
Naturklagenævnet Orienterer * Nr. 231, september 2001 * side 1

NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, DK-1360 København K
Tlf: 3395 5700 / Fax: 3395 5769 / nkn@nkn.dk

ISSN 0909-1882
NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr.  231, september 2001
____________________________________________________________

Fortidsminder – forter.

Naturklagenævnet har truffet afgørelse i en række sager om naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelse i
relation til forter.
A.
Skov- og Naturstyrelsen havde meddelt afslag på en ansøgning efter naturbeskyttelseslovens § 12 til opførelse
af et shelter til overnatning for spejdere på det fredede fortidsminde Kongelundsfortet. Styrelsens afslag blev
påklaget af de ansøgende 2 spejdergrupper samt af Dragør Kommune.

Spejdergrupperne havde søgt om tilladelse til at etablere et vinkelshelter med bålplads, en teltslagningsplads og
en løbebro på Kongelundsfortet.  Shelteret ønskedes placeret på bermen (arealet mellem voldgrav og vold) i
sydøst. Bygningen var påbegyndt opført, idet grunden med fodrem til de to bygninger var etableret.  Dette var
sket på baggrund af en tilladelse fra Dragør Kommune, inden der ved en fredningsnævnsbesigtigelse på stedet i
anden anledning var blevet gjort opmærksom på, at tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen var nødvendig.

Dragør Kommune påbød herefter opførelsen af shelteret standset og gjorde i øvrigt opmærksom på, at byggeriet
syntes væsentligt mere omfattende end forudsat af kommunen.

Skov- og Naturstyrelsen meddelte afslag til etablering af shelteret.  Samtidig blev der givet tilladelse til etablering
af teltplads og løbebro.

Skov- og Naturstyrelsen anførte som begrundelse for det meddelte afslag, at styrelsen gerne så, at der etable-
redes nye funktioner på fortet, da dette i et længere perspektiv kun ville kunne bevares, hvis det kunne tiltrække
brugere, som var interesseret i vedligeholdelse af anlæg og bygninger.  De nye funktioner måtte imidlertid ikke
skygge for fortet som historisk monument, hvilket indebar, at alle nødvendige ændringer og tilføjelser måtte ind-
ordne sig under fortets militære udtryk og logik.

Styrelsen fandt placeringen af vinkelshelteret  uheldig, fordi det ønskedes placeret uden for den ”beskyttende”
vold og midt i anlæggets nærforsvar, som består af en bred, våd grav, der forsvares af to kaponierer i nordøst og
sydvest.  Kaponiererne er indrettet, så der herfra kan skydes langs med og skråt udover graven, og de to skud-
baner krydses netop der, hvor shelteret ønskedes anbragt.

Styrelsen anførte videre i afgørelsen, at nærforsvaret i sin helhed er konstrueret således, at ilden fra de to kapo-
nierer krydses både i sydøst og nordvest, men gravforsvaret mod nordvest er sløret af til- og ombygninger.
Derfor er det formidlingsmæssigt vigtigt at fastholde ”historien” på anlæggets øst- og sydside.

Nævnet udtalte:

”Naturbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, indeholder et forbud mod ændring af fortidsmindernes tilstand.  Dette
gælder alle fysiske indgreb i selve fortidsminderne.  Det vil sige, at alle foranstaltninger, der indebærer en på-
virkning af fortidsmindernes indhold og overflade, er forbudt.

Der kan dog ifølge naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, i særlige tilfælde gøres undtagelse fra beskyttelsen i §
12.  Administrationen af fortidsmindebeskyttelsen har i mange år været meget restriktiv.  Denne praksis er til-
sigtet videreført med de nugældende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.

Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer er enig i Skov- og Naturstyrelsens afgørelse og finder, at vin-
kelshelteret med den ønskede placering vil påvirke fortidsmindet på en meget markant og uheldig måde.
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Flertallet finder endvidere, at Skov- og Naturstyrelsen på rimelig måde har forsøgt at varetage hensynet til det
historiske fortidsminde Kongelundsfortet og samtidig tilgodese ønsket om at udnytte området til spejderaktiviteter
ved at give tilladelse til etablering af teltslagningsplads og løbebro og ved at foreslå spejderne at anvende de
eksisterende bygninger eller at placere sheltere på det indre fortområde.”
(Dissens, 1 medlem.)

