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AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
STADFÆSTELSE af dispensation i sag om udvidelse af genbrugssta-
tion inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen i Gladsaxe Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens1 § 18, stk. 1, jf. § 65, stk. 2, jf. 78, stk. 1, 1. pkt. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Gladsaxe Kommunes afgørel-
se af 29. juni 2018 om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til 
udvidelse af genbrugsstation på matr. nr. 7at og 7au Mørkhøj, beliggende 
på Turbinevej 4-6 og 8, 2860 Søborg.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest tre år efter Miljø- 
og Fødevareklagenævnets afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 
2.  
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1.  
 
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 
har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet.  
 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse. 
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 
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Sagsnr. 18/05273 

Klage nr. 1001402 

ASN-NH 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

mfkn@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

 



 
 

  2 

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 17. juli 2018 påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Klager har navnlig anført, at 
 

- beskyttelsen omkring gravhøjen er skærpet, da beskyttelseslinjen 
er reduceret, 

- det ansøgte vil skade fortidsmindets betydning som fortidsmonu-
ment, dets landskabelige fremtræden, herunder indsynet til og ud-
synet fra det samt de arkæologiske lag, og  

- en dispensation vil skabe en uønsket præcedensvirkning.  
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Den eksisterende genbrugsstation ligger på matr. nr. 7as Mørkhøj, der er 
33.325 m2 og ønskes udvidet inden for matr. nr. 7at, der er 13.176 m2 og 
matr. 7au Mørkhøj, der er 23.204 m2. På arealerne mod nord og vest er 
der vejanlæg, herunder en motorvej og en ringvej og mod øst og syd lig-
ger et industrikvarter. Arealet på matr. nr. 7at Mørkhøj, hvor genbrugssta-
tionen ønskes udvidet, ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen 
omkring fortidsminde nr. 3029:12.  
 
Det fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ”Fund og fortids-

minder”, at fortidsminde 3029:12,4 kaldet ”Sneglehøj”, er en rundhøj fra 
oldtiden på 25 m gange 5 m med stejlt afgravede sider og et lille hul i 
vestsiden. Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens besigtigelsesnotat fra 
1988, at højen er bevokset med græs og løvtræer, og er beliggende på en 
stor ubebygget grund i et industriområde. Videre fremgår det, at der er 
lette slidskader efter fodgængere på højsiderne og smalle erosionskløfter. 
Det følger af seværdighedsforklaringen, at rundhøjen ikke er synderligt 
seværdig på tæt hold, men et nydeligt syn fra den stærkt trafikerede vej 
mod vest.   
 
2.2 Natur- og planforhold 
Det fremgår af lokalplanen5 for området, at Gladsaxe Kommune i 1963 
med det konkrete formål at tage hensyn til byudviklingen indgik en aftale 
med Fredningsnævnet om at reducere beskyttelseszonen efter den davæ-
rende lovgivning til det areal, der i dag udgør matrikel 7at. Beskyttelses-
linjen omkring gravhøjen er reduceret til at være henholdsvis 15 m mod 
øst, ca. 95 m mod nord, ca. 65 m mod vest og ca. 45 m mod syd. Det ek-

                                                 
4 http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/96086/.   
5 Gladsaxe Kommune Lokalplan 231 – Turbinevej og Genbrugsstationen i Mørkhøj Erhvervs-

kvarter s. 4.  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/96086/
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sisterende beskyttede areal omfatter 13.176 m2, hvoraf ca. 5.200 m2 øn-
skes omdannet og anvendt til udvidelsen af genbrugsstationen. 
 
Gladsaxe Kommune har i forbindelse med projektet udarbejdet en VVM-
redegørelse, der redegør for udvidelsens påvirkning af det omgivende 
miljø. Klager har oplyst, at der tillige den 5. april 2017 er klaget over 
Gladsaxe Kommunes VVM for udvidelse af Gladsaxe Genbrugsstation, 
kommuneplantillæg 10 og lokalplan 231.  
 
2.3 Den påklagede afgørelse 
2.3.1 Ansøgningen 
Gladsaxe Kommunes Team Virksomheder og Affald har den 26. april 
2018 søgt om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at udvide 
Gladsaxe Genbrugsstation.  
 
