fredningsforslagets vilkår om forbud mod cyklisme i det 

frede område. Kommunen har herved anført blandt andet, at det ikke er muligt at hindre cykling på 

området, og at cykling ikke vurderes at give nævneværdige gener for andre brugere. Nørrebros Lo-

kaludvalg har ikke udtalt sig imod fredningsforslagets vilkår om cykler, men har peget på, at ad-

gangsforholdene mellem metro-forpladsen og kirkegården uden tvivl vil øge antallet af gennemkø-

rende cyklister og give flere diagonale cyklistruter gennem anlægget. Private borgere har i hørings-
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svar til fredningsnævnet fremkommet med støtte henholdsvis indsigelse over for forslaget om for-

bud mod cykling i det fredede område. Fredningsnævnet har efter en samlet vurdering fundet, at 

fredningens formål ikke harmonerer med en tilladelse til cyklisme i det frede område. 

 

I øvrigt har fredningsnævnet i det væsentlige tiltrådt de af Danmarks Naturfredningsforening fore-

slåede vilkår. 

 

På den baggrund har fredningsnævnet fastsat følgende fredningsbestemmelser: 

9. Fredningsbestemmelser 

 

§ 1 Fredningens formål 

 

- At sikre, at nuværende og fremtidig kirkegårdsdrift, der foregår i medfør af den til enhver tid 

offentligretlige regulering om kirkegårdsdrift, kan opretholdes uanfægtet af fredningen. 

- At sikre Assistens Kirkegårds museale og rekreative værdier, 

- At sikre de kulturelle, historiske, botaniske, landskabelige og biologiske værdier, 

- At sikre Assistens Kirkegård som en helhed bestående af grønt område, kirkegård og histo-

risk værdifulde arealer. 

 

§ 2 Områdets inddeling og bevaring 

 

Opdelingen i delområde 1-4 fremgår af fredningens kortbilag. For de enkelte delområder gæl-

der følgende: 

 

1. Det museale område 

Området skal anvendes til museale formål. Det vil sige, at begravelses-, kultur-, personal- 

og kunsthistoriske interesser er det primære. 

 

Beplantningen bør først og fremmest tjene til understregning af områdets historiske karak-

ter og må således underordnes hensynet til de bevarede gravminder. 

 

2. Mindeparken 

Området skal fungere som mindepark, hvor de historiske og rekreative interesser kan tri-

ves side om side. I mindeparken skal bevaringshensyn dog altid indtage første prioritet. 

 

Mindeparken disponeres som en parkmæssig helhed, der veksler mellem åbne og tætte 

områder. 

 

3. Lokalkirkegården 

Området skal anvendes som lokalkirkegård. Når anvendelsen til begravelsesplads ophører, 

skal området overgå til Mindeparken (delområde 2 udvides). Hvis begravelsesvæsenet be-

slutter at inddrage nye arealer på Assistens Kirkegård til aktiv begravelsesplads, overgår 

disse områder til Lokalkirkegården (delområde 3 udvides). 

 

4. Parken 
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Området skal anvendes til lokalpark, hvor plæner og blomsterenge brydes af mindre 

trægrupper, der omslutter de historiske gravminder i området. 

 

Mest muligt af den eksisterende beplantning skal bevares. Den skovagtige karakter i park-

områdets østlige del bevares og udbygges gennem supplerende træplantning og etablering 

af skovbundsvegetation. 

 

Ændringer i beplantningen, jf. dog § 3, må ikke finde sted med mindre det sker som led i en 

godkendt pleje- og udviklingsplan. Plejemyndigheden har dog ret til af hensyn til publikums 

sikkerhed at foretage nødvendig beskæring og fældning. 

 

§ 3 Kirkegårdsdrift  
 

Fredningens bestemmelser træder først i kraft for delområde 3 (Lokalkirkegården), når an-

vendelsen som begravelsesplads ophører. Anvendelsen som begravelsesplads ophører, når be-

gravelsesvæsenet har truffet beslutning om, at området kan overgå til Mindeparken, og Kir-

keministeriet har godkendt, at anvendelsen som begravelsesplads ophører. 

