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Tilladelse til renovering af tagrende og gesims på sydfacade af 

Fortunfortet, Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har behandlet Lyngby-Taarbæk Kommunes an-

søgning fra den 9. februar 2016 om tilladelse til renovering af tagrende 

og gesims på sydfacaden af Fortunfortet, Lyngby-Taarbæk Kommune, 

fredningsnummer 3030:114.  

 

Afgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen giver tilladelse til renovering af tagrende og 

gesims på sydfacaden som beskrevet under ”Ansøgers Projekt”. 

 

Vilkår for tilladelsen 

 Renovering af gesimsen skal udføres efter samme princip som ved 

fortets opførelse. Hvis gesimsen har været støbt, kan den igen stø-

bes i sektioner. Hvis gesimsen oprindeligt har været trukket, skal 

den gentrækkes ved istandsættelsen. 

 Slots- og Kulturstyrelsen skal have tilsendt dokumentation for og be-

skrivelse af den oprindelige udførelsesteknik, inden renoveringsar-

bejdet påbegyndes. 

 

Begrundelse  

Fortunfortet fremstår i dag i en meget ringe bevaringsmæssig tilstand, 

hvilket primært skyldes en omfattende opfugtning af facader og mur-

værk både ind- og udvendigt som følge af manglende vedligehold. Re-

novering af tagrende og gesims vil både vil reducere den skadelige 

vandpåvirkning af facaden samt give et visuelt løft af fortet. Da nærvæ-

rende projekt endvidere vil blive fulgt op af supplerende renoveringsar-
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bejder til gavn for fortidsmindets generelle bevaringstilstand, kan Slots- 

og Kulturstyrelsen give meddelelse til renoveringen. 

 

Ansøgers projekt 

Det fremgår af Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning fra den 9. febru-

ar 2016, at der i 2011 er udarbejdet en vedligeholdelsesrapport (vedlagt 

som bilag til ansøgningen), der beskriver følgende problemer i forhold til 

tagrende og gesims på fortets sydfacade: 

 

” Tagrender og gesimser fremstår med langsgående revner og begronin-

ger, som forhindrer at vandet løber på langs til afløbene. (Billede 10) 

Der er udført et nivellement i tagrenden for registrering af fald. Det 

fremgår af nivellementet, at der ikke er fald til nedløbene, som er belig-

gende i to af de indvendige hjørner over diamantgravene. Kun en min-

dre del af nedbøren på fortets overside havner i diamantgravene på 

grund af det manglende fald. Tagrendernes dårlige funktion betyder, at 

vand løber ned i tagkanten og gesimsen eller ud over gesimsen og ned 

over facaden, jf. foto nedenfor. 

 

Der er til gengæld fald i tagrendernes yderste ender af fortets strube, 

hvorved vandet ledes ned i samlingen ved støttemuren, hvilket påvirker  

samlingen uhensigtsmæssigt”1 

 

 

 

Foto fra vedligeholdelsesrapport visende den ødelagte gesims og ska-

derne på facaden som følge af vandnedtrængning. 

 

                                                 
1
 Rambøll: TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET, november 2011 
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Af kommunens ansøgning fremgår endvidere følgende beskrivelse af den 

planlagte renovering af tagrende og gesims: 

 

”Renoveringen tænkes udført som følgende: klargøring af eksisterende 

60 meter gesims fjernelse af løse rester af beton. 

Opbygning pletvis af gesims, store skader udstøbes ad et par gange 

med ny beton samt med jernarmering indboret i eksisterende gesims. 

Bygning af flytbar skabelon for gesims samt montering af denne i læng-

der af ca. 1 meter. 

Udstøbning af skabelon med Weber Rep 930 og en Weber 932, der til-

sættes vandtætningsmiddel til betonen fra Weber. 

Demontering af skabelon samt filsning af gesims med Weber 280 hæfte-

mørtel. 

Når betonarbejde er udført smøres betontagrende med en membran Tec 

930 fra Weber. 

De 2 tagrende afløb renses med split og vandslange, top og bund af rør 

udbedres for skader udbedres med produkt fra Weber 

Der monteres rist i toppen af rør for at stoppe blade i at fylde afløbsrør. 

 

 

Foto fra vedligeholdelsesrapport, der viser tagrenden ved nedløbet til di-

amantgraven. 

