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Udskrift

'-1 f

(;verfredni115sn~.;vn8ts Kendelses- ;)g F·~rhandlingsprotok()l.

Aar 1919 don 12.l'J~vemb8r blev i 33gen <3ngaaende Nedskilrinf
,---------

af 3ev0ksningen ]88 ~~ ~~rtfje ne18en af et Lysthus fra Bjendnm-

men ~.~atr. .i.~r. 3y .'f i?u.n~;8ted 'Jy, ~I0rsht)lm S~)6n, ind.<3.nket af -Snlc~fru.

Julie L.B.Andersen, inJ~aaet følBenJe

"Idet \..NerfreJningsn~~vnets ~Cenc1el'3e af 5.Au@lst d.A.
vedrør-2nde. Udsicten "ver ~.latr. ~ifr. 3y af Ru.D,?;sted By iøvrigt staar
ved ~~at;t og ,~pf;,/ld8s, i:.1..1rø:h:nes Jer =Jeren cleil Lempelse, at det

tillades ham at lade t)pføre paa Strz1cl6..:.:'rund:n ?t nyt Lysthus af V'.Dser
liG samme 'Jtørrelse S')ill det bqrtfjernede (Facadebl"'edde ca. 3/4
Alen, Dybde c. 4 3/4 l'~len, største Højde c. IJ-~ Alen twer Strand-
vejens Niveau) i lienhnld til TeJnin.:;er, der i Fnrvejen er god-
kandt af Fredning~n~vnet; uden dettes Samtykke maa Lysthuset ikke
forandres eller flyttes til et andet Sted p8a Slrsndgrunden;
der maC'. h:un fillcles et Lysthus p8b ·~rul1d'3n. Den fr,ron me'delte Ret
til Dt have IJYs ti~us ~,il.'~·)m:ner den til 2n~1ver rJ2id v"erende -'~j8r

af :~runden. "
"""---.---- "-
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U d s k r i f t
I

I 1
I

af
INerfredningsn avflet s FnrhDlldlin,';s- og JC.~ndelsesprl)t o1col.

Aar 1919 den 5. AUGllSt Ltfst",.;de u, eJ'frednin,',snævnet
følBende Kendelse i SB~en nngaaende Nedsk~ring af Revoksniugen
[Jaa og .:3,)rtfje:r'nelse sf et IJysthus fra 8j01 d·)mmGnH::ttr. ':1'. 3y af
Rungsted By, Hørslvllm .:Jr:>.::;n,inda,lket af Sn::o::lfru Julie TJ' B. Andreson.

I '

Da det mal'. anses for tilstr..ekkeli[:.t til at 'ueval'e Udsictt:ln
fra S~randvejen over Øresund, at den paa Strandgrunden værerde Bevol;snint.
nedskære s til en Højde af 1,25 m fra Gruu<len vil dc;n indanl{ede 1(en1el-
se være at f0r!adre i uvereasstam~el~e hermed, idet be~erkes, at
Kendeluen har Hjemmel i Lov Nr.245 af B.Maj 1917 § 5, og at Bevoks---------
ninc;en ngsaa fremtidigt skal holdes flede p3a den I\mmeldte lIøjde.--'- - - ' . -' -- --- - , , ' - . , -

~--' ---, Med Hensyn til B,)rtfjernelse af JGt paa t3trand.:.;runden
,'--' værende I.ysthus, som ikke er i fast ]'orbitld<;lse med J ;)rd.en, vil

den inJankede lC:mdelse, :1::1' ')bSCB i saa Hetlseende 111:;1' IljGmmel i
lli.l:Jvnte L 'vbe<Jtemmclse, vJ're Elt stadL,ste.

ril Dwkning af Uluj,f cerne ved I,ysthuse1.s B1wtf jc:rneloe
till,e,~"es der ~nlcefru Andt'es(~n et Beløb af 1,,1) Kr., der i Henhold
til nævnte L,ws § 13, I •.3Lk. udL'I~'_1.esrn·jd JfJlvJ,elen af 3tat.slcassen OL

