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NOTAT 

Dispensationsvurdering - kastefacilitet i Fælledparken 

 
Sted: Fælledparken  
  
Ansøger: Kultur- og Fritidsforvaltningen på vegne af 
idrætsorganisationer og skoler 
  
Baggrund:  
 
I Fælledparken lige over for Østerbro Stadion ligger en idrætsfacilitet 
til atletikdisciplinerne diskoskast og hammerkast (Bilag 1). 
Kastefaciliteten anvendes både til træning, undervisning og som 
opvarmningssted i forbindelse med afvikling af atletikstævner på 
stadion. De primære brugere er atletikklubberne Sparta og KIF samt 
Nørre Fælled Skole og Gefion Gymnasium.  
 
Ultimo 2018 fjernes trådhegnet omkring banen efter anvisning fra 
Fredningsnævnet, som kun har dispenseret midlertidigt for det. Hegnet 
og indhegningen af arealet er ikke i strid med Fredningens formål, 
men kommunen har søgt om en midlertidig dispensation i forbindelse 
med etablering af hegnet, fordi det begrænser den offentlige adgang til 
arealet. Hegnet blev etableret i 2011 for at forhindre andre parkgæster 
i at passere arealet, når der er kasteaktivitet. Hegnet har ikke til 
hensigt at indfange vildfarende kasteredskaber.  
  
 
Projektindhold: 
 
Fredningsnævnet har i seneste afgørelse frabedt sig flere 
dispensationsansøgninger om det nuværende hegn. Kultur- og 
Fritidsforvaltningen foreslår derfor efter dialog med Teknik- og 
Miljøforvaltningen, at hegnets lukkede karakter ændres, så der gives 
let, offentlig adgang til arealet, når arealet ikke anvendes til 
kasteaktiviteter. Det kan ske ved at indsætte to store porte i hegnet. (se 
bilag 2) 
 
I forbindelse med den nye hegnløsning stilles krav om, at der sker en 
registrering af om portene holdes lukket ved kasteaktivitet og åbnes op 
resten af tiden. Dette kan kontrolleres med software tilkoblet de 
automatiserede porte. Åbning og lukning af portene styres af brugerne 
via sms-kode eller kort til automatisk dørkontrol.  
 



 
 

 
Side 2 af 4 

Som konsekvens af, at arealet åbnes mere op for offentligheden, skal 
selve kasteburet aflåses, når der ikke er organiseret kasteaktivitet på 
arealet. Dette for at forhindre, at arealet anvendes til kast uden for de 
aftalte tidsrum med lukkede porte. Dette løses ved simpel 
kædelåsning.  
 
Med etablering af de foreslåede portåbninger i det nuværende hegn, 
åbnes arealet mere op for offentlig brug. Græsarealet kan derved 
anvendes både som afspærret idrætsfacilitet og offentlig tilgængelig 
solplæne i henhold til udviklingsplanen for Fælledparken. 
 
I tidsrum med kasteaktivitet lukkes portene. Det vil som udgangspunkt 
være i følgende tidsrum, som brugerne oplyser, at arealet anvendes. 
Brugerne er villige til at gå i dialog om evt. justering af 
træningstidspunkter.  
 
• Mandag-torsdag kl. 8-10  
• Mandag-torsdag kl. 16-19 
• Weekender 10-15 gange/år kl. 10-12 
 
 
 
Varighed og evt. dato: Til 2023, hvor en kastefacilitet forventes 
færdig på Nørre Campus. 
 
Grundejerforhold og evt. matrikel nr.: Københavns Kommune er 
grundejer, TMF ved Byens Drift er administrator af arealet. 
 
Evt. udtalelse fra parkforvalter/grundejer: TMF som grundejer og 
administrator accepterer et projekt med midlertidig hegning frem til 
2023. 
 
Fredningens formål/ordlyd: 
Det på vedhæftede kort nr. 186:J5 a med rødt indtegnede areal 
"Fælledparken", lodder af matr.nr. 157 or; lodder af matr.nr. l~8 A 
Udenbys Klædebo kvarter, undergives naturfredning i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
naturfredningslovgivning. Københavns Kommune forpligter sig til at 
bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. 
I overensstemmelse med arealets fredning skal parken være åben 
med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ 
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Dette er ikke til hinder 
for, at kommunen som hidtil kan disponere over de ikke beplantede 
arealer mellem, Øster Alle og Serridslevvej på begge sider af 
Borgmester Jensens Alle samt de ikke beplantede arealer mellem 
Øster Alle og Frederiks VI’s vej til sportsformal på samme måde, som 
dette nu finder sted. 
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Plejeplans ordlyd:  
Der er ikke krav om udarbejdelse af en plejeplan i fredningen, men 
forvaltningen udarbejdede i 2006 i samarbejde med et parkbrugerråd 
en plan for udviklingen af parken. 
 
