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Aar 1948, den 21. ,Jarmar, afs<"t:de (JVerfredninc:t;sncevnet
paa Jrund1ag af skrifilib ')15rnundtlic; V \terin.:.; følgende

~c e n d e l s e
i ::lagen Nr. 696/46 vedrørende B'rednin.s Bf den ved K,m~evejen i Ny
lhlte liGgende 3ø samt Are8let mellem Søen 'lg K·mgevejen.

Den af Fredningsn·evnet f0r Københavns Amtsraadskreds
den l:.? August 1946 afsa[;te Kende l se er soalydende:

"Ved Skrivelse <'lf lS.tJnv. 1945 beg:.erede 3øllerød 30g-
neraad Frednint;ssa.:.; rejst m.I1.t. den ved l(.mcevejen i Ny H)lte be-
liggende ~ø, ~atr.Nr. lxø af Drnnnlaggaard, Søllerød Sogn samt Arealet
mellem Søen 'Jg Knagevejen matrikuleret under Nr. lvu. ibd.

Mat.1.·.Nr. lxø ejes iflg. rri{}I~b'lgen af BiiKkensla,.;er-
mester Ernst. Petersen, H'llte, Møbelhandler I. Andersen, K·mtnrchef
Birkt:lt 0g Cl-r')e-serer II. J. West-Henriksen i lige Samej e.

Hatr. Nr. lvu ejes af Blikkuns1 aGer Brrlst Petersen.
J'1cnoraadets BeG.uring var f'lranledit.>8t ved en' Henven-

delse fra den ene af døejerne, Gr)8Serer H.J.0est-Henrikuen, der
ønskede Jøen fr'edet. Han henviste til, at han m.fl. ifølge tinglyst
Deklaratinn havde 3ervitutret m.lI.t. Are81et mellem Søen ng Lande-
vejen c~aende ud paG, at der paa dette Areal ikke maa bygges eller
plantes i større Iløjde end 3 Hen.

Af Søejerne har alene Blikkenslai.,ermester Ernst
Pe tersen kr'l:vet Ers tatning, hv lrh'ls hen har prqtesteret mld Fredning
af det n't:vnte Areal af Matr. Nr. lvu DronninGLaard. SubsidL.ert hClr
han paastaaet en 8rstatnin~ af 10.00U Kr.

3øllerød Sogm'aad har erk1æret sig villig til at over-
tage fienh'11delsen [if Søl)mraadet i Tilfælde af, at det bliver fredet.

Nævnet har besi!.:;ti::,~t det paals:eldende (;mr3.ade '1g fundet
det i høj Grad frednin~8v I-rdigt navnli,'!, under Hensyn til det smukke
Billede 'Jg dl:;n smukke TJdsiet, s ,m ';øen ()E; dens ncermeste GmGiveloer
frembyder f'1r de mange, der passerer den me"et stærkt trafikerede
Lynbbyvej (KonGsvejen).

Bf ter Flrhandline med S'lgneraedet er saalydende, Fred-
ningspuastand f.,rmulerct:
l. Søen, Mutr.lIr. lxø Dronninggaard, maa ikke opfyldes, ligesnm

der ikke i samme maa henkastes Affald eller anbringes andet, der
kan virke misprydende el 1er :.:J ldl kan f'Hurene Vandet. Vandstanden
maa ikke sænkes, liGes11m d,H' til Søen ikke maa ledes Kl'Jakvand
eller andet stinkende.
Vedlieeh'lldensen I)g i1enh'11d"nGen pw iJvll..:r Søll erød S Jgneraad paa
KJmmunens VGc,ne.
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2. Paa'den Del af Matr.Nr. lvu Dronninegaard, s lm ligger mellem
nævnte Sø og Kryngevejen, maa der i en Afstand af 68 Meter regnet
fra Parcellens n0rdlige Grænse ikke bygges eller anbringes Boder,
Skure, Master, Tavler eller lignende, ligesom der ikke maa fore-
tages nogen Beplantning i større Højde end 1,10 Meter over Por-
tovets Niveau. Dog kan der tilstedes enkelte høje Træer efter
Nævn~ts og Sogneraadets Skøn. Arealet skal anvendes som Have
og skal i det hele frembyde et tiltalende Skue.

3. Paataleret tilkommer Fredningsn~vnet f0r Københavns Amtsraadskreds
og Søllerød Sogneraad.

Nævnet finder at kunne fasts~tte Fredning i uverens-
stemmelse med den saaledes nedlagte Paastand og fastsætter, den Blikke~)
slagermestep Petersen i den Anledning tilkr)mmende Erstatning til -'
1.00u Kr., hvorved er taget i Betragtning, at den servitutbelagte .
Del af Matr.Nr. lvu er belagt med Byggelinie i H.t.L. 275 af .28 Nov.
1928.~ -~

I, ..
I

i
l

I
I

Sagen er f.)relagt for .()verfredningsnævnet