Halvdc-.len af Fruderi1c<Jb'lrg lmtsrepartJ l i msf,'nd; iØV1'i",t kan der
ikke an8ta~es Gt paafures Ejerinden n'~et ~ub ved de paabudte Fnr-
anstal tninger, 0", der vil derfor ikJ-:e kunne tilki:lnJes hende ydO'r-
lige re Erstatnino•

I (..Nel'ensstjlluncl<Je med ell af Snkefru Anclresen for

I I

I I

CJverfrednin~sn~)vnet nedlagt subsidiær Po.9si.~md om, at Nedsk 3ringen
! af Bev"l!rsningen udsættes til T~fteraal.'et ~nm den rette Bes:c:BrinG~tid
/ fastsæ ttes Fris Len for de paabud te F,)rans Lal tnin.:=,ers F lretage_lSeli til 5 l,[aaneder fra clc:nne I~endelses F,)rkYddeJ:..;e.

T h i e r a ~ t e s ;
Den af Fredning::Jn.)VL18t f'Jr Fr·",deriksborg Amtsraadskreds

den 23. August ] 918 uis :}gte Keudolse an{;!,o.aende lled skæringen af Be-
voksningen paa og B0rtfj,.rnel~.;n af et IJysthus fra :~jend'-lffimen
Matr.Nr.3y af RungGLed By, l-lør8holm SO,)n, stadf.estes. d,.,/?,saaledes Elt
Bevoksning~n kun vil v&re at nedGk~re til en Højde af 1,25 m fra

lrunden, l)g at F:cis ten f·H' cla puabudte FI)raw"t all~nirJc.;ers F,'tetu,~els e
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fastsættes til 5 Ma::Jl1eder fra denYle I\"mdelses Forkyndelse.
I :;rstatning till:..e...,..:,es der ~ilbdru Julie Andresen

At i;;fter}{omme under AdfJ:Jrd Edter T"lven.

Udskriftens RiGtiched bekr2fLes.
lNerfrednin_~sl1ævnet, dem 5.Au.~Llst 1919.
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, \ -"'orhandlinr;sprotokollen for Fredningsn<r.vllet for }'rederiksoorg Amtsraadsl:l"eds.
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Aar 1918 den 23. Augllst Bill. Kl. 12 samleJer:; .N;~v1Jetpaany

i Run/3sted Kro til J!'ortswttelse clf den -l. 16. i.aj J.A. 3fholu.te }'red-

nin~:s rorre tnin~ anGaaende i'orsLelli[;e LI'rednin~sforcms tal tnin:.; er ved

Run~sted.

}'oruu.en I:'orl111lJldenmødte det amtsvalgte LeJlem Direktor Jennen-

lJjellekju.:r oG U.0t uogJle k01!l111Ll1W l e ;,.eJlelll ApOt1l0kOl' Scllee l, IhJ}'sllohl.

For 1undsfredninUsudvalget mødte lrofesuor Kurl Larsen oG

Overretssagfører Ahlefeldt-1uurvigen.

Sa~'en blev derefter optage t til Kendelse, so;o .:l Lraks i:!. f'su<"J.es

saalydende:

K e n d e l s e :

Da de t maa EUl ses af' 13etydnin(; f.Jr AIlJlenheden, a t den uH1ukke Ud-

siGt fra Stralldvej.:m over Gre~)unl, der L:r hindret ved forr:;.:ollig J1e-

voksning paa }'ru Andresens Strandparcel 08 derhos ved et derpaa op-
.~.-" - . -. . . .

ført Urwdde:.Jlmr, vil Bevoksningen vuJre ..•t ncdsko..re Lil ",n Højlie af

ikke over l in inden en !olu...,ned fra denne Kentleises L"orlcynllelse, o/..',

inllcn samme F, ist vil det pal' Parcellen opførte mezct uskønne Bru;dde-

:.:;kur være at fjerne. Da det om~ncldte l~Y';~Jlte:;kur ilrke k:.n bet,egnes

Dom "et almindeligt LysthuslI, og da so.avel dette som den p~la Parcellen

v>.l;rende Bevoksning df over l 1Il Højde mua anses for stridende imod

den 8jendolfild8n paall.vilende 8ervi tut, guaende ud paa ilrke a t llindre

Udsigten over Øresund, vil 3rstatnin~ ikke v~re ~t tilkende.

