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Dispensation

Kære Sven Norup

Du har den 25. marts 2021 med supplement af 23. juni 2021 søgt Slots- og
Kulturstyrelsen om dispensation til ændring i tilstanden af fortidsminde 3030:16,
Vestvolden, Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner.
Der er søgt om tilladelse til diverse ændringer i forbindelse med “Pleje- og anlægsplan
for Vestvolden 2021-2025”.

Afgørelsen har afventet politisk godkendelse af “Pleje- og anlægsplan for Vestvolden
202 1-2025” i de fire kommuner.

Afgørelse
Slots- og Kulturstyrelsen imødekommer din ansøgning og giver hermed dispensation til:

Følgende punkter ønskes videreført fra den tidligere dispensation i Drifts- og
anlægsplan 2016-2020. Bilag 2:

• Opsætning af sikkerhedshegn efter plejeplanens beskrivelser på enkeltkaponierer
og poterner.

• Opsætning af affaldsspande på fortidsmindet ved eksisterende P-pladser og
adgangsveje, jf. plejeplanens inventardel

• Udskiftning af redningskranse med røde redningsposter, jf. plejeplanens krav til
redningsposter

• Opsætning af informationstavler ved indgange til voldanlægget og ved voldgaden
• Udskiftning (foryngelse) af voldalléen i overensstemmelse med plejeplanens

retningslinjer
• Oprensning grøfter langs voldgaden.
• Opsætning af affaldsspande på fortidsmindet ved eksisterende P-pladser,
• adgangsveje, legepladser, fiskepladser og bord og -bænkepladser, jf. plejeplanens

inventardel
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• Opsætning af træbomme ved indgange til Vestvolden iht. til retningslinjer for
inventar

• Istandsættelse af trapper iht. til retningslinjer for inventar
• Fræsning af rødder i op til 10 cm’s dybde i forbindelse med pleje
• Opsætning af enkle stirutepæle, herunder vej- og kilometervisere, med en højde på

under én meter
• Opsætning af informationstavler, stipæle, vejviserskilte i overensstemmelse med

revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning
• Som en tryghedsskabende foranstaltning, at opsætte belysning på voidgaden og
• enkelte tilstødende stier med fast belægning

Desuden ønskes der tilladelse til:

• Generel tilladelse til bekæmpelse Japansk Pileurt med tildækning jf. bekæmpelse af
invasive arter.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

Slots- og Kulturstyrelsen meddeler hermed tidsbegrænset (femårig) tilladelse til de
ansøgte ændringer i forbindelse med pleje og drift i “Pleje- og anlægsplanen for
Vestvolden i perioden 202 1-2025”.

Naturstyrelsen har oplyst, at tilladelsen primært forventes af blive udnyttet af
beliggenhedskommunerne og Slots- og Kulturstyrelsen forudsætter, at kommunerne
henvender sig til Naturstyrelsen som lodsejer, inden tilladelsen udnyttes.

Vilkår for tilladelsen

• Naturstyrelsen skal løbende orientere Slots- og Kulturstyrelsen om de konkrete
ændringer, der foretages på baggrund af denne tilladelse.

• Placering af nye skilte og andet inventar skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen
• Ved oprensning af grøfter langs voldgaden, må grøfternes oprindelige profil ikke

ændres, og grøfterne må ikke graves dybere, end de oprindeligt har været.
• Oprensningen skal overvåges arkæologisk af hhv. Kroppedal Museum (Hvidovre,

Brøndby og Rødovre kommuner) og Københavns Museum, i det omfang museerne
skønner det er nødvendigt. Museerne skal kontaktes i god tid inden oprensningen
finder sted

• Udgifterne til den arkæologiske overvågning skal afholdes af den pågældende
kommune

• Slots- og Kulturstyrelsen skal orienteres om oprensningen
• Andre renoveringsarbejder, der medfører jordarbejder kan på samme måde medføre

vilkår om arkæologisk overvågning. Arbejder skal derfor godkendes af Slots- og
Kulturstyrelsen
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• Placering af skilte, parkinventar, mv., der er nævnt i plejeplanen skal godkendes
endeligt at Slots- og Kulturstyrelsen inden opsætningen

• Opstilling afparkinventar, installationer mv. andre steder end der er nævnt i
tilladelsen, kræver ny tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen

• Opsætning af sikkerhedshegn efter plejeplanens beskrivelser på enkeltkaponierer og
poterner, anbringes som afskærmningen og i kanten afjordkappen over og normalt
to meter bag selve styrtet

• Fjernelse af rødder i indtil 10 cm’s dybde må kun foretages enkeltvis og ikke i form
af fræsning af større arealer. Fjernelse af rødder må kun finde sted på vandrette og
skrå flader, men ikke på kanten/vinklerne mellem dem

• Tildækning af Japansk Pileurt sker med grøn dug med solfilter. Dugen kan fæstnes
med metalpløkker i kanten. Tildækningen kan ske i en femårig periode. Yderligere
forlængelse, yderligere tiltag i forbindelse med tildækningen og evt. skiltning i
forbindelse med tildækningen aftales nærmere med Slots- og Kulturstyrelsen.

