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REG.NR.
Kommune: Hørsholm Kommune

Registreringsnumre: Fredning nr.
Fredn.reg. nr.

101
69?

Beliggenhed: Arealer søværts Rungsted Strandvej nord for
Rungsted Havn.
Oprindelige matr.nr.e: 3 s, 3 t, 3 v, 3 x, 3 z, 3
ad, 3 af, 3 ag, 3 av, 3 bd, 3 bi, 3 dm og 3 fs
Rungsted by, Rungsted.

Grundlag: Overenskomster lyst 5. december 1919 samt
Fredningsnævnets kendelse 12. september
1919 (også lyst 5. december 1919).

Formål: At sikre udsigten fra Strandvejen over Øresund

Areal: ?
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Udskrift
a f

Skøde- og Pante bogen
for Retskreds No.6,Helsingør Købstad m. v.

000000000000

Extrakt.Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Frederiksborg. Amts Fred-
ningsnævn.-

Aar 1919 den 12'Septernber Middag Kl.12 mødte Naturfredningsnæv-
net ~or Frederiksborg Amt paa Rung~ted Badehotel, h~or da afholdtes:Fort-
sættelse af den d. 6'Juni d-A. efter Beb~ring af bællesudvalget for Lands-
fredning foretagne Forretning til Fastsættelse af Fredningsforanstalt-
ninger i Rungsted •
..... .. .. ...................................... ,. ..

Iøvrigt optoges Sagen til Kendelse,der afsagdes saalydende:

Det paalægges herved samtlige de i 'Rekvisitionen anførte Ejen-
domme Matr.No.3fs tilhørende (}eneralkonsul Gluckst~dt, rÆatr.No.3'g tilhøren-

_- __ ... _M ..... ..-._ ...... ---

de Restauratør Pugmann , Ma'tr:No.3bi tilhØrende Grosserer V.Gliemanu, Matr .
---- 0-

No.3ag tilhørende Vexellerer L.Trier , Matr.No.3af tilhørende Grosserer P.
----- -- -"'----- "<""..- ~.~ '" .

Holm Vestergaard , r.~atr.No.3ad,tilhørende Grosserer Schottlander,Matr.Ho.
3t tilhørende Vexellerer Schøder , Ma tr.H9~ 3,bd tilhørende Direktør RasT
mussen , Matr.No.3~v tilhørende Grosserer Rindom, Matr.No.3x tilhørende
Enkefru R.Lassen I Matr.No.3z tilhørende Grosserer E.Messerschroidt. og Matr.
No.3v tilhørende Grosserer Holger Meyer,alle af Rungsted,Hørsholm Sogn,
fremtidig paa disse Ejendomme ~~.I:!.~~~~}?~cl,~~."!,ning a~, en saadan Højde

~.--'''~'''''-'--

st Ud~igt~? Jr,l,i,.$tr:a~_d.veje~. ove~_ ø:r::e_~'t;Uf~d:.~~v~d,h,~~(~r.~_~log. bortset fra
. de tidligere af Nævnet givne Till'adelser til enkelte Træers Bevarelse og

hvad.'der i }'remtiden maatte findes tilladeligt efter Nævnets Skøn.- Endvide-
re er dat forbudt at opføre'Bygninger af nogen'Art, som kan hindre Ud-

o .........--.., ... __ >-...-~

sigtentdog at de nl1 værende af Næ~1et sanktionerede Bygninger maa bibe-
holdes.Denne Kendelse vil være a~ tinglæse som Hæftelse paa de anførte Ej-



endomme. De mødte frafaldt Kendelsens Forkyndelse. Overretssagfører Reps-
dorph mød.te for Jmkefru J .Dinesen, Rungstedlund, og bemærkede ,a.than maat- •
te reservere den Ejeren af Matr.No.3a af Rungsted tilkommende Ret til Pa~-
tale og Hævdelse af de ved Salg fra Rungstedgaard Strand parcellerne paa-
lagte ~3ervituter.-
.............. - ..

111ødethævet.
Jacobæus. Paul Scheel. Verner Holm. C.Abelfeldt-Luarvigen. J.Jensen BjeJle

kær.
Til Protokollen er fremlagt følgende sig hertil sluttende Overenskomster~

O v e r e n s k o m s t.