Nævnet stadfæstede herefter Skov- og Naturstyrelsens afslag til opførelse af et vinkelshelter på Kongelundsfor-
tet.

(Afgørelse af 24. januar 2001, 97-135/150-0001)

B.
Skov- og Naturstyrelsen  havde meddelt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 12 til opførelse af et enfami-
liehus på det fredede fortidsminde Fortunfortets glacis på vilkår af, at huset ikke opførtes nærmere skellet end 5
m. Styrelsens afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, en arbejsgruppe vedr. Fortunfortet
samt af Københavns Museeumsråd.

Huset ønskedes opført i 2 etager direkte op mod strubegraven på fortets bagside i en afstand af 3,5 m fra skel.
Mod fortlegemet (facaden mod nord) skulle huset placeres direkte ud til den jordrampe, der forløber fra bunden
af strubegraven og op til glacisets overkant, således at dele af husets kælder ville være synlig fra strubegravens
bund.

Skov- og Naturstyrelsen havde i afgørelsen anført, at huset ikke måtte komme nærmere skellet end 5 meter,
samt at det i forhold til fortet tillagdes betydning, at byggeriet blev holdt borte fra kanten af voldgraven, hvilket er
afgørende for oplevelsen af fortets indgangsparti.

Naturklagenævnet udtalte:

Efter naturbeskyttelseslovens § 12 må der ikke uden tilladelse foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder.

Fortunfortet er i dag over 100 år gammelt og derfor efter sædvanlig praksis omfattet af bestemmelserne i § 12,
…

Naturklagenævnet finder, at det ansøgte byggeri delvist kan betragtes som en huludfyldning, idet hovedparten af
glaciset i øvrigt er bebygget. Dog er bebyggelsen på fortets bagside op mod strubegraven – hvor huset ønskes
opført - ikke nær så massiv som på fortets forsider, hvor også voldgraven er udstykket. På bagsiden ligger såle-
des kun 3 huse på glaciset, hvorimod der ligger ca. 14 på fortets forside.

Det er Naturklagenævnets vurdering, at der bør kunne tillades et rimeligt byggeri på ejendommen, den eksiste-
rende bebyggelse taget i betragtning. Byggeriet bør dog underordnes de kulturhistoriske interesser og bør sam-
tidig ikke forhindre en fremtidig frilæggelse af gravene omkring fortet, hvis en sådan senere skulle blive aktuel.

Det oprindeligt ansøgte projekt vil direkte berøre strubegrav og rampen. Styrelsens vilkår om en afstand på 5 m
fra nordskellet vil til en vis grad friholde graven og rampen, men det er Naturklagenævnets vurdering at et byg-
geri i to etager næsten op til strubegraven vil blive for dominerende i forhold til den øvrige bebyggelse på glacis-
et og i forhold til fortet, der ligger lavt i terrænet.

Naturklagenævnet kan derfor ikke godkende det ansøgte byggeri. Nævnet skal dog tilkendegive, at man vil kun-
ne acceptere en bebyggelse, der er trukket 4 m tilbage fra gravens overkant og holdes i én etage.”

(Afgørelse af 16. februar 2001, j.nr. 97-135/150-0002)

C.
Skov- og Naturstyrelsen havde meddelt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 12 til opførelse af et enfamilie-
hus på Lyngbyfortets glacis på vilkår af, at bebyggelsen blev opført i en afstand af 4 m fra toppen af skråningen
(voldgraven). Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og af Københavns Museeumsråd.
Styrelsen havde ligeledes meddelt tilladelse til en af Lyngby-Tårbæk Kommune foretagen skelforandring, der var
en forudsætning for bebyggelsen. Denne afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening samt af
ansøgeren for så vidt angår det opstillede vilkår.
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På ejendommen ønskedes opført et parcelhus med en placering i overensstemmelse med den i en for området
gældende lokalplan konkret fastlagte byggelinie, der på parcellen forløb ca. 2,5 fra voldgravens overkant. Skov-
og Naturstyrelsens tilladelse forudsatte, at byggeriet placeredes 4 m fra toppen af skråningen, altså ca. 1,5 m
længere inde på ejendommen end lokalplanens fastsatte byggelinie.