Gladsaxe Kommune har i ansøgningen oplyst, at genbrugsstationen årligt 
modtager 26.000-31.000 tons affald, har ca. 250.000 besøgende, og i 
weekender og i spidsbelastningsperioder er nødsaget til at blande affaldet 
på grund af manglende plads på den nuværende genbrugsstation, som er 
på ca. 5.500 m2. Kommunen har oplyst, at det resulterer i, at genbrugssta-
tionen har den dårligste sortering blandt de 24 genbrugsstationer i Vest-
forbrændingsområdet, og dermed ikke opfylder kravene fastsat i den Na-
tionale Ressourcestrategi og kravene i Gladsaxe Kommunes ressource-
strategi. Desuden har kommunen anført, at genbrugsstationen heller ikke 
kan leve op til affaldsbekendtgørelsens krav om at sikre, at der løbende er 
kapacitet til rådighed, da genbrugsstationen i perioder er nødt til at lukke, 
idet der ikke er plads til affaldet.  
 
Gladsaxe Kommune har oplyst, at der har været flere uheld på genbrugs-
stationen, hvor ophalercontainere af forskellige årsager er faldet af lastbi-
lerne i forbindelse med af- eller pålæsning, og at der på Favrskov Gen-
brugsstation, som er indrettet på samme måde, har været en dødsulykke. 
Kommunen har anført, at en adskillelse af tung og let trafik er en effektiv 
måde at forhindre alvorlige ulykker på. 
 
Gladsaxe Kommune har videre oplyst, at det på et byrådsmøde den 26. 
august i 2015 blev politisk vedtaget, at den eksisterende genbrugsstation 
på 5.500 m2 skulle udvides med den begrundelse, at sikkerhed og ar-
bejdsmiljø skulle forbedres. Kommunen har vurderet alle mulige place-
ringer af en fremtidig genbrugsstation, men da kommunen er fuldt ud-
bygget, har det ifølge kommunen ikke været muligt at finde en mere eg-
net placering end den nuværende, hvilket er uddybet i VVM-
redegørelsen. 
 
Gladsaxe Kommune har endvidere oplyst, at de i en årrække har været i 
dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum om etable-
ring af en ny genbrugsstation, som strækker sig op på området ved grav-
højen Sneglehøj, og har med udgangspunkt heri udarbejdet en lokalplan, 
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en VVM-redegørelse og et byggeprogram for en ny genbrugsstation. 
Kommunen har hertil anført, at det ansøgte tilgodeser de krav, som Slots- 
og Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum har stillet ved blandt andet at 
placere containere og lastbiler i nedgravede områder, der ikke er synlige 
fra motorvejen, at placere bygninger, hvor der i forvejen er genbrugssta-
tion, og ved at genbrugsstationen får et så grønt udtryk som muligt. Vide-
re har ansøger anført, at Gladsaxe Genbrugsstation vil pleje og sikre 
gravhøjen og området omkring gravhøjen.  
 
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at 1.815 m2 skal anvendes til en 
sænket lastbilskøregrav med containere, for at sikre det frie indsyn til og 
fra gravhøjen. Containerne vil blive etableret ca. 1 m over terrænhøjde for 
at overholde Vejdirektoratets krav. I lastbilskøregraven vil der blandt 
andet også blive nedgravet brønde og et regnvandsbassin på 150m2, og 
ved siden af blive etableret støttemure, rækværk og skilte  
 
Lastbilsrampen skal være 465 m2 og fungere som opkørsel fra det ned-
gravede containerområde. Der vil blive placeret autoværn på lastbilsud-
kørselsrampen, der vil blive fastgjort på støttemuren i en højde af mindst 
0,7 m over kørebanen. Alle belægninger vil blive etableret i asfalt og be-
ton, og der vil endvidere blive etableret en rundkørsel. 
 
Brugerområdet, hvor borgerne kan bruge de nedgravede faciliteter, skal 
udgøre 2.900 m2. Borgerne på genbrugsstationen vil få frit indsyn til 
gravhøjen. Der vil blive etableret en 15 m beskyttelseszone omkring for-
tidsmindets højfod, der ikke må berøres under anlægsarbejdet, men fort-
sat kan benyttes til rekreative og formidlingsmæssige formål efterfølgen-
de.  
 
Endvidere fremgår det af afgørelsen, at genbrugsstationen skal hegnes ind 
med et transparent hegn, og at der skal etableres diverse vejanlæg inde på 
arealet.    
 
