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Have- og Landskabsudvalget har i en årrække ønsket at bevare haven på 
Bakkekammen 40 i Holbæk. I løbet af 2016 gav ejeren Helga Nietsche sit samtykke til 

at udarbejde et fredningsforslag til haven. Forslaget var en udvidelse af den tidligere 
bygningsfredning af hus og lysthus fra 1993. 
Huset er et bedre byggeskikshus fra begyndelsen af 1900-tallet. Både hus og lysthus 

er tegnet af arkitekt Ivar Bentzen og med arkitekt Marius Pedersen som assistent. 
Haven er anlagt i samklang med hus og lysthus og er et tidstypisk haveanlæg fra den 

tid. Det er tegnet i 1914 af cand. hort. Valdemar Fabricius Hansen, som var 
Københavns første stadsgartner, og er vedligeholdt og i god stand.  Fredningsforslaget 
blev godkendt i Det særlige Bygningssyn i 2016. 

 
På Kastanievej 16 i Holte tegnede havearkitekt C. Th. Sørensen i 1970 en have til sin 

datter Sonja Poll. Tegningen var en gave til datteren, og haven er et af C. Th. 
Sørensens seneste hovedværker. Havens arkitektur er af en helt særlig karakter, og 
samspillet mellem hus og have er unik. Hus og have indgår i en sjælden fin symbiose, 

og haven er et selvstændigt værk, der er skabt til huset og grunden. Huset er et 
bedre byggeskiks hus fra 1932, hvorfor hus og have vil blive indsendt til 

bygningsfredning som en helhed i 2017.  
 
Udvalget har i 2015-16 blandt andre indsendt fredningsforslag til 3 selvstændige 

landskabsarkitektoniske værker: Frederiksberg Allé, Hellerup Strandpark og 
Historisk-Botanisk Have i Vordingborg. 

Endnu er ingen af disse værker blevet fredet, men vi forventer positive afgørelser i 
den nærmeste fremtid. 

 
Udvalget har løbende arbejdet med henvendelser og sager fra lokalforeninger, hvor vi 
har udtalt os og givet vores mening til kende. Når udvalgene for NYERE TIDS 

ARKITEKTUR og FREDNING og BEVARING arbejder med sager, hvor haver og 
omgivelser er en del af et fredningsforslag, har vi i flere tilfælde suppleret. 

 
Vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om blandt andet Assistens 
Kirkegård i København blev aktuelt igen, da Natur- og Miljøklagenævnet indkaldte til 

besigtigelse og møde vedrørende den eksisterende naturfredning 2014 af Assistens 
Kirkegård. Formålet med mødet var Københavns Kommunes ønske om, at cykling i 

det hele taget blev taget ud af fredningen, og at der skulle etableres 4 indgange fra 
metroområdet til kirkegården. By og Land argumenterede for bevaring af fredningen 
fra 2014. 

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede på baggrund af mødet og besigtigelsen, at der 
skal være mulighed for cykling som hidtil – dvs. på Poppelalleen, der forbinder Jagtvej 

med Kapelvej samt på hovedstien mellem Nørrebrogade og Hans Tavsens Park. 
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atur- og Miljøklagenævnet besluttede også at ændre fredningsgrænsen, så den sti, 
der er omfattet af Lokalplan nr. 488 om Nørrebros Runddel, og som forløber fra 
Nørrebrogade mod vest, bliver omfattet af fredningen. Endeligt besluttede nævnet, at 

adskillelsen mellem metrostationen og kirkegården skal godkendes af 
fredningsnævnet, og at den skal indeholde 1 (en) aflåselig passage, der udformes på 

en måde, der muliggør passage for gangbesværede, kørestole, barnevogne mv. 
Denne afgørelse er vi meget tilfredse med. 

 
Vi udarbejder en del høringssvar, men hvorvidt de bliver hørt, er ikke altid til at vide.  
I 2015 indsendte vi et høringssvar til Vordingborg kommunes planer om bebyggelse af 

det særegne og smukke landskab vest for Præstø. Vi gjorde rede for det uoprettelige 
og skadelige ved bebyggelse på Antonibakken i Præstø. Vi ved at 1. præmieforslaget 

friholder den nordlige del af bakken for bebyggelse, så den klare afgrænsning af byen 
mod det åbne kulturlandskab bevares.  Måske førte vort høringssvar til, at den 
nordlige del af bakken blev friholdt for ny bebyggelse? 

 
Vi arbejder med at udvælge Betydningsfulde Haver.  

Der findes mange haver, parker og andre grønne områder, som er betydningsfulde i 
kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, særlige struktur/ plantesammensætning, 
natur og beliggenhed eller andre værdifulde egenskaber, der umiddelbart kan 

tilskrives særlig betydning, og som derfor har brug for anerkendelse og beskyttelse.  
Udvalget arbejder på at formulere de særlige kriterier, der skal opfyldes, for at et 

anlæg kan præmieres og være berettiget til betegnelsen BETYDNINGSFULD. 
Det vigtigste er, at det betydningsfulde anlæg får opmærksomhed, at der kommer 
fokus på, hvad der er anlæggets væsentlige elementer, og at der bliver udarbejdet en 

plejeplan for anlægget.  
 

Udvalgets inspirationstur i 2016 gik til 4 haver.   
 

1. Strandgade 30, Chr. Havn. Tæppehandlerens Have 

2. Amaliehaven i Toldbodgade 
3. Den bygningsfredede have Vodroffsvej 10, Frederiksberg 

4. Sonja Polls have Kastanievej 16, Holte 
 
Formålet med turen var at besigtige forskellige typer af haver og efterfølgende 

diskutere vores indtryk i forhold til de nævnte kriterier. 
Besøget har foreløbigt ført til, at vi påbegyndte et fredningsforslag til huset og 

haven på Kastanievej 16, Holte. 
 
I et temanummer i By og Land i december 2017 vil der blive gjort rede for arbejdet 

med de Betydningsfulde Haver. 
 

 
På Have- og Landskabsudvalgets vegne  Kirsten Lund-Andersen 