• Slots- og Kulturstyrelsen skal orienteres om arealets placering, størrelse og
tidsramme for tildækningen.

Afgørelsen er truffet efter museumslovens § 29 j, stk. 1.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af dig eller andre
klageberettigede. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Klagevejledning findes sidst i dette brev.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet, jf. § 29 v, stk. 7.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt,
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 29 k, stk. 2.

Begrundelse
Fortidsmindet på din ejendom er beskyttet efter museumsiovens § 29 e, stk. 1. Reglen
er, at der ikke må foretages ændring i fortidsmindets tilstand. Styrelsen kan i særlige
tilfælde give dispensation, jf. museumsiovens § 29 j, stk. 1. Praksis for dispensation til
ændringer i tilstanden af fortidsminder er meget restriktiv. Privatøkonomiske
interesser kan ikke begrunde en dispensation til at ændre et beskyttet fortidsminde.
Der kan eksempelvis gives dispensation til ledningsarbejder, renovering og lignende
nødvendige forbedringer af eksisterende bebyggelse på fortidsminder.

Styrelsen har i denne sag vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan
begrunde dispensation.

“Pleje- og anlægsplanen 2021-2025 for Vestvolden” er den 2. pleje- og anlægsplan efter
revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning. Plejeplanen understøtter og følger
op på en række områder de tiltag, som var bærende for projektet i form af
tilgængelighed og formidling.
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Vestvolden bliver i vid udstrækning benyttet som rekreativt område, og fortidsmindet

danner en vigtig grøn kile i bebyggelsen omkring Københavns centrum. Forsvarsværket
vigtighed som rekreativt areal understreges af, at fortidsmindet indgår som en del af

arealfredningen for Vestvolden. På denne baggrund er det vigtigt, at eksisterende

borde, bænke, affaidsbeholdere, redningsmateriale, informationsmateriale og
tilsvarende inventar kan udskiftes og vedligeholdes løbende.

For at fortidsmindet kan fremstå plejet og forståeligt som forsvarsanlæg, er det vigtigt,

at bevoksningen til stadighed plejes. Dele af plejen medfører arbejder, der ikke er

omfattet af de muligheder for umiddelbar pleje, der anføres i museumsloven. Dette
gælder fx fjernelse af rødder ned til 10 cm dybde og oprensning af grøfter langs

voldgaden. For at lette driften gives der tilladelse til den type pleje. Slots- og
Kulturstyrelsen vurderer, at tilladelsens vilkår sikrer fortidsmindet tilstrækkeligt.

Voidgaden med voldalléen er et vigtigt element i hele voldanlægget og den del af
anlægget, der besøges af flest. Slots- og Kulturstyrelsen finder væsentligt, at alléen

vedligeholdes. Alléen har fra begyndelsen været sammensat af forskellige træarter, og

denne forskellighed i træsammensætningen bør opretholdes. Dette forhold sikres med

de krav til træarter og plan for udskiftning eller indplantning, der er fastlagt i

plejeplanen.

Slots- og Kulturstyrelsen finder det endvidere væsentligt, at der er et helhedspræg over

Vestvolden, Det parkudstyr, som anvendes på voldarealet bør derfor have et ensartet

visuelt udtryk langs hele strækningen, således at oplevelsen af fortidsmindet som et
sammenhængende anlæg bliver styrket.

Det kan forventes, at der også i den kommende plejeplansperiode vil være behov for
vedligeholdelse og udskiftning afparkudstyr. Med en samlet tilladelse med vilkår om

endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen lettes administrationen væsentligt.

I forbindelse med projektet for revitalisering af Københavns Befæstning er der

udarbejdet et særligt skiltedesign. Det er vigtigt, at det kun er disse skilte der anvendes

på Vestvolden.

Opsætning af belysning på voidgaden sker for at skabe tryghed og sikker færdsel.
Stibelysningen ønskes generelt begrænset for at fastholde oplevelsen af års- og
døgnrytmer på fortidsmindet.