For at skabe mere plads til ophold, leg, selvorganiseret motion og 
bevægelse flyttes den nuværende opvisningsbane til arealet hvor 
grusbanen ligger nu. Den nye opvisningsbane udføres som en 
kunstgræsbane, som også kan bruges til træning om vinteren. Flytning 
af opvisningsbanen og det, at den belægges med kunststof, betyder, at 
banen ikke længere kan bruges til kasteaktiviteter. Da det endvidere 
er vurderet, at kasteaktiviteterne med hammer og discos er farlige 
aktiviteter i en offentlig park, arbejder Københavns Kommune på at 
finde et andet sted til kasterne. 
 
Tidligere sager og herunder afgørelser af samme karakter i denne 
park eller i andre fredede parker i Københavns Kommune: 
 
I 2008 søgte Kommunen om dispensation til syv ændringer i parken, 
herunder etablering af en permanent kastebane. Fredningsnævnet 
meddelte dispensation (FRS) 
 
I 2008 dispenserede fredningsnævnet til en kunstgræsbane med ikke 
aflåselig hegning (FRS ) 
 
I 2010 søgte Kommunen om dispensation til et midlertidigt hegn, der 
skulle være aflåst. Ansøgningen nævnes at hegnet fjernes januar 2016, 
da kasteaktiviteten flyttes til Nørre Campus. 
Danmarks Naturfredningsforening bemærker at aflåsningen er i strid 
med fredningen, og Fredningsnævnet meddeler dispensation til et 
midlertidigt hegn, der kun låses i forbindelse med kasteaktiviteter. 
(FRS) 
 
I 2016 søger Kommunen om forlængelse af den midlertidige 
dispensation, med henvisning til at byggeriet på Nørre Campus er 
forsinket frem til 2018. Fredningsnævnet meddeler dispensation frem 
til december 2018 med beskeden om at ansøgninger vedrørende hegn 
på samme placering ikke kan forventes imødekommet. (FRS 
 
 
Dispensationsvurdering: 
 
Fredningsnævnet har tidligere meddelt midlertidig dispensation fra 
fredningen af Fælledparken til hegning af kastebanen. 
Fredningstilsynet vurderer, på baggrund af at Fredningsnævnet 
tidligere har valgt at behandle ansøgninger om midlertidigt aflåseligt 
hegn, at sager med aflåselige hegn skal forelægges Fredningsnævnet. 
Det fremgår af fredningen at parken skal være åben 
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med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til rekreativ 
udnyttelse af arealet må ikke begrænses. Det er derfor 
fredningstilsynets vurdering, at der skal søges om dispensation fra 
fredningen til at aflåse kastebanen i forbindelse med kasteaktiviteter. 
 
Fredningstilsynet vurderer at et midlertidigt hegn med større 
oplukkelige porte ikke vil være i strid med fredningens formål. 
Derudover er der tale om en særlig situation, hvor den nye placering 
for kastefaciliteten endnu ikke er tilgængelig, da Nørre Campus 
byggeri er forsinket. Yderligere er hegning ikke et ukendt element i 
Fælledparken, hvor kunstgræsbane, trafiklegeplads og legepladser er 
indhegnede. Fredningstilsynet vil overfor Fredningsnævnet anbefale 
en dispensation fra fredningen til et midlertidigt hegn med mulighed 
for periodevis aflåsning frem til 2023.  
 
 
§ 3-natur: Ikke relevant 
 
Beskyttelseslinjer: Ikke relevant 
 
 
Bilag IV-arter/Natura 2000: Projektet indebærer ikke ændringer i 
vegetation eller terræn. Der er ikke belysning i projektet. Projektet 
vurderes derfor ikke at ville påvirke områdets flagermus der er listet 
på Habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af projektets karakter og 
afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderer 
fredningstilsynet, at der ikke vil være nogen påvirkning på de 
nærmeste Natura 2000-områder. 
 
 
Der tages forbehold for ændringer i projektet. Hvis projektet 
ændres i forhold til beskrivelse i indeværende vurdering, skal det 
vurderes igen.  
 
 


