
Høring vedr. genbrugsplads ved den fredede gravhøj, Sneglehøj i Gladsaxe Kommune. 

 

Gladsaxe Kommune har anmodet Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) om et høringssvar i forbindelse med evt. 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til udvidelse af genbrugsstation indenfor 100 meter fra 

gravhøjen Sneglehøj.  

 

Beskyttelsesstatus:  

Selve fortidsmindet Sneglehøj er beskyttet efter Museumslovens § 29 e med fredningsnummer 3029:12. 

Det relevante areal berører ikke det fortidsmindefredede område (det mørke felt på det venstre kort). 

Arealet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen (100 m zonen) for gravhøjen (det røde felt på det 

venstre kort). Begrundet i byudvikling blev denne linje i 1963 reduceret til at omfatte matrikel 7at.  

Evt. aktiviteter på arealet skal dispenseres i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 18 

(fortidsmindebeskyttelseslinjen) ved afgørelser fra Gladsaxe kommune. SLKS er klageberettiget i forhold til 

Gladsaxe Kommunes afgørelser. 

 

 

 

Kort til venstre: beskyttelse af gravhøjen Sneglehøj. Kort til højre: grønne arealer ifølge byggeprogram. 

Kortene har ikke samme målestok, men er orienteret ens aht. sammenligning. 

 



Udtalelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har gennem en årrække været i dialog med Gladsaxe Kommune om udvidelse af 

genbrugsstationen, som strækker sig over området ved gravhøjen Sneglehøj. Genbrugsstationen har med 

udgangspunkt i dialogen med SLKS samt en sideløbende dialog med Kroppedal Museum udarbejdet en 

lokalplan, en VVM-redegørelse og nu et byggeprogram for udvidelsen af genbrugsstationen.  

 

Ind- og udsyn 

SLKS vurderer, at ind- og udsyn til og fra gravhøjen i meget høj grad bevares i det fremlagte projekt. For at 

bevare indsyn til gravhøjen fra motorvejen vil areal til containere og lastbiler blive etableret i et nedgravet 

område. Indsyn og udsyn mod øst til Turbinevej bevares som i dag. Området vil blive friholdt for 

bevoksning, ligesom evt. hegn vil være gennemsigtige. 

 

Arkæologiske spor 

I forbindelse med anlæggelsen af Motorring 3 har Kroppedal Museum i 2005 gennemført arkæologiske 

udgravninger af området. Herved fremkom adskillige kulturspor fra forskellige tidsperioder. Da området 

ved den lejlighed blev totaludgravet, er der jf. udtalelse fra Kroppedal Museum ikke længere arkæologiske 

interesser forbundet med det berørte areal.  

 

Kulturlandskab 

SLKS vurderer, at Sneglehøj fortsat vil blive bevaret som et visuelt, markant og beskyttet fortidsminde. 

Sneglehøj er sammen med fire andre tilbageværende fredede gravhøje i Gladsaxe Kommune resterne af en 

oprindelig højgruppe på mindst 18 høje. Selve dette højlandskab er dog for længst forsvundet. Projektet 

har imidlertid til hensigt i så høj grad som muligt at bevare området som et grønt område med Sneglehøj 

som det dominerende og vigtigste element. Konkret vil gravhøjen fortsat være omgivet af 20 – 25 m urørt 

græsareal målt fra højfod på alle sider (se ovenstående højre kort). Højens karakter vil ikke blive ændret 

gennem belysning. Græsarealet vil alene skulle anvendes rekreativt og vil blive sikret med kampesten eller 

lignende. Inden den nye genbrugsstation tages i brug vil der blive udarbejdet en plejeplan for Sneglehøj, 

arealet omkring selve gravhøjen, samt det øvrige oprindelige naturareal. En evt. formidling af Sneglehøj vil 

ske i samarbejde med Kroppedal Museum. 
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