2.3.2 Afgørelsen 
Gladsaxe Kommune har den 29. juni 2018 truffet afgørelse om dispensa-
tion til det ansøgte. Dispensationen er meddelt på en række vilkår med 
henblik på at sikre ind- og udsyn, de arkæologiske lag, og oplevelsen af 
gravhøjen, herunder blandet andet, at alt indenfor beskyttelseszonen på 
15 m fra højfoden omkring gravhøjen skal stå uberørt og alene anvendes 
rekreativt, samt at genbrugsstationen skal udformes med respekt for 
gravhøjen. 
  
Det fremgår af afgørelsen, at Gladsaxe Kommune tidligere har været 
kendt for sine mange gravhøje, men at Sneglehøj nu er blandt kommu-
nens fire tilbageværende fredede gravhøje, blandt de eneste to der er of-
fentligt tilgængelige, og kommunen har anført at højen alene af den årsag 
har værdi, idet den kan fortælle om områdets forhistorie. Videre har 
kommunen oplyst, at højen, på baggrund af en georadar-scanning og fun-
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det af en langdysse ved udgravningen af siden af højen, formentlig kan 
dateres tilbage til yngre stenalder (ca. 3900 f.Kr. til 1700 f. Kr.). Endvide-
re har kommunen oplyst, at området i perioden 2005-2009 blev anvendt 
som arbejdsplads i forbindelse med anlæggelsen af Motorring 3, og at 
Vejdirektoratet fandt anlægsspor. Kroppedal Museum iværksatte i den 
forbindelse en arkæologisk udgravning af området i 2005. Indenfor un-
dersøgelsesområdet på 8.500 m2 fremkom en langdysse, femten huse, 
seks hegn, affaldsgruber, lertagningsgruber samt et stort felt af koge-
stensgruber omkring langdyssen. Kommunen har tilføjet, at der var tale 
om en meget omfattende arkæologisk undersøgelse, at alle fund er fjernet 
fra arealet, og at der således ikke længere er arkæologiske interesser for-
bundet med det undersøgte areal.  
 
Det fremgår videre af afgørelsen, at det beskyttede areal omkring gravhø-
jen i dag fremstår som et rekreativt område med græs, at arealet ikke er 
indrettet til at varetage friluftsinteresser, men at det benyttes til hunde-
luftning. Desuden har Gladsaxe Kommune oplyst, at der ellers er begræn-
set opmærksomhed omkring den fredede gravhøj, der ligger i et er-
hvervskvarter på en meget støjpåvirket matrikel, og at indsyn til og udsyn 
fra højen fra visse vinkler er begrænset af buske og trælignende opvækst. 
Kommunen har endvidere oplyst, at hele matriklen ligger på et relativt 
højt fladt plateau på kote 30-25, at gravhøjens top ligger i kote 33,5, at 
terrænet falder ned mod sydvest og at der er en stejl skråning i den vestli-
ge ende ned mod Motorring 3, der ligger i kote 27,5-30.  
 
Gladsaxe Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på fortidsmindets ka-
rakter, dets arkæologiske betydning, omgivelserne, herunder det land-
skab, hvor fortidsmindet er beliggende og eventuelle berettigede forvent-
ninger.  
 
Gladsaxe Kommune har anført, at Sneglehøj er blandt de sidste to offent-
ligt tilgængelige rundhøje i kommunen, hvorfor højens fortælling om hele 
områdets forhistorie har stor betydning. Videre har kommunen anført, at 
højen landskabeligt set er omkranset af infrastruktur og erhvervsbyggeri, 
men ligger synlig og markant ved Motorring 3, hvor bilisterne har et godt 
udsyn til den fritliggende rundhøj, og at højen desuden kan ses fra Turbi-
nevej.  
 
Det er endvidere anført, at projektet i nogen grad vil ændre bilisternes 
oplevelse af gravhøjen, at oplevelsen af højen fra Turbinevej ændres ved 
opsætning af et hegn, og at projektet også vil ændre udsynet fra gravhø-
jen. Dog er det Gladsaxe Kommunes vurdering, at bilisterne ikke dvæler 
ved oldtidsoplevelsen fra en stærkt trafikeret motorvejsring, ligesom der 
er få gående og cyklister i erhvervskvarteret på Turbinevej og på det re-
kreative område op til Motorring 3. Kommunen har anført, at der dagligt 
er mange bilister, der besøger genbrugsstationen, og særligt kørende fra 
nordøst mod sydvest har frit udsyn til højen.  