 

Baggrund for ansøgning 

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker som første led i et større renove-

ringsarbejde af Fortunfortet at reducere fugten i fortet. Dette skal ske 

ved at reducere vandindtrængningerne i fortet og vandpåvirkning af fa-

caden. 
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Oplysninger om fortidsmindet  

Følgende oplysninger er registreret om fortidsmindet i Slots- og Kultur-

styrelsens Fund og Fortidsmindedatabase: 

 

Fortunfort 

Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med  

næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, intakt tør fortgrav og  

delvis intakt glacis, der er bebygget. 

 

For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruk-

tion eller udseende. 

 

Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkap-

pe. 

Kasematbygningen er et betonbygningsværk i halvanden etager uden 

bevarede tårnkonstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder 

er bevaret. 

Omkring jordkappen løber en betonmur med fragmentarisk bevaret 

stormgitter.  

Det vestlige hjørne er dækket af en jordrampe, der går fra faceglaciset 

op på jordkappen. Denne rampe er ikke omfattet af anlæggets beskyt-

telse.  

Stensprængkappen i jordkappen foran kasematbygningen er helt eller 

delvist fjernet. 

 

Den tørre grav er intakt, men delvis fyldt op i den sydvestlige del af den 

vestlige facegrav af ovennævnte rampe. 

 

Gravkaponieren er et betonbygningsværk i en etage, der ligger intakt i 

yderskråningen af fortgraven i dennes toppunkt. Bygningens panserdør  

og -skodder er bevaret. Delvist oven på kaponierens stensprængkappe 

og delvist oven på kaponieren er opført en villa. 

 

Glaciset er for størstedelen udmatrikuleret til villagrunde. Det vestre fa-

ceglacis er ved det sydvestlige hjørne i forbindelse med den ovennævnte 

rampe gennembrudt af en ny indkørsel fra Dyrehavegårdsvej. I den øst-

lige ende af strubeglaciset er der etableret stiforbindelse til Dyrehaven, 

der grænser umiddelbart op til den østlige spids, der dannes af strube-

glaciset og nordre faceglacis. 

 

Fortets kikkertstation er delvis bevaret, idet betonunderdelen ligger nord 

for nordre faceglacis på en del af vejarealet på matr. 153-a Kgs. Lyngby 

By, Kgs. Lyngby. 

 

På det sydøstlige strubeglacis ligger fortets vagtbygning bevaret. 
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Lovgrundlag 

Fortunfortet er omfattet af museumslovens § 29 e, hvilket betyder, at 

der ikke må foretages ændringer i dets tilstand. Slots- og Kulturstyrel-

sen kan dispensere til ændringer på fortidsmindet, og denne afgørelse er 

truffet i henhold til museumslovens § 29 j, stk. 1, jf. § 29 e, stk. 1.  

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Klagefristen er 4 

uger fra brevdato, jf. klagevejledning bagerst i brevet.  

 

Tilladelsen skal udnyttes indenfor 3 år fra dette brevs dato (jf. muse-

umslovens § 29 k).  

 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af dem, 

der modtager kopi af dette brev. 

 

Hvis du har spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du 

henvender dig, vil vi bede dig om at oplyse sagens journalnummer, 

16/01178. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lea Meistrup-Larsen 

Fortidsminder 

Slots- og Kulturstyrelsen 

 

E-mail: lml@kulturstyrelsen.dk 

Telefon: 33 74 52 42 

 

 

 

Kopi er sendt til 

Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk 

Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk, bygningskultur.ltk@gmail.com 

Fortunfortets Venner, Ole Bruun Nielsen, fortunfortetsvenner@outlook.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 
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Klagevejledning 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse efter museumslovens § 29 j, stk. 1 kan påkla-

ges til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. museumslovens § 29 t, stk. 2, 2. pkt., og § 

12, stk. 1 og 2, i delegationsbekendtgørelsen2 

Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på 

en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. muse-

umslovens § 29 v. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøkla-

genævnet. Du skal indgive din klage via Klageportalen, som du finder et link til på 

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 

typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen videre til Slots- og Kul-

turstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for Slots- 

og Kulturstyrelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. De forhold, som 

kan begrunde en undtagelse, er f.eks. særlige handicap og manglende digitale 

kompetencer. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrel-

sen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Tilbagebetaling af gebyr 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er over-

skredet, klager ikke er klageberettiget eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke har 

kompetence til at behandle klagen. 

Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil 

gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Natur- og Miljøklagenævnet 

kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et 

tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 

 

  

                                                 
2
 Bekendtgørelse nr. 1442 af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvssty-

relsen. 
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Afgørelse for domstolene 

Hvis du vil indbringe Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse for domstolene, skal sag 

anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. museumslovens § 29 

x.  

 


