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Rambøll A/S  
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
 
Att.: Sabina Brammer 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01018-8 
Ref. Johanne Raakjær Nielsen 
24-04-2020 
 

Dispensation til etablering af faciliteter og anlæg til badestranden i 
Valbyparken inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 
nr. 1966 Valby, København og 570 Kongens Enghave, København, i 
Københavns Kommune 
 
Ansøgning 
Rambøll har ved mail af 19. marts 2020 fremsendt på vegne af Københavns 
Kommune en ansøgning om dispensation til etablering af faciliteter og anlæg til 
badestranden i Valbyparken inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 1966 Valby, København og 570 Kongens Enghave, København. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til faciliteter og anlæg til badestranden i Valbyparken:  

1. Betonkant 
2. Udvidelse af grusplads inkl. etablering af handikapparkering 
3. Trapper fra sti til strand 
4. Terrassering 
5. Toiletbygning  
6. Græsarmering til stranden og ved parkering for redningskøretøjer  
7. Cykelparkering  

 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

 Anlægsarbejdet kun udføres i perioden maj-august. 
 Aktiviteter på stranden i driftsfasen skal koncentreres i perioden maj-

august. 
 
Redegørelse for sagen 
Rambøll søger på vegne af Københavns Kommune, som er ejer af matriklerne, om 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere forskellige faciliteter og 
anlæg i tilknytning til den nyetablerede badestrand i Valbyparken på matr. nr. 
1966 Valby, København og 570 Kongens Enghave, København (fig. 1).  
 
Naturstyrelsen gav d. 10. december 2014 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 
til projektet heriblandt både etableringen af badestranden samt de ønskede 
faciliteter tilknyttet badestranden (sagsnr. NST-4132-101-00014). Denne 
dispensation blev ikke udnyttet og efterfølgende er projektet ændret i begrænset 
omfang i forhold til anlæg og faciliteter. Kystdirektoratet har d. 29. april 2019 givet 
dispensation til etablering af selve badestranden (sagsnr. 19/00956). 
 

 
Fig. 1. Luftfoto af området i Valbyparken, hvor de nye faciliteter og anlæg i 
tilknytning til den nye badestrand ønskes etableret. Den etablerede badestrand i 
2019 kan endnu ikke ses på luftfoto. Orange skravering angiver 
strandbeskyttelseslinjen.  
 
Hele området syd og øst for Tudsemindevej er opfyld i den oprindelige 
Kalvebodbredning og har i perioden fra ca. 1913 til midt i 1960’erne fungeret som 

losseplads for Københavns dagrenovation. Den nuværende anvendelse som park er 
kommet i stand efter udlægning af ½ meter ”kloakslam, aske og muld” oven på 
lossepladsfyldet. 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 3 

 

 
Københavns Kommune har opnået tilsagn fra R98-fonden om støtte til anlæggelse 
af en badestrand med tilhørende faciliteter i Valbyparken. En bademulighed i 
Valbyparken har længe været et ønske for mange. Visionen for stranden i 
Valbyparken er en strand, som passer ind i områdets naturpræg, og som indbyder 
til en klassisk strandtur og som samtidig er familie- og børnevenlig. 
Projektet indebærer anlæggelse af en ny strand med tilhørende faciliteter. 
Stranden er anlagt i 2019 efter dispensation samme år og ses på bilag 1.  
De ønskede nye faciliteter og anlæg i tilknytning til den nye badestrand er 
indtegnet på bilag 1 og omfatter: 

1. Betonkant 
2. Udvidelse af grusplads inkl. etablering af handikapparkering 
3. Trapper fra sti til strand 
4. Terrassering 
5. Toiletbygning (indeholdende 3 toiletter, 3 rum til omklædning og 

teknikrum) 
6. Græsarmering til stranden og ved parkering for redningskøretøjer  
7. Cykelparkering  

 
Rambøll har også søgt om dispensation til ændringer i stisystem og beplantning. 
Kystdirektoratet vurderer at disse elementer ikke kræver dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen da disse elementer hører under almindelige 
vedligeholdelse af Valbyparken og derfor ikke er dispensationskrævende.  
 
1.  Betonkant – Afgrænsning mellem Valbyparken og strandplænen.  
Mellem Valbyparkens græsplæne og strandplænen ønskes etableret en lav 
betonkant med overkant i niveau med parkens eksisterende terræn. Kanten skal 
fungere som siddekant og synlig afgrænsning på projektet. Betonkanten vil være 
en synlig højde set fra vandet på 30 cm. Fra land vil den synlige højde være 5 cm 
(for at kunne anvendes som ledelinje for svagtseende). Kanten har en bredde på 
30 cm og udføres af betonelementer med en længde på 1 m og med glat overflade 
(fig. 2 og bilag 1 - øst). 
 

