
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel
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Stempe--og Gebyrfri i Henhold til Lov 245 af 8/5 1917 § 25, 4.Stk.

F R E D P I N G S - D E K L A R A T ION .--------------------------------------------

Undertegnede Ingeniør Paul Bergsøe paelægger herved den mig til-
hørende Ejendom Matr.Nr.2by og ?ga af Søllerød Sogn følgende Dek12ra-
tion:
8 gamle Egetræer, som paa Matr.Nr.2by staor paa R~kke ud mod Vejen
ca ? mtr. fra Vejbanen, samt en meget smuk og livskraftig Skovfyr,
der staar paa Matr.Nr.2ga 52 ~tr. øst for de omhandlede Ege, fredes
saaledes, at disse Tr~er ingensinde maa fældes, topskæres, undersraves
eller paa anden Maade udsættes direkte eller indirekte for en Behand-
ling, der kan føre til Træernes ~delæggelse eller Forrin~else.

Denne Dek12ration vil være ~t tin~lyse som Servitut pa2 ovan-
ndJvnte Ejendom.

Paataleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Københavns .1.mt
og Danmarks Naturfredninesforening hver for si~ eller i Forening.

Søllerød den 25.0ktober 1934.
Paul Bergsøe.

• • • o •

Foranstaaende Deklpration tiltrædes.
Fredningsn~vnet for Københavns Amtsraadskreds den 14.og 15.Novbr

1934.
John Knox Th.Oppermann A. C.Andersen

B213360
Linje  

B213360
Bestemmelser
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00455.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00455.00

Dispensationer i perioden: 29-11-1984 - 04-12-1984
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FRENI~GS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS .

Ar 1984 den 29. november kl. 9.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da

foretoges:

F.S. 356/1984: Ansøgning om tilladelse til opførelse

af en garage på matr. nr. 2 by Sølle-

rød, Skodsborgvej 188 - Poul Bergsøe

Kollegiet.

Fredningsdeklaration tinglyst 20/11-34._ ......... '" -":.-...".

Byggelinie fra stianlæg tinglyst

19/5 1948.

Fredni ngsdek lara t ion t ingl yst .~,~.L?::"~-~...:
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I.Heide-Jørgensen •

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,

landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup var ikke mødt.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 18. oktober 1984 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) genpart af skrivelse af 26. september 1984 fra Karma til Søllerød

kommune.



4 kortbllag.

, indkaldelse.

l skrivelse af 26. oktober 1984 fra statsskovrider J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.

skrivelse af 15. november 1984 fra Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, til nævnet.

For Søllerød kommune mødte ingeniør Bent Windeløv,

----,e---~ygn ings i nspek to r ate t, og a fde li ngsa rk i tek t Mogens Dann i søe .

For Karma mødte Mogens Madsen og for M. Kruger og

_o. A/S mødte Gunnar Knudsen.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen havde meddelt, at

:an ikke ville give møde.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde
___ o --------"---,,pddelt,at de ikke ville give møde.

Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrel-

=-=-~-:--:-=-===-enva r ik ke repræsen teret.

Hovedstadsrådet havde meddelt, at de var forhindret

at give møde.
e

_____------iI mødets afholdelse, og oplyste, at statsskovrider J.U. Wedel-Heinen

•
Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

--~g Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, ikke havde bemærk-

_____.l.nger til det ansøgte. Formanden oplyste videre, at Hovedstads-

--ridets repræsentant, landinspektør Ole Nørgaard, telefonisk havde

It""""' "'"-- - - - - .. -- - - j' r' dd e l t, a t h a n fan d t P la c e r i n ge n a f c a rp o r t en u h en s ig t sm æ s s ig o g----
MioI»l: - "tIlskede en anden placering på arealet.



Ingeniør Bent Windeløv bemærkede, at Søllerød. kommune

kan anbefale det ansøgte, og at placeringen virker naturlig på

stedet.

Andragerne oplyste, at garagen er på 15-16 m2 - 7,4 x

3,40. Placeringen af garagen er den mest hensigtsmæssige, idet

den kommer til at ligge nærmest ved indkørslen fra Skodsborgvej.

Den agtes placeret på et gammelt svømmebassin, der er fyldt op.

En ændret placering på arealet vil medføre stilbrud, idet gara-

gen ikke vil "passe" til den eksisterende bebyggelse. Der vil

ikke blive foretaget fældning af bevoksning på stedet.

Nævnets tilstedeværende medlemmer var enige om at med-

dele dispensation fra de tinglyste deklarationer til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 5B

stk 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr.naturfredningslovens § B, ~

klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og

at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard.

Tiltrådt:

Erik Sejrup.



Udskriftens rigtighed bekræftes:

den 30. november 1984.
rredningsnæ'.':1C't for Kobenha'J:ls amlsrådskreds

Gentofte civilret
Rygardsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 62 2644
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l. He (~-J':;lgsn,en
cIvildommer
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

~ÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 4. december foretoges for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 356/1984: Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af en garage på matr. nr.

2 by Søllerød, Skodsborgvej 188.

Sidst foretaget 29. november 1984.

R E T T E L S E :
----------------------------------
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds har

alene meddelt dispensation fra de på ejendommen tinglyste fred-

ningskendelser og ikke fra deklaration angående byggelinie fra

stianlæg, tinglyst den 19. maj 1948, idet FREDNlNGSSTYRELSEN

har kompetence for så vidt angår byggeliniedeklarationen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

formand - civildommer.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
FredningsnæV:1Bt for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

, den 4. december 1984.

~f.iUt/A.!h' IAÅAIJI. / ~
ti r- ""v~ide-Jørgensen

• ti civildommer
P.S. Denne rettelse indebærer, at der også skal søges om

tilladelse hos Fredningsstryelsen, Amaliegade 13, 1256 K.

~ ..
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