Det er vigtigt at hensyn til publikums sikkerhed, at ekstraordinært farlige steder kan

afskærmes. Det skal understreges, at tilladelsen kun omfatter ekstraordinært faglige
steder.

Styrelsen vurderer at bekæmpelse af den invasive pileurt med tildækning er et særligt
tilfælde, der kan begrunde en dispensation. Naturstyrelsen og kommunerne anvender
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ikke kemisk bekæmpelse af invasive arter. Derfor er tildækning den eneste, for tiden
dokumenterede metode til bekæmpelse.

Baggrund for sagen
Der er ansøgt om ændringstilstande i fortidsmindet i forbindelse med “Pleje- og
anlægsplan 202 1-2025 for Vestvolden”.

Lovgrund lag
Reglerne om fortidsminder er fastsat i museumslovens kapitel 8 a (lovbekendtgørelse
nr. 358 af 8. april 2014 med senere ændringer).
Museumsiovens § 29 e, stk. 1, fastsætter, at der ikke må foretages ændring i tilstanden
af fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

Museumslovens § 29 f fastsætter, at der på og inden for en afstand af 2 meter fra
fortidsmindet ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke
anvendes metaldetektor.

Styrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i § 29 e, stk. 1, og § 29 f, jf.

§ 29 j, stk. 1. Ved meddelelse af dispensation kan der stilles vilkår, herunder om, at der
for ansøgerens regning skal udføres en arkæologisk undersøgelse.

Klagevej ledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af dig eller andre
klageberettigede. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Klagevejledningen findes sidst i dette brev.

Hvis du vil indbringe Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse for domstolene, skal en sag
være anlagt inden 6 måneder, fra du har fået meddelelse om afgørelsen, jf.
museumslovens § 29 x.

Sagens videre forløb
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet, jf. § 29 v, stk. 7.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt,
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 29 k, stk. 2.

Hvis du har spørgsmål
Du kan læse mere om fortidsminder og museumsioven på styrelsens hjemmeside:
http://slks.dk/fortidsminder-diger/

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Handler din henvendelse
om dette brev, beder vi dig om at oplyse sagens journalnummer, der findes øverst i dette
brev.
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Venlig hilsen

Marie Walther . ..

Specialkonsulent
Fortidsminder

max@slks dk
+45 33 74 52 14 . .• . .

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine persono,.lysninger.

Kopi til:
Naturstyrelsen, kontorchef Mads Jensen, MAJ@nst.dk
Naturstyrelsen, Fortidsmindeansvarlig, gehra@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, kontorFHF@gmaiLcom
Fredningsnævnet for København, Kobenhavn@fredningsnaevn.dk
Vestvoldens Venner, vestvo1densvenneigmail.corn, Helgevpedersen@gmail.com
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Københavns Kommune, tmf@tmf.kk.dk, tinesc@kk.dk
Hvidovre Kommune, hvidovre@hvidovre.dk, pme@HVIDOVRE.dk
Rødovre Kommune, cn21934@rd.dk
Brøndby Kommune, brondby@brondby.dk, jpu@brondby.dk
Københavns Museum, museum@kff.kk.dk
Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk
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Klagevejledning
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Slots- og Kulturstyrelsens
afgørelse.

Klagereglerne er fastsat i museumsiovens § 29 t, 29 u og 29 v.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt afgørelsen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage, indgives klagen i Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.
Der er adgang til klageportalen på borger.dk eller virk.dk. På Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside er der link til klageportalen.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. For
privatpersoner er klagegebyret 900 kr. For virksomheder og organisationer er
klagegebyret 1.800 kr. Satserne er 2016-niveau og bliver reguleret den 1. januar hvert
år. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

Herefter sender klageportalen automatisk klagen til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis
styrelsen vil fastholde afgørelsen, sender styrelsen klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via klageportalen sammen med den påklagede afgørelse, de
dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse med styrelsens
bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Klageportalen sender udtalelsen til de involverede i klagesagen med en frist på 3 uger
for at komme med bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du finde mere vejledning om
nævnets behandling af klager og om tilbagebetaling af klagegebyr, f.eks. hvis nævnet
afviser at realitetsbehandle klagen, hvis du tilbagekalder klagen, eller hvis du får helt
eller delvist medhold. Du kan også finde vejledning om muligheden for at søge om
fritagelse fra kravet om at klage via klageportalen. En begrundet ansøgning om
fritagelse sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:
www.nmkn.dk eller www .naevneneshus.dk.

Frist for at anlægge retssag
Hvis du vil indbringe Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse for domstolene, skal du
anlægge sag inden 6 måneder fra den dag, styrelsen har meddelt dig afgørelsen
(museumsiovens § 29 x).