 
Fig. 2. Visualisering og billedeksempel på betonkanten. 
 
2. Grusplads 
Ved gruspladsen ønskes der en udvidelse af eksisterende parkeringsplads med ca. 
16 m. Der etableres to handikapparkeringspladser, der kantes med brosten og 
markeres med et skilt pr. plads sat i græs (fig. 3 og bilag 1 - vest).  

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Billedeksempel på grusplads/udvidelse af parkeringsplads. 
 
3. Trapper fra sti til strand - Overgang mellem parken og strandplæne 
Ansøger ønsker at etablere to trapper fra park til strandplæne og derved sikre 
stedvis komfortabel adgang langs støttemuren ved hjælp af trinflader, da 
betonkanten på 30 cm ikke er lige let for alle at forcere. Der ønskes derved at lette 
adgang for flere – uden at alle disse skal gå helt til græsarmeringsrampen (se 
punkt 6). Mål og tegninger ses på fig. 4.  
 

   
Fig. 4. Tegninger med mål på trapper fra park til strandplæne. 
 
 
4. Terrassering – Overgang mellem glacis og græsplæne 
Ansøger ønsker at anvende granitkantsten fra kommunens depot til at optage 
terrænet i overgangen mellem glacis og græsplæne. Terrasseringen strækker sig 
over et område på ca. 40 m. Terrasseringen skal endvidere bruges som 
sydvestvendt opholdsmulighed. Mål og placering ses på fig. 5 og bilag 1 – øst. 
 

 
Fig. 5. Visualisering og tegninger med mål af terrassering. 
 
5. Toiletbygning 
Der ønskes at give strandens brugere mulighed for at benytte toilet, omklædning 
og udendørsbruser samlet i en bygning. Toiletbygningen er placeret på 
gruspladsen og er ca. 16 m2 (Fig. 6). Omkring bygningen etableres et belagt areal 
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på ca. 45 m2 med afløb til bruseren. Belægningen udføres af betonfliser 30x60x8 
cm i kontrast til kantningen med brosten (bilag 1 – vest). 

  
Fig. 6.Visualisering og plantegning med mål af den ønskede toiletbygning. 
 
6. Græsarmering til stranden og ved parkering for redningskøretøjer 
Græsarmering til stranden ønskes for at lette adgangen til stranden for 
gangbesværede, samt periodisk for rednings-, drift- og vedligeholdelseskørsel. 
Adgangsvejen vil opnå en hældning på ca. 50 ‰ og der ønskes en bredde på 5 m 
(fig. 7 og bilag 1 – øst). 
 
Græsarmeringen til parkering for redning skal benyttes af strandens livreddere, og 
der ønskes at området får en bredde på 4 m (fig. 7 og bilag 1 – øst). 
 
Græsarmering udføres med granitbordursten og opbygges på en standard vejkasse 
med 250 mm bundsikring og 150 mm stabilgrus. Bordurstenene anlægges med 
brede fuger (4 cm). Den nederste del af fugen fyldes med grus, imens de øverste 5 
cm fyldes med muld (fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Visualisering af adgangsvejen (venstre øverst), billedeksempel på 
græsarmering (venstre nederst) og tegning med udformning af parkering for 
redning (højre). 
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7. Cykelparkering  
Der ønskes 96 stk. cykelparkering, fordelt på 3 områder samt 4 pladser til 
ladcykler på gruspladsen (fig.8). Så bilag 1 – vest og øst for placering af 
cykelstativer. 

 
Fig. 8. Opsætning og billedeksempel på almindelig cykelparkering og lad-
cykelparkering.  
 
Gældende for området: 
En del af området er registreret som fredskov og omfattet af skovbyggelinjen. 
Derudover er en del af arealet registreret som Natur- og vildtreservat og 
bekendtgørelsesfredningen ’Amager vildtreservat og fredning af dele af 

søterritoriet’, hvor den anden del af området er omfattet af fredningen ’Kalvebod 

Kilde’. 
 