T h i e r a g t e s :
Det ommelJ.te Drt:.;ddeslcur vil v'......re <:J.tfjerne og 13eplal1tningen

paa Strand parcellen at ned3k~re til ikke over l m IIøjde fra Jorden

inden en J:a...wed fra denne KendeIses c'orlcYlldelse.

Mødet llwvet.

Jacobt:.;us J. Jensen Djellekjwr Poul Scheel
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U d s k r i f t

af
0verfredningsn.;;;vl1ets Kende1ses- og Fqrhandlingsprotokol.

Aar 1919 d~n 12.rTlvember blev i Sagen ungaaende ~edskJring
,.------ -

af Bev':'lksnine.;en paa '.le;; j1'lI'tfje, neJsen 8f et T,ysthus fra Bjendnm-
men l1atr. Nr. 3y : f Hu.n~::!teJ By, lIør",holm S0bn, ind:;cuket ef ":nlcfru.
Julie L.B.Andersen, ind~oaet f01geade

,--- F ej H L I G;
"Idet \)verfre:1ninguL:vnets Kendelse af 5.AuGUst d.A.

vedrør:.:nde Udsi~ten 'vel' ['[atr. tqr. 3y af Ru.n;!:::!tedBy iøvrigt staer
ved Magt og ""9fyldes, iIhir'øinmes der Cjeran Je1l J,empelse, at det
tillades ham at lade IJpføre paa Strn,1d.~rund.n at Llyt Lysthus af V:"O.Jut-
lig SClmmeStørrelse snm det b'lrtfjerneJe (FacadebreJ.de ca. 3/4
Alen, Dybde c. 4 3/4 Alen, støflste Højde c. 4Yz Alen over Strand-
vJjens Niveau) i lienhold til TeGuiu...ser, der i Fnrv.:ljen er g0d-
kendt af Fredning~n~vnet; uden dettes Samtykke maa Lysthuset ikke
forandres eller flyttes til et andet Sted p8a Slr3nctgrundcln;
der maa kun finde::! et Lysthus paa ':1runden. Den f()r~m me,'Jdelte ~~~.__

-_ •• ~.~ ~ __ o ~ ~ ... - "~

til Q t have IJYs thus "l,ilkomrner den til c:nhver Tid v:.er(;nde ;<;j8r... - --~ ..- ... .

I '

l I

I

I I
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Korunune HØRSHOLM komrmiEi Nl ex; IS. DC

Registreringsnumre Fredn. nr. 102
HR j.nr •
Fredn.styr. Reg. nr. 18

Beliggenhed Fredning af areal ved Øresund.
Matr. nr. 3 y Rungsted By, Rungsted.

Grundlag Forlig af 16. maj 1918.
Fredningskendelse af 23. august 1918.
Overfredningsnævnskendelse af 5. august 1919
Forlig af 12. november 1919.

Formål Formålet med fredningen er at sikre udsig-
ten fra Strandvejen over Øresund.

Areal Ca. 0,04 ha.
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1<1:lJ. NR 1:
:... [

,"\2orha!l(nin~~; pro t ol~ollcn Cor :F'red~lin~sn'.~v [~et Cor .r'rederiksbors Amtsraudskre

.A.L~r 1']18 den 23. AU8ust ;:;m. Kl. 12 samledes Nb...·,/Iletpaany

i RUllGsted Leo til r'orts~ttelse af den cl. 16. Eaj d.A. afholdte Fre

nincsforretnin:::" an[~a2.ende i'orsl~-211i[e Frednin.ssi'orcmstal tninger ved

Run~sted.

