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Stempel: cZ Kr. - Øre.

. ',.

D E ~ L A R A T ION •---------------------------.
Underskrevne A/S Holte nye Villakvarter erklærer og deklare-

rer herved, at det paa Ejendommen Matr.Nr. 19 ed og 28 ~ af Vi-
rum By, Lyngby Sogn, beliggende ved Grønnevej, voxende antagelig
100 Aar· gamle Egetræ, og det paa Ejendommen Matr.Nr. 19 ~ og 28 ~
ibidem voxende antagelig ca. 100 Åar gamle Egetr~, skal være fredet
saalodes, at de ikke kan f,eldes, besk:!lres,undergraves eller paa no-
gen anden Maade udsættes direkte eller indirekte for en Behandling
der kan fØre til Træernes ~del~ggelse eller Beskadigelse.

Paataleretten tilkommer Naturfredningsarevnet for Københavns
Amtsraadskreds og Lyngby-Taarbæk Sogneraad.

I

Med tiensyn til de paa Ejendommene hvilende bervituter henvi-
ses til Ejendommens ~olio i Tingbogen.

Nærværende Deklaration begæres lyst som servltutstl!teDde
paa de fornævnte Ejendommes FoIler i Tlngbog~n.

København, den 4. Juli 1934.
A/S Holte DJe V111akTarter

HeDninc JlaDsen
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P're'Jnl.ngsllIifv'net for Klobenbavns
A'Y1tflr\dskred..q, Rowitzvej 32,F.
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HI~rvp.d mE'ddelee t j llade1.8~ ti l oph~v()ls" af frednings-
l)ssi;9mrr",,1:cerne fCJrtl"vlrlt ar.gtlr agt p~ ej"noomlllen l'IIlltr.ru'. 1gee !:
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19<:.d (.lp; 28cb st~ende egetN;. (I1lUtt'.nr. 28ec er nu 8ammanl~t
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F'redningen:t:vnet for K....benhHvns amterådsKt'edø, dftD. 19/2 1955;'.-
,
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Lyngby Taarb~k kommunslbeetyre1B~. den 22. februar 1955.

F. Fenneberg.
V.A. Egmose.
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Fotokopiens rigtighed bekræftes.
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 15. marts foretages for Fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds:• F.S. 7/1990: Ansøgning om ophævelse af fredning

I
af fredet egetræ - ca. 150 år gammelt -~
på matr.nr. 19 ed Virum, Grønnevej 35.
Deklaration af 5. juli 193 . !

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 18. januar 1990 fra Lyngby-Taarbæk kommune til nævnet.
2) fotokopi af skrivelse af 22.november 1989 fra ejeren af ejendommen

Grønnevej 35 Jan Backer til Lyngby-Taarbæk kommune.
3) fotokopi af udskrift af nævnets forhandlingsprotokol for den 5.

april 1963.

II 4) fotokopi af deklaration.
5) skrivelse af 22.januar 1990 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

Sørensen med påtegning.• 6) skrivelse af 20. februar 1990 fra nævnet til Danmarks Naturfred-
ningsforening, lokalkommiteen, fru Birgit Degerbøl med påtegning.

Sagen har været forelagt skovdistriktet, der har afgivet
sålydende udtalelse:

"Tilbagesendes Fredningsnævnet, idet skovdistriktet ef-
ter besigtigelsen udtaler, at træet skønnes kun at have en lille
betydning for kvarterets helhedsindtryk, hvorfor det næptte ville
være blevet fredet i dag.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 12>\ \ I, - C:>(X) \ Bil. \
Akt. nr. 4 S



Der er i træets sundhedstilstand intet, der taler for
en fældning og risikoen for skader ved storm skønnes meget lille.
Ejerens gener ved træets tilstedeværelse synes også meget lille,
især fordi ege netop er karakteristisk ved at tillade frodig un-
dervækst ved sin lyse krone. Der findes derfor ej heller tungtve-
jende grunde til at ophæve en fredning, hvis den iøvrigtanses for
at have et indhold.

".........................

• Nævnets medlemmer er enige om at udtale, at en ophævelse
af fredningen med mindre træet er til fare for omgivelserne må ske

~, efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a.
Anmodningen omtilladelse til at fælde træet kan herefter

/

ikke imødekommes.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren
og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-
tut ioner jfr. naturfredningslovens § 8, og ~ klagefristen er 4

uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.• Sagen sluttet.
l. Heide-Jørgensen.

• civildommer - formand.
Jørgen Osterkruger. Jørn Bak Sørensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
den

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

IS. marts 1990.

f1 trM zl;. - ;1}/1l!yi-{;1~
I.Helde-Jørgen+n

civildommer
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