International Naturbeskyttelse 
Området er beliggende i og lige op til Natura 2000-område nr. 143 ’Vestamager og 
havet syd for’ (habitatområde nr. 127 og fuglebeskyttelsesområde nr. 111), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er i 
gang med at blive opdateret. I forslaget til ændringer af de ovenstående 
udpegningsgrundlag, der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår 
følgende ændringer: 

http://www.kyst.dk/
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- Udpegningsgrundlaget for habitatområde 127 tilføjes Skæv vindelsnegl og 
habitatnaturtyperne Kransnålealgesøer (3140) og Elle- og askeskov 
(91E0) 

- Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 111 tilføjes Bramgås, 
Knarand, Skeand, Brushane, Fjordterne og Splitterne. 

 
Arealet, hvor badestranden er etableret ud over tidligere kystlinje, er kortlagt som 
den marine habitatnaturtype Større lavvandede bugter og vige (1160). 
 
Københavns Kommune har i 2014 fået udarbejdet en konsekvensvurdering af 
projektet ”Badestrand i Valbyparken. Denne konsekvensvurdering er udarbejdet af 

Rambøll og en del af denne konsekvensvurdering tager udgangspunkt i en 
konsekvensvurdering foretaget af Amphi Consult i 2011. Begge er medsendt i 
ansøgningsmaterialet. 
 
Konsekvensvurdering konkluderer bl.a. i forhold til habitatområdet: 

… Den samlede påvirkning vil sandsynligvis være langt mindre end de 
positive påvirkninger af bundflora- og fauna, som må forventes på grund af 
vandkvalitetsforbedringer i tilløb til Kalvebodløbet (primært Harrestrup Å), 
der er nødvendige for at sikre mulighed for tilfredsstillende 
badevandskvalitet i Valbyparken. 
Af denne grund vurderes en mindre udvidelse af strandarealet ud i 
habitatområde samt en eventuel slitage på havbunden i forbindelse med 
badeaktiviteterne ikke at have nogen betydende negativ effekt på 
habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 127. 

 
Konsekvensvurderingen vurderer bl.a. i forhold til fuglebeskyttelsesområdet: 

De data som er til rådighed viser, at Kalveboderne i månederne september-
april huser store rasteforekomster af fuglearter på udpegningsgrundlaget 
for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111. Det er derfor meget væsentligt, at 
projektet ikke påvirker disse forekomster for at undgå konflikt 
med fuglebeskyttelsesdirektivet. 
 
Havet ud for badestranden er mellem 0 og 2 meter dybt. Derfor vil det 
potentielt kunne benyttes som fourageringsområde af alle trækfuglearterne 
på udpegningsgrundlaget. I forbindelse med badeaktiviteterne kan der 
forventes en slitage på havbunden i badestrandens umiddelbare omgivelser. 
Dels på grund af badning og dels på grund af placering af kunstige 
bundmaterialer ved stranden. Dette kan i mindre omfang have en negativ 
indvirkning på bundflora og -fauna i havet, også uden for de perioder hvor 
badestranden benyttes. Omfanget af denne påvirkning er ukendt på 
nuværende tidspunkt. Det anslås at sådanne påvirkninger maksimalt når 
en radius på ca. 100 m fra badestranden. Baseret på denne vurdering vil 
påvirkninger af fødegrundlaget for trækfuglene i form af reduceret 
bundflora og fauna maksimalt udgøre blot 1 - 2 % af det samlede havareal 
mellem Sjællandsbroen og Kalveboderne. Denne påvirkning vil 
sandsynligvis være langt mindre end de positive påvirkninger af bundflora- 
og fauna, som må forventes på grund af vandkvalitetsforbedringer i tilløb til 

http://www.kyst.dk/
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Kalvebodløbet (primært Harrestrup Å), der er nødvendige for at sikre 
mulighed for tilfredsstillende badevandskvalitet i Valbyparken. 
 
Af denne grund vurderes en eventuel slitage på havbunden i forbindelse med 
badeaktiviteterne ikke at have nogen betydende negativ effekt på 
fødegrundlaget for trækfuglearterne på udpegningsgrundlaget 
for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111… 

 
Det anbefales dog i konsekvensvurderingen, at det er nødvendigt med 
afværgeforanstaltninger, da der er fugleforekomster som ikke må påvirkes i 
området i perioden september-april. Kystdirektoratet har vurderet at medtage 
nedenstående anbefalinger fra konsekvensvurderingen som vilkår i denne 
afgørelse: 

 Anlægsarbejdet udføres i perioden maj-august. 
 Aktiviteter på stranden i driftsfasen skal koncentreres i perioden maj-

august. 
 
Der er lavet mindre ændringer i de ønskede faciliteterne til badestranden siden 
ovenstående konsekvensvurderinger blev lavet. Kystdirektoratet vurderer dog at 
disse ændringer er af begrænset omfang og vil ikke kræve en ny 
konsekvensvurdering.  
 
