
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

HØRINGSTYPE
Andet

OMRÅDE
Vanløse

TIDSPERIODE FOR HØRINGEN
16. juli 2021 til 13. august 2021

INDSENDELSESFRIST FOR HØRINGSSVAR
13. august 2021

HØRING IKKE ÅBEN

Dispensationen skal muliggøre anlæggelse af to træbroer fra Damhusdæmningen ud i Damhussøen.

Damhusdæmningen skal klimasikres og forholdene for cyklister og gående skal forbedres. I den
forbindelse ønsker Københavns kommune at anlægge to træbroer ud i Damhussøen. Damhussøen er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som indebærer et forbud mod tilstandsændringer.
Anlæggelsen af broerne kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

pdfUdkast - Dispensation til anlæg af to træbroer i damhussøen.pdf

HØRINGSSVAR
ID DATO INDSENDT AF ORGANISATION POSTNR BY

6 11.08.2021 Vanløse
Lokaludvalg

2720 Vanløse

5 11.08.2021 Valby
Lokaludvalg

Valby Lokaludvalg 2500 Valby

4 26.07.2021 Svend-Erik
Fangel
Pedersen

Friluftsrådet
København

2450 København SV

3 17.07.2021 Morten Ankjær 2400 København Nv

2 16.07.2021 Anna Larsen 2400 København NV

1 16.07.2021 søren andersen 2400 København NV

https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/udkast_-_dispensation_til_anlaeg_af_to_traebroer_i_damhussoeen.pdf
https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/udkast_-_dispensation_til_anlaeg_af_to_traebroer_i_damhussoeen.pdf
https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/udkast_-_dispensation_til_anlaeg_af_to_traebroer_i_damhussoeen.pdf


Svar til: Høring 55897 af: Vanløse Lokaludvalg
APPLICATION DATE
11. august 2021

SVARNUMMER
6

INDSENDT AF
Vanløse Lokaludvalg

BY
Vanløse

POSTNR.
2720

ADRESSE
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal

HØRINGSSVAR

Vanløse Lokaludvalg har desværre ikke haft mulighed for at tage stilling til sagen i et udvalgsmøde,
men har tidligere behandlet intern høring om projektforslag for Damhusdæmningen og revideret
forslag til projekt for Damhusdæmningen. Begge høringssvar er vedhæftet som bilag. 

Vanløse Lokaludvalg skrev i sit indeldende høringssvar nedenstående om flydebroer på Damhussøen:

Vedr. flydebroer og opholdsareal ved Damhuskanten iskiosk:

Vanløse Lokaludvalg mener at hæk om iskiosk og træer er unødvendige, benyt kampesten der er ved
området i stedet.
Flydebro placering skal tænkes ind, ud fra alger og lugtgener, og vi ser gerne tilføjelse af broer, så
opholdsarealet tæt ved vand og ishus udvides. Sejlklubben ser gerne bådebroen flyttet længere ud,
så selve sejldelen kommer længere ud i vandet.
Hold fokus på vandspejl og udførelse – bl.a. ved geotekstil og arbejde i glacis.

Vanløse Lokaludvalg foreslår, at det bliver gjort tydeligt i den politiske behandling at søen ikke er til at
bade i, og at fosforforurening heller ikke fremover gør det muligt at bade i søen.

Med venlig hilsen

Bent Christensen

Formand for Vanløse Lokaludvalg

MATERIALE:
hoeringssvar vedr projektforslag damhusdaemningen280121.pdf
hoeringssvar vedr revideret prpjektforslag vedr. damhusdaemningen170621.pdf

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-vanlose-lokaludvalg
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hoeringssvar_vedr_revideret_prpjektforslag_vedr._damhusdaemningen170621.pdf

  



Svar til: Høring 55897 af: Valby Lokaludvalg
APPLICATION DATE
11. august 2021

SVARNUMMER
5

INDSENDT AF
Valby Lokaludvalg

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Valby Lokaludvalg

BY
Valby

POSTNR.
2500

ADRESSE
Valgårdsvej 4-8

HØRINGSSVAR

Se vedlagte høringssvar

MATERIALE:
hoeringssvar vedr. 2 traebroer i damhussoeen.pdf

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-valby-lokaludvalg


hoeringssvar_vedr._2_traebroer_i_damhussoeen.pdf

     
Sekretariatet for Valby Lokaludvalg 
Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. opførsel af 2 træ-
broer i Damhussøen 