 
 

  6 

Ifølge Gladsaxe Kommune er udsynet fra gravhøjen i dag præget af infra-
struktur og erhvervsbyggeri, hvilket det fortsat vil være efter projektets 
realisering, og har på den baggrund vurderet, at der er tale om en lille 
forringelse af udsynet. Det er kommunens opfattelse, at borgernes møde 
med fortidsmindet forbedres, såfremt dettes formidles fra genbrugsstatio-
nen. Kommunen har anført, at der bag det transparente hegn, som vil 
kunne ses fra Motorring 3, vil kunne ses et lavere rækværk, men har vur-
deret at disse elementer vil ligge relativt lavt i områdets sydvestlige ret-
ning, hvorfor det ikke vil have betydning for indsynet til gravhøjen, fordi 
det ligger lavere i terrænet end gravhøjen. Videre har kommunen vurde-
ret, at oplevelsen af gravhøjen berøres mere i den nordlige side af Motor-
ring 3, da kotespringet fra vejen til gravhøjen er lavere der. Kommunen 
har estimeret, at indsynet til højen fra Turbinevej i høj grad bevares gen-
nem det transparente hegn. Det er endvidere kommunens opfattelse, at 
den landskabelige oplevelse af gravhøjen vil blive forringet, når det grøn-
ne område omkring højen formindskes, men at området i forvejen har et 
urbant udtryk med infrastruktur og virksomheder, og forringelsen således 
skal ses i den kontekst.  
 
Da arealet omkring højen i 2005 blev arkæologisk undersøgt, har Gladsa-
xe Kommune vurderet, at der ikke skal tages yderligere arkæologiske 
hensyn i området, udover de hensyn der bliver varetaget med en 15 m 
beskyttelseszone omkring højen.  
 
Der er ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at ind- og udsyn i høj grad 
bevares, at Kroppedal Museum har udtalt, at de arkæologiske lag ikke 
påvirkes, og at Slots- og Kulturstyrelsen har udtalt, at højen fortsat beva-
res som et visuelt markant og beskyttet fortidsminde, og at ind- og udsyn 
i meget høj grad bevares. Videre har Gladsaxe Kommune lagt vægt på, at 
der ikke kan findes en alternativ placering af genbrugsstationen. Det har 
endvidere indgået i kommunens afvejning, at affaldshåndtering er en lov-
bunden kommunal opgave, at der varetages miljømæssige hensyn ved 
genanvendelse og bortskaffelse af affald, at projektet, som alene er en 
udvidelse af en eksisterende genbrugsstation, er nødvendigt for at kom-
munen kan leve op til den nationale affaldsplan og affaldsbekendtgørel-
sen, og at projektet vil bidrage til en miljømæssig forbedring af genbrugs-
stationen og samlet set er en samfundsmæssig gevinst.  
 
Gladsaxe Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne 
påvirke områder uden for de konkrete arealer, hvor projektet foregår, 
herunder ikke Natura 2000-områder, der ligger flere kilometer væk. 
Kommunen har lagt vægt på, at det berørte areal ligger isoleret i et tæt 
bebygget område, og ikke har hverken fysisk eller økologisk forbindelse 
til de nærmest beliggende Natura 2000-område. Endelig har kommunen 
vurderet, at projektet ikke forringer leve- og rastesteder for bilag IV-arter. 
Kommunen har lagt vægt på, at området er grundigt overvåget for natur-
værdier i 2016, og at der ikke i den forbindelse er registreret ynglende 
eller rastende bilag IV-arter i området.  
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2.4 Klagens indhold 
Klager har den 17. juli 2018 anført, at udvidelsen af genbrugspladsen 
resulterer i, at gravhøjen vil komme til at ligge inde på pladsen. Videre 
har klager anført, at det er muligt for Gladsaxe Kommune at opkøbe an-
dre arealer, hvor genbrugspladsen kan placeres, men at kommunen i ste-
det har valgt at benytte et rekreativt område med kommunens sidste in-
takte gravhøj. Klager har bemærket, at kommunen synes at bruge plan-
lovssystemet til at tilgodese egne økonomiske interesser på bekostning af 
den fælles kulturarv.  
 
Klager har bemærket, at fortidsmindebeskyttelseslinjen som udgangs-
punkt er 100 m, men at gravhøjens beskyttelseslinje er reduceret og at 
beskyttelsen derfor er skærpet.  
 