Med Naturfredningsnævnet for j!'rederiksborgAmt har jeg under-
skrevne Ejere af Matr. No. 3drn,R1lllgsted,Hørsholm Sogn, afsluttet Overells.-
komst om,at den fra Strandvejen værende Udsigt til 0resund over min nævn-
te Ejendom for stedse skal bevares,saa at det ikke er mig tilladt uden
Nævnets Samtykke at hindre Udsigten enten ved Bevoksning paa Grunden

•
eller Bebyggelse af nogensomhelst Art, - dog undtagen Bevoksning og Be-
byggelse, hvortil Naturfredningsnævnet allerede tidligere har givet
Tilladelse.-

Emilie MUller.

o v e r e n s k o ro s t.

Med Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt har vi under-
skrevne Ejere af Ma~r.No.3s,Rungsted,Hørsholm Sogn, afsluttet Overens- .', komst om,at den fra Strandvejen værende Udsigt til Øresund over min nævnte

\i- Ejendom for stedse skal bevares,saa at det ikke er os tilladt uden Nævnets
Samtykke at hindre Udsigten enten ved Bevoksning paa Grunden ellor 'Ted
Bebyggelse af nogensomhelst Art - dog lmdt.agen Bevok~nil?-gog Bebygg(3lse.
h'Tortil Naturfreuningsnævnøt. allerede tidligere har givet Tilladelse.
Saadan Tilla.delse forudsætter vi givet for det Lysthus og den Bevo~sning.·
der for rridcn findes pa.a vor Strandgrund, ligesom vi knn afslutter Over-
enskomsten paa Betingelse. af at lignende Overenskomst, er sluttet med
Ejerne af Ejendommen mellem vor Ejendom og Rungsted IIotel.-

Rungsted, 19/9' 19l9.

Gerda Hertz. Maria Hertz.

o v e r e n s k o ro s ~.
Med Naturfredningsnævnet for Frederiksborg A1a:t har jeg under-
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skrevne Ejer af Matr.No •.3ae,Rungstød,Hørsholm. Sogn,afslu.tt6t OverønskOJQ.st•• OS, at den fra Strandvojen vær~nde Udsigt til Øreslmd over min nævnte

Ejendom. for stedse skal bevar~s , san at det ikke er mig tilladt uden

Nævnets Samtykke at hiudre Udsigten enten ved Bevoksning paa Grunden

eller ved Bebygg,else af nogEllIlsOJrlllelst Art - dog lmdtaget, J3evoksning og Be-

byggels~,hvortil Naturfredningslli~vnet allerede tidligere har givet

1filladeIGe.-

Carl Will.

o v e r e n s k o m s t.

Ilfed Haturfredningshævnet for Frederiksborg Amt har j,eg under-

• skrevne EJer af Matr.No.3bd,Rungsted,Hørsh,?lm s.ogn, afsluttet Overens-

komst om,at den fra Strand vejen værende Udsigt til 0resillld over min

nævnte Ejendom for stedse skal bevares , ~.": at det ikke eX' P.lig tilladt

uden Nævnets Samtykke at hindre Udsigten = __-.:3:n v~;,dBevoksning paa Grunden

eller ved Bebyggelse af nogensomhelst Art,- dog undtagen Bevoksning og Be-
byggelse,hvortil Naturfredningsnævnet allerede tidligere har givet

T:Ll1adelse. -

København, dem lSde September 1919.

C.H.Rasmussen.

Udskriftens H:lGtighed bekræftes.

I'I"aturfredningsnæ'met for ::frederiksborg Junt,Helsinge dell 1 'December 1919.

Jacobæus.

Begæres ting1æålt. s,om·Hæftelse paa samtlige i Kendelsen og Over-_

~nskomsterne anførte Ej endomme i Rungsted i Medfør af ]~ov Hr-245 af

8'Hlaj 1917,idet Retsanmærkning frafaldes.

l
i

N"aturfredningsbævnet for :b'rederiksborg Amt,

Helsinge d. 1'December 1919.

Jacob$us.

Lyst den 5'December 1919.
Retsanmærkning: Ifølge Panteregistret er Grosserer T.Larsen indtegnet

som Ejer af'Matr.Ho •.3;f,Hungsted.-

000000000

Udskriftens lUgtigl1ed bel,ræftes.

Dommerkontoret :i.

stpl. og Gebyrfri.
IIelsingør,den 2':l!'ebruar 193.3.

~~
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Dommer611 i Helsinge.
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