E'oruclen =:'onn.')Jldcn modte de t am~svalg te ::.:eJlem Direkt ar J ense:

I3jellekj;..;:;y og det s og:18kolil1·mD,::.le:,.e,U em ApOthek8l' Schee l, H21ysholm.

tor Lnndsfred~inGsudvalget moJte Profesuor Karl Larsen og

Overretssagfører Ahlefeldt-Laurvigen.

3a :en blev Jcrolter optazet Lil Kendelse, so~ straks alsagdel

saalyden1le:

K e n d e l s e :

Da det maa &:ses af Detydnin~ f~r Almenheden,at den smukke U(
siGt fra .3trantlvejen over :Jresulld, der er hindret ved !.'ors~:ellig Be·

voksning pae. Fru Andresen~ 3trandparcel ae derhos ved et derpaa op-

lort v~re ~t nedsk&re til en Højde afBru",dde:Jlnlr,

ikke over l Ii1 inden en ...C:••• llec1 fra denue Kendelses .r·oYl~yndelse, af!,

inden summe F-ist vil det pa;:. Parcellen opførte n1G.~,etu:3kønne Bru;ddl
I

skur v:.-.re at fjerue. ~a det om~cl~te Br~Jde3kur ikke kgn ~etegnes

som "et ::~lmi~ld.eliGt L~Tsthusll, og ,}a sa8vel dette som den paa Parcel I

l 1,[ :Iøjlle ri8:, a;lses for striJende imou.---
den Ejenuo:n:den paahvilen(l~ 0ervi_~:!:l.~1gaaende ud paa ikke at hindre

Udsigten over 0re~und, vil ~rstatnin~ ikke v~re at tilkenc1e.

r h i e r a ; t e s :

Det om~llelJte ~n,;Jdesl\:ur vil v,~re at fjerne og "Seplc:mtningen

paa Stralldparcellen at ~leu31c'~re til ikl::e over l m ~~ojde fra Jorden

inden en ::a:..-:ned fra denne Xe~1uelses Forkyndelse.

~.:ode t 11hNe t .

T T n' ,., "t • T'
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U d s k r i f t

Gf'
()verfrcdnin;s!1 '~Vllet s F,n'ho~l(llil1c;s- og K (~l1dels8S prot I)kol.

)1.81' 1319 den 5.i\.uCllSt c.L:lF=-.:de i;.-erfreclnin,:;sn:..evnet

fø13ende Kendelse i S3~en ungaaende ~edsk~ring af Bevaksnillgen
paa l); .3\)rtfjernelse o.f et TJYstIms fra :~jelld'.nl1TIen N:3.tr.1;1'. 3y af

Runt;sted By, Hørsl'1'Jlm 3"...;n, indanket af ::;n::ef1'u Julie JJ. B.Anu.resen •

.Da det Inl.:!·- anse 3 f 01' til.~·tr",~~l;;:eligt t il at "uevare UdsiGten
fra 3tranJvejen 0ver Gresund, at den paa Strandgrunden v~rende Devoksni

nedsk:f;res til en :lø j de a f 1,25 m fra G-r'unr:1en vil dGn indcnl~\:c:de 1(en:1el-
se være at f'"1':- :-lclre i '.,vereflSS L:~m',1818e hc:rmed, idet bemLcrkes, at

Kendelsen 11;:J.1' Hjemmel i Lov lJr.24-5 af 8.p.raj 1917 § 5, og at Bevoks-
~__ ,II --',

nini:;en ngs8a fremt idigt skal l1nldes nede P'l8 den 'mmeld Le :Iø j de.
-=~.:::--_:~>" r:'~d':'-}!-;-~-~':'Y'~;-""til'"'-I\-~;'t'fj enrr7"els e 8 f J9 t p3.a :3 t rand ~rund en

v::.3rende TJysthus, slim i1'.:1;:8er i fast ]'orbil1,.1<:lse rnecl J 'r.]en, vil
1en in<lankede 1C3ndelse, :Lr ':'[;88a i S8a t-IenseenJe 11Gr Hj'2.Lm~1 i
ncevnte L 'v:)e c;temm''3h: e , V_;'rc Dt sta::! f '.i! S te.