Klager har videre bemærket, at naturbeskyttelseslovens § 18 skal beskytte 
fortidsmindernes betydning som monumenter, fortidsmindernes landska-
belige fremtræden, indsynet til og udsynet fra fortidsminderne samt ar-
kæologiske lag under jordoverfladen, som ofte ligger i nærheden af for-
tidsminderne. Klager har anført, at en udvidelse af genbrugsstationen vil 
være i strid med disse hensyn.  
 
Klager har oplyst, at der i arealet omkring gravhøjen ligger rester fra an-
dre gravsætninger fra samme periode samt rester efter en jernalderbo-
plads, og at Museet Kroppedal kan oplyse nærmere om omfanget af ud-
gravningen i 2005.  
 
Endvidere har klager anført, at en dispensation vil kunne resultere i, at 
mange andre fortidsminders betydning kan risikere gå tabt for eftertiden i 
strid med lovens hensigt.  
 
2.5 Gladsaxe Kommunes bemærkninger til klagen 
Gladsaxe Kommune har den 14. august 2018 anført, at projektets påvirk-
ning af indsyn og udsyn er beskrevet grundigt på baggrund af en besigti-
gelse med fotodokumentation, ligesom de arkæologiske forhold og for-
tidsmindets betydning som landskabselement er beskrevet.  
 
Desuden har Gladsaxe Kommune anført, at det fremgår af afgørelsen, at 
der ikke har været mulighed for at placere genbrugsstationen et andet 
sted. Kommunen har endvidere påpeget, at gravhøjen ikke er intakt, da 
det ved besigtigelser i 1899 og 1938 er noteret, at højen har været påvir-
ket af afgravninger.  
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Norman Cleaver 
og Henrik Twilhøj, samt de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, 
Jørgen Elikofer, Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg. 
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Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring i 
tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder (fortidsminde-
beskyttelseslinjen), der er beskyttet efter bestemmelserne i museumslo-
ven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.  
 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes 
værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortids-
minderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal 
sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæolo-
giske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig man-
ge kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. 
 
Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet 
mod tilstandsændringer, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. I over-
ensstemmelse med bestemmelsens ordlyd er praksis meget restriktiv. 
 
I den enkelte sag skal der foretages en konkret vurdering af, om formålet 
med den ansøgte udvidelse af genbrugspladsen er så væsentligt, at den 
generelle beskyttelsesinteresse og hensynet til sikring af de arkæologiske 
lag bør vige. Der skal endvidere foretages en konkret vurdering af det 
ansøgtes påvirkning af det beskyttede fortidsminde. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets finder, at udvidelsen af genbrugsstatio-
nen i den konkrete sag må anses for at være et sådant særligt tilfælde, og 
at der rent undtagelsesvist kan meddeles dispensation fra den reducerede 
fortidsmindebeskyttelseslinje.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at ud-
videlsen af genbrugsstationen er indrettet på en sådan måde, at indsynet 
til og udsynet fra samt oplevelsen af gravhøjen bevares i størst muligt 
omfang. Videre har nævnet lagt vægt på, at udvidelsen af genbrugsstatio-
nen ikke i afgørende grad forringer de landskabelige forhold, da gravhø-
jen i forvejen er placeret imellem industrikvarter og motorvejsanlæg, og 
at de arkæologiske forhold i området er afdækket. Nævnet har endvidere 
lagt vægt på, at udvidelsen af genbrugsstationen er begrundet i sikker-
hedsmæssige- og samfundsmæssige hensyn i forbindelse med varetagel-
sen af en offentlig opgave, og at kommunen har oplyst, at der ikke kan 
findes en alternativ placering af genbrugsstationen. 
 
Endelig har nævnet lagt vægt på, at præcedensvirkningen af en dispensa-
tion, som følge af sagens konkrete omstændigheder, må anses for at være 
begrænset. 
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2. 
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3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Gladsaxe Kommunes afgørel-
se af 29. juni 2018 om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til 
udvidelse af genbrugsstation på matr. nr. 7at og 7au Mørkhøj, beliggende 
på Turbinevej 4-6 og 8, 2860 Søborg.  
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for førsteinstansen samt for klageren 
via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i 
klagesagen. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.mfknafgoerelser.dk. Person-
oplysninger vil blive anonymiseret. 
 
 

 
Thomas Steensen 

 Stedfortrædende formand 
 

 
 
 

 

http://www.mfknafgoerelser.dk/