 

Valby Lokaludvalg bakker op om projektet med at etablere to mindre 

træbroer på den side af Damhussøen, der vender ned med Damhusen-

gen. Det er desuden positivt at udvide stiens bredde på dette sted. Pro-

jektet er i mindre skala og passer godt ind i miljøet, samtidig med at det 

øger den rekreative værdi af området. Der har tidligere været en træbro 

i samme område.  

Valby Lokaludvalg ønsker at erindre om ønsket om, at der også kunne 

etableres et par bænke ved stien på vestsiden af søen. 

 

 

Venlig hilsen 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 
 

 

11. august 2021 
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Svar til: Høring 55897 af: Svend-Erik Fangel Pedersen
APPLICATION DATE
26. juli 2021

SVARNUMMER
4

INDSENDT AF
Svend-Erik Fangel Pedersen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Friluftsrådet København

BY
København SV

POSTNR.
2450

ADRESSE
Scandiagade 13

HØRINGSSVAR

Friluftsrådet København har ingen bemærkninger til den ansøgte dispensationsansøgning, men

savner redegørelse for foranstaltninger til sikring af affald ikke spredes i naturen og i vandet.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand

Friluftsrådet København

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-svend-erik-fangel-pedersen


Svar til: Høring 55897 af: Morten Ankjær
APPLICATION DATE
17. juli 2021

SVARNUMMER
3

INDSENDT AF
Morten Ankjær

BY
København Nv

POSTNR.
2400

ADRESSE
Montagnevej 9

HØRINGSSVAR

Jeg mener ikke at Københavns kommune har de rette kompetencer til at vurdere dette, se bare på
Armager Fælled hvor lign sag er blevet misligholdt og amatør agtigt behandlet. Få nogle uvildige
eksperter ind og lav en professionel vurdering før KK går videre.

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-morten-ankjaer


Svar til: Høring 55897 af: Anna Larsen
APPLICATION DATE
16. juli 2021

SVARNUMMER
2

INDSENDT AF
Anna Larsen

BY
København NV

POSTNR.
2400

ADRESSE
Bogtrykkervej

HØRINGSSVAR

Nej, det skal ikke tillades. Der er så lidt natur, og vi skal ikke forstyrre §3 natur. 

Nej, det er ikke okay at skulle give dispensation med denne begrundelse.

 

Nej, vi har brug for §3 natur og det vil forstyrre og ødelægge både naturen og forskellige dyrearter. 

Der skal ikke gives dispensation.

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-anna-larsen


Svar til: Høring 55897 af: søren andersen
APPLICATION DATE
16. juli 2021

SVARNUMMER
1

INDSENDT AF
søren andersen

BY
København NV

POSTNR.
2400

ADRESSE
Hvidkildevej 18A, st.

HØRINGSSVAR

Opmærksomheden henledes på materialevalg. Det fremgår, at anvendt træ ikke må være
trykimprægneret, men der angives ikke deciderede krav til materialernes holdbarhed.

Med henvisning til en nylig sag om en bro over Gudenåen, hvor der blev anvendt Douglasgran,
opfordres kommunen til at være opmærksom på valg af materiale, træ såvel som metal, til dæk såvel
som fundering, så broen kan stå i mange
år. https://ugeavisen.dk/bjerringbroavis/artikel/syv-%C3%A5r-gammel-kj%C3%A6llingh%C3%B8lbro-s
kal-rives-ned-vi-st%C3%A5r-med-en-bro-som-ikke-kan-bruges-2019-6-27

I sagen fra Gudenåen var ingen tilsyneladende klar over, at Douglasgran ikke var en gangbar
materialeløsning. Så der er travlt ved håndvasken.

Venlig hilsen

Søren Andersen

https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-55897-af-soren-andersen