Fortet har siden lokalplanens vedtagelse i 1985 opnået en alder på 100 år, hvorved det er blevet et fortidsminde
i naturbeskyttelseslovens forstand.

Den præcise afgrænsning af fortidsmindet var endnu ikke endeligt foretaget af Skov- og Naturstyrelsen, men
glaciset hvorpå huset ønskedes placeret var en del af fortidsmindet. Styrelsen vurderede, at bebyggelsen på
glaciset ikke burde forøges væsentligt i fremtiden, men man havde i sagen accepteret et ganske omfattende
byggeri under henvisning til, at de uafklarede fredningsforhold havde medført en uhensigtsmæssig sagsbehand-
ling i forhold til udstykningssagen. Styrelsen havde dog vurderet, at man af hensyn til fortlegemet og voldgraven
ikke burde bygge nærmere end 4 m fra voldgravens overkant.

Naturklagenævnet udtalte:

Efter naturbeskyttelseslovens § 12 må der ikke uden tilladelse foretages ændring i tilstanden af fortidsminder.
Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortids-
minder.

Lyngbyfortet er i dag over 100 år gammelt og derfor efter sædvanlig praksis omfattet af bestemmelserne i § 12.
…

Naturklagenævnet finder, at de matrikulære ændringer er af underordnet betydning i forhold til beskyttelsen af
fortidsmindet. Stort set hele glaciset er udstykket i villagrunde og det nye skel ses ikke at være nogen reel æn-
dring af den nuværende tilstand men alene en flytning af et eksisterende skel.

Det er Naturklagenævnets vurdering, at der vil kunne ske en vis bebyggelse af ejendommen uden at man der-
ved tilsidesætter væsentlige beskyttelsesinteresser, den øvrige bebyggelse taget i betragtning.

Skov- og Naturstyrelsens vilkår om placering af byggeriet i en afstand af 4 m fra toppen af skråningen er fastsat
af styrelsen ud fra en afvejning af beskyttelseshensynene vedrørende fortidsmindet (fortlegeme, grav og glacis)
over for hensynet til en rimelig byggemulighed på ejendommen.

Kommunens lokalplan … blev vedtaget … før fortet i 1991 blev udpeget som ”fortidsminde”. Lokalplanens byg-
gelinie er ikke knyttet til fortets status som fortidsminde og er derfor ikke en reduceret byggelinie i naturbeskyt-
telseslovens forstand ….

Uanset at lokalplanens byggelinie kunne have skabt en forventning om en byggemulighed i overensstemmelse
hermed, kan lokalplanen ikke tilsidesætte de hensyn, der efter naturbeskyttelseslovens § 12 skal varetages i
forhold til fortidsmindet.

Naturklagenævnet finder, at en bebyggelse placeret i overensstemmelse med lokalplanens fastlagte byggelinie
vil blive for dominerende i forhold til fortidsmindet og bebyggelsen bør derfor placeres i overensstemmelse med
Skov- og Naturstyrelsens fastsatte vilkår.

Byggeriet ses endvidere ikke at foregribe den af amtsmuseeumsrådet ønskede plejeplan. Ejendommen er matri-
kulært klart afgrænset i forhold til fortets øvrige arealer, og fra styrelsens side er det i forbindelse med tilladelsen
præciseret, at der ikke må ske anlæg af nye trapper, terrassering eller lignende af den fredede voldgrav – hvilket
vil være i modstrid med § 12.”

Naturklagenævnet stadfæstede herefter Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.

(Afgørelse af 19. februar 2001, j.nr. 97-135/150-0003)
____________________________________________________________________________________
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