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Spørgsmål 

Efter afgørelsen hos Miljø og Fødevareklagenævnet vedrørende fod-

boldbaner i Nørrebroparken bedes forvaltningen angive det politiske 

handlerum for at fortsætte arbejdet for, at der anlægges fodboldbaner i 

Nørrebroparken.  

 

Den omtalte afgørelse: Link til nævnets afgørelse af 4.8.2022 

 

Svar 

Sagens forløb  
Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 20. december 2020 projektforslag 

for etablering af en 8-mands kunstgræsbane i Nørrebroparken.  

Fredningsnævnet gav den 21. juni 2021 dispensation fra fredningen til 

projektet.  

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet påklagede den 15. 

juli 2021 Fredningsnævnets afgørelse om dispensation fra fredningen 

og projektet blev sat i bero.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf endelig afgørelse i klagesagen den 

7. juli 2022, hvorved Fredningsnævnets afgørelse blev omstødt og pro-

jektet således ikke længere har en dispensation fra fredningen. Dermed 

har klagenævnet givet Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrå-

det medhold og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller projektet.  

 

Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse 

Tre medlemmer af Miljø- og Fødevareklagenævnet (Thomas Steensen, 

Eva Staal og Pelle Andersen-Harild), med formandens stemme som 

udslagsgivende, finder, at fredningsnævnets dispensation skal ændres 

til et afslag. Disse medlemmer har lagt vægt på, at etablering af en 
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kunstgræsbane på den ansøgte placering vil betyde, at det eneste til-

bageværende større areal i parken fremover vil være forbeholdt en be-

grænset brugergruppe på bekostning af parkens øvrige brugere, der i 

så fald vil være henvist til mere perifere arealer i parken. Behovet for 

arealer til organiseret boldspil kan ikke føre til andet resultat, da der i 

forvejen findes en kunstgræsbane i parken. 

Tre medlemmer (Olaf Tingleff, Lene Hansen og Jens Vibjerg) finder, at 

der efter sagens oplysninger er et aktuelt behov for faciliteter til orga-

niseret boldspil, og har ikke fundet anledning til at tilsidesætte Køben-

havns Kommunes vurdering af, at hensynet til dette behov vejer tun-

gest. Medlemmerne har endvidere lagt vægt på, at der fortsat vil fin-

des arealer i parken og i nærområdet, som kan bruges til øvrige rekrea-

tive formål, herunder i Hørsholmparken og ved Assistens Kirkegård. 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Fred-

ningsnævnets afgørelse ændres derfor til et afslag på dispensation. 

 

Videre proces 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen. 

Hvis man ønsker at få afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal der i før-

ste omgang udarbejdes en juridisk vurdering af mulighederne.  

I forhold til placering af kunstgræsbane på Nørrebro går Kultur- og Fri-

tidsforvaltningen snarest muligt i dialog med Nørrebro United, Teknik- 

og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen og andre relevante parter 

med henblik på at vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med alter-

native forslag til placering.  

 

 
Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  
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