Opdatering af udpegningsgrundlag og bilag-IV-arter: 
Da konsekvensvurderingen ikke indeholder Miljøstyrelsens forslag af 2019 om 
tilføjelse af dyrearter og naturtyper eller en vurdering af bilag IV-arter har Rambøll 
efterfølgende lavet en særskilt vurdering af dette: 
 

Projektet ligger ikke i direkte fysisk berøring med nogen af de udpegede 
naturtyper. Hverken i forbindelse med anlæggelsen eller driften forventes 
derfor nogen negativ påvirkning af de udpegede naturtyper eller arter. 
Nærmeste observation af den udpegede bilag II art skæv vindelsnegl er på 
den sydøstlige side af Amager 
 
De fugle der i sommerhalvåret almindeligvis vil kunne observeres i området, 
er fjordterne, knopsvane og skarv. De øvrige vil fortrinsvis holde til på 
Amager siden.  

 
Mht. bilag IV arter, vil nogen af disse kunne ses i området. Det drejer sig 
især om forskellige almindelige flagermus- og paddearter, bl.a. grønbroget 
tudse.  Disses levevis vil imidlertid ikke komme i konflikt med projektet, da 
projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen griber ind i de pågældende 
arters habitats betingelser. Grønbroget tudse er observeret i tilknytning til 
den lille sø i Valby Parkens nordlige ende. 
 
Vurdering og konklusion 
Projektets placering og beskedne landskabelige indvirkning i et i forvejen 
natur modificeret landskab gør at dets eventuelle påvirkning af 
udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 områder vil være 
uden betydning. Menneskelige aktiviteter der er faciliteret af anlægget og 
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dets påvirkning på de udpegede fugle og naturtyper forventes heller ikke at 
have nogen væsentlig betydning – jf. den miljøvurdering der blev udført for 
projektet i 2014. 
 
Det vurderes derfor at det ansøgte, ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de 
arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere ikke 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatbekendtgørelsens 
bilag IV arter. 

 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at der med de ansøgte faciliteter og anlæg er 
tale om et begrænset indgreb i kystlandskabet, når det ses i relation til det ansøgte 
område, den velbesøgte, bynære Valbypark. Parken benyttes i forvejen intensivt, 
og med den allerede lovlig etablerede badestrand vil mængden af gæster øges, og 
Kystdirektoratet vurderer derfor at de ønskede faciliteter passer til områdets 
kommende og nuværende behov. 
 
Kystdirektoratet har i afgørelsen lagt vægt på, at de ansøgte faciliteter og anlæg er 
frit tilgængelige for områdets besøgende, samt gavner friluftlivet og turismen i 
området. Derudover er der også lagt vægt på at det etableres i tilknytning til 
allerede eksisterende anlæg og at dele af anlægget etableres så forholdene 
forbedres for handicappede, gangbesværende og redningskøretøjer.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Kystdirektoratets, at der er tale om et særligt 
tilfælde, hvortil der kan meddeles dispensation. 
 
Kystdirektoratet kan tilslutte sig Rambølls udarbejdede naturkonsekvensvurdering 
og deres yderligere vurdering ift. opdateringerne af udpegningsgrundlaget om, at 
det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller 
beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
Kystdirektoratet har i vurderingen lagt vægt på at selve etableringen af 
badestranden er vurderet i tidligere meddelt dispensation, samt at anlægsperioden 
begrænses fra maj til august. 
 
Ligeledes kan Kystdirektoratet tilslutte sig Rambølls vurdering om, at det ansøgte 
ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
På denne samlede baggrund meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation til 
det ansøgte. 
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

http://www.kyst.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Johanne Raakjær Nielsen 
+45 20 86  07 38   
jorni@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  
 Københavns Kommune, tmf@tmf.kk.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, København, koebenhavn@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds København, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, København, koebenhavn@dof.dk      
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk;  
 Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk  
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 
 
  

http://www.kyst.dk/
mailto:tmf@tmf.kk.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:koebenhavn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:koebenhavn@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:ojl@mst.dk
mailto:kobenhavn@fredningsnaevn.dk
mailto:nst@nst.dk
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Bilag 1 – Situationsplan for den østlige og vestlige del af projektet. 

 
Situationsplan for den østlige del af projektet.  

http://www.kyst.dk/
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Situationsplan for den vestlige del af projektet.  
 

 

http://www.kyst.dk/