 

Fredningen er ikke til hinder for kirkegårdsdrift som hidtil i delområderne 1 (Det museale om-

råde, herunder afdeling A), 2 (mindeparken) og 4 (Parken). Fredningen er således ikke til hin-

der for, at begravelsesvæsenet frit kan foretage alle nødvendige dispositioner som led i kirke-

gårdsdriften, og til opfyldelse af begravelsesvæsenets forpligtelser i henhold til den til enhver 

tid gældende offentligretlige regulering af kirkegårdsdrift. 

 

Fredningen påvirker ikke de rettigheder, som tilkommer gravstedsindehavere ifølge den til 

enhver tid gældende offentligretlige regulering af kirkegårdsdrift. 

 

§ 4 Assistens Kirkegård ud mod Metrostationen 

 

Grænsen mellem den kommende metro-forplads og kirkegården følger afgrænsningen i Lo-

kalplan 488 fra 2013 om Nørrebros Runddel Metrostationsplads. 

 

I forbindelse med færdiggørelsen af Metrostationen på Nørrebros Runddel skal der opføres en 

klar adskillelse mellem det fredede område og metrostationen og de dertil knyttede faciliteter, 

såsom trappenedgang, elevatortårn og cykelstativer mv. Den skal i videst muligt omfang ind-

passes i forhold til fredningens formål, og den skal godkendes af fredningsnævnet. Afgræns-

ningen skal indeholde 1 (en) aflåselig passage mellem kirkegården og metro-forpladsen og 

skal udformes på en måde, der i videst muligt omfang umuliggør passage på eller med en cy-

kel. 

 

§ 5 Terrænændringer, byggeri, anlæg, mv. 

 

Der må ikke foretages varige terrænændringer. 

 

Der må ikke opføres nye bygninger. Mindre tilbygninger til og ombygninger af eksisterende 

byggeri kan udføres, hvis det er anført i pleje- og udviklingsplanen. Ved ophør af brugen af 

bygninger og omgivende arealer skal disse overgå til kirkegårds- eller parkformål. 
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Der må ikke etableres faste anlæg, konstruktioner eller indretninger af nogen art, f.eks. tårne, 

master, vandafledende/vandopbevarende anlæg, herunder lysanlæg, reklameskilte eller lign. 

 

Fredningen er ikke til hinder for at der kan opsættes mindre, publikumsorienterede faciliteter, 

såsom borde/bænke, informationstavler mv. til formidling af fredningen, områdets historie 

mv. 

 

Der kan efter ansøgning til Fredningsnævnet for København opnås dispensation til etablering 

af skybrudssikringsanlæg. En dispensation vil som minimum forudsætte, at følgende betingel-

ser er opfyldt: 1) Anlægget skal være nødvendigt med henblik på at beskytte Assistens Kirke-

gård mod skader som følge af skybrud. 2) Anlægget skal integreres i områdets udformning og 

beplantning på en måde, der visuelt begrænser anlæggets påvirkning i det frede område til et 

minimum. 3) Anlægsperioden skal placeres på et tidspunkt, hvor den er til mindst mulig gene 

for brugerne af Assistens Kirkegård. 4) Anlægsperioden skal begrænses til et minimum. 5) 

Når forsinkelsesbassin er anlagt, skal det endeligt godkendes af fredningsnævnet, der kan 

kræve anlægget fjernet, hvis dispensationsvilkårene ikke er overholdt. 

 

§ 6 Pleje- og udviklingsplan samt drift 

 

Københavns Kommune er plejemyndighed i fredningsområdet. Plejemyndigheden gennemfø-

rer pleje og udvikling af de fredede arealer, dog under hensyn til kirkegårdsdriften, jf. § 3, og 

at de gravsteder, der holdes af de efterladte, fortsat plejes efter deres ønsker.  