-.::'il D~kninb af Ul,;,if ~eI':ne ved lysthusets Bi)rtf JerneIse
till::e;.::;;es cl'2r ~~n1;:efru ,'\.ndres'~!1 et J}::10b :Jf' L,() Kr., der i rIenhnld
til n.8vnte J~,'vs § 13, I..3-sk. -.Id['<-'.~es m-~.j ;~.::;lyj81en 8f 3ta~cslcassen 0ii

:1':l. l vd 21en 8.f Fre6.e l'Hcs o'ng .!"Jltsre_'srti "i "lHjf "md; i :2ivri.;t :<:8n d.er

ikke ana ta_.,t~8 o.t p38fores ~~je1"ino.en n \ ..:et -~ab ved de paa~udte For-
anstaltniYl:.:,-er, 0:; 8.31' vil '_~31'fnr il:~ce :-::,u.nne til:<::end.es nen'J.e yd~r-

I iJvel'enss t::~E~-;'l,~18emed ell Bf :~n1,;:efru ,\nuresen for

Cverfrednin,:;sl1 evnet l1'2dl,Qgt subsirlit3r P::l-=?s+'cmd'1m, C:lt LJedsk'3ringen

af Bevo~silin;en ud3~Ltes til ~f~eraa~et snm den ret~e Des~2ringstid

l;
/,

fastsættes F:ris ~,en f')r de p8.3budte

til 5 fl'a denrle l~endelses F ')rk~' .1d el s e.
'l: h i era..;tes:

.Jen af Fre '1Jlin:,;sn 'V L1et [')1' Fr :::derilrs Jorg ,\ratsre;Y'lskreds

den 23. Augus t 1918 af~;;:...(;te ICe~1,l91se an.:;aaende ~TecJ skærLlgen 3f Be-

vQl,;:snint~en paa Ob !)'Jrtfj ~rn'21scn af et IJjsthus frs ~jend -':-illIlen

~·:2.tr.~r.3y :3.f :lun~s'~ed j3y, dørs':l"lm Sn.:n, st2dLss";·es. d,,;; saaledes at

:Sev()l<;:snin~;:n kun vil v,'JY'e ,::Lt neds~c9r8 til en Højde c1f 1,25 m fra

;:runden, "__ at F::.is ten f ·H' <l..; P03. budt e ~'.)r31L'""t 81 Cnir.(.;ers ~ 'teta.:.,e Is e



• fastsættes til 5 ~a2neder fra d~~ l~ ~endelses F0rkyndelse.
I ",:;:;:statning t ill,J:;, ...0es ~1sr r-~Il~;:8fru Julie Andresen

l .:U Kr.
..At Gfterkr)jjlIne unGer A<lf.Brd efter :J\lven.

Udskriftens :;-[ig:;ti,;hed be~{r:;~ftes ..

(Ne~fredninzsn~vnet, den 5.Au~~st 1919.

1"1 I
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, \',

_r~:::::.nJlill ':'1)rO~c::ol12n f'or ~;:::e·,~:lin·~r,;n,-·jl1-;t

:'01'':-1..',3~ClI~nil1:~er i ;~ellhold t il La tur-

fre(L1in~~310v~m ,;led ..en3::n til forskel,
I

lit,e :r'orhol~ i

at Hl;i;kiæn mellem otrandparcellen 03 Jtrandvejen nedskæres til l ID,

liGesom det paa Strandparcellen værende Lysthus fjernes eller ned-

brinees til en saadan Højde, at UdsiGten ikke dervecl hindres, alt 11

d-3n en. :_:lCl~led fra [)ato.
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