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Frederik Alexander Guntofte 
Politisk koordinator 
BPM Sekretariat 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 



 

 

     
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
  

   
      

 
Besvarelse vedrørende Restaurant Noma 

Medlem af Borgerrepræsentationen Astrid Aller (F) har den 20. 
december 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og 
Miljøforvaltningen. 
 
Spørgsmål 
1. Magasinet KBH 
(https://www.magasinetkbh.dk/indhold/dispensation-noma-hegn-
status-december-2022) beskriver, at kommunen undersøger om der 
kan gives dispensation til Noma, så de godt må lukke for den offentlige 
sti. Hvorfor undersøger kommunen det? 
 
2. Det beskrives også i artiklen, at der i 2019 er udstedt et påbud om at 
hegnene skal fjernes, men at kommunen beklageligvis har overset det. 
Hvordan agter TMF at handle på sagen nu, hvor påbuddet er klart?  
 
3. Og desuden: er der grund til at tro, at Noma ikke kan fortsætte som 
det gør nu i fald stien genåbnes? Det virker til, at den ikke går igennem 
deres område, men blot passerer foran restauranten. 
 
Svar 
Ad 1. 
Når forvaltningen konstaterer et ulovligt forhold, går vi i dialog med 
ejendommens ejer om at få forholdet lovliggjort. Et ulovligt forhold kan 
enten lovliggøres ved fysisk lovliggørelse, ved retlig lovliggørelse eller 
ved en kombination. En ejer har ret til at søge forholdet retligt 
lovliggjort (i form af en tilladelse eller dispensation), og forvaltningen 
er forpligtiget til at behandle ejers ansøgning herom. Forvaltningen er i 
dialog med ejer om lovliggørelse, og hvis ejer søger om dispensation 
for forholdet, er forvaltningen forpligtiget til at søge forholdet 
lovliggjort på den mindst indgribende måde.  
 
Ad 2. 
Det var Slots- og Kulturstyrelsen der i 2019 udstedte et varsel om påbud 
og påbud til Noma efter museumsloven.  
 
Forvaltningen er som anført i dialog med ejer/Noma om lovliggørelse 
af hegnet efter lokalplanen. Forvaltningen har ligeledes været i dialog 
med Slots- og Kulturstyrelsen.  
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Da området hvor hegnet er etableret, er et fortidsminde, og dermed 
beskyttet mod tilstandsændringer jf. museumsloven, har forvaltningen 
bedt Slots- og Kulturstyrelsen om deres vurdering af forholdene, inden 
sagen behandles. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at de ikke har 
indvendinger mod hegnets placering, kun med den nuværende 
udformning.  
 
Såfremt forvaltningen modtager en ansøgning fra ejer om 
lovliggørelse, vil forvaltningen sagsbehandle det modtagne 
ansøgningsmateriale, og træffe en afgørelse om, hvorvidt der kan gives 
dispensation fra lokalplanen. Hvis der gives afslag på dispensation, skal 
ejer lovliggøre forholdet fysisk.  
 
Hvis der ikke reageres på afslaget og det ulovlige forhold ikke bliver 
udbedret, kan der blive tale om udstedelse af påbud og evt. 
politianmeldelse ved manglende efterkommelse af påbuddet. 
 
Ad 3. 
Stien løber fra den ene ende af matriklen til den anden (fra nord til syd), 
mellem bygningen, der huser Restaurant Noma og vandet. Ved 
stisystemet er der ligeledes opført nogle udhuse, med forskellige 
funktioner.   
 
Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke viden om, hvorvidt 
Noma kan fortsætte uændret, såfremt stien genåbnes. 
 
Svaret er offentligt tilgængeligt på https://www.kk.dk/politik/politiske-
udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspoergsmaal 
 
 
Lena Kongsbach 
Vicedirektør 
 