 

Plejemyndigheden udarbejder en pleje- og udviklingsplan og gennemfører driften af de frede-

de arealer i overensstemmelse hermed. Plejen skal foretages med henblik på at opnå frednin-

gens formål og skal herunder respektere og udmønte bevaringsmålsætningen som beskrevet i 

§ 2. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af pleje- og udviklingsplanen skal Danmarks Naturfrednings-

forening, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kulturcenter Assistens (VPAC), 

Nørrebro Lokaludvalg, Nationalmuseet, Akademirådet, Københavns Museum, Dansk Ornito-

logisk Forening, Friluftsrådet, Botanisk Forening, De samvirkende Invalideorganisationer, 

Den Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke, og Københavns Ældreråd have lejlighed til 

at indgive forslag. De skal ligeledes have lejlighed til at udtale sig om den endelige pleje- og 

udviklingsplan. Uenighed om planens indhold forelægges fredningsnævnet til afgørelse. 

 

Forslag til en pleje- og udviklingsplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens gennemfø-

relse. Pleje- og udviklingsplanen revideres første gang efter 5 år. De senere pleje- og udvik-

lingsplaner må højest gælde i 10 år. 

 

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede area-

ler og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 802 af 21. juni 2013. 

 

Plejeplanen omfatter ikke delområde 3 (Lokalkirkegården), aktive gravsteder uden for delom-

råde 3 eller gravsteder, der er udpeget til bevaring efter særlig lovgivning herom. Når delom-

råde 3 overgår til Mindeparken, skal plejeplanen også omfatte dette område. Hvis delområde 

3 udvides, ophører plejeplanen med at gælde for det udvidede område. 
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§ 7 Offentlighedens adgang 

 

Bortset fra gravsteder, anlæg og bygninger med tilliggende arealer, som efter deres formål og 

karakter ikke bør være offentlig tilgængelige, og hvor udearealerne derfor normalt er hegnede, 

kan almenheden færdes overalt til fods og udnytte området rekreativt med de nedennævnte 

begrænsninger samt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller som måtte blive 

bestemt i en pleje- og udviklingsplan. 

 

Den daglige åbningstid fastsættes af Københavns Kommune. Til de russiske kirkegårde 

(matr.nrr. 25
i
 og 219

b
 Udenbys Klædebo Kvarter) har offentligheden kun adgang efter be-

stemmelse fra bestyrelsen for Den Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke. 

 

Cykling må ikke finde sted på Assistens Kirkegården. Motoriseret kørsel er kun tilladt i for-

bindelse med kirkegårdsdrift, kørsel med rustvogne, handicapkørsel og driften af frednings-

området. Plejemyndigheden kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til motoriseret kørsel i 

området. 

 

§ 8 Dispensation 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

10. Erstatning 

Fredningen udløser ingen erstatning 

 

 

 

 

 

Birthe Aasted  Søren Holm Seerup Bent Christensen 

 

 

11. Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og Miljøkla-

genævnet. Klagen skal inden fristens udløb indgives skriftligt til Fredningsnævnet for København 

ved anvendelse af digital selvbetjening. Klagen indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klagepor-

tal, www.nmkn.dk. Her kan borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage 

ved brug af link via virk.dk. Fredningsnævnet videresender herefter digitalt klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet. Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 43: 

 

1. Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, 

2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sa-

gens afgørelse, 

http://www.nmkn.dk/
shs
Stempel
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3. statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt 

4. organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. 

12. Ejerfortegnelse 

Københavns Kommune 

Matr.nrr. 25
b
, 25

c
, 25

h
, 6147, 27

b
, 27

c
, 27, 28, 26

b
, 26

a
, 26

e
, 26

c
, 26

d
, 25

g
, 25

f
, 25

e
, 25

d
, 31

e
, 31

f
, 31

g
, 

31
c
, 219

a
, 31l, 202, 31

i
, 31

h
, 201, 243, 6114, 825, 186, 6035, 6036, 187, umatrikuleret areal nr. 1 

samt umatrikuleret areal nr. 2, Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt dele af matr.nr. 25
a
 og 

31
d
 ibd: 

 

Den Russisk-ortodokse Aleksander Nevsky Kirke anerkendt trossamfund, anerkendt ved kgl. resolu-

tion af 13.3.1915 

Matr.nrr. 219
b
 og 25

i
 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 

 




	Fredningsnævnet 12.11.2015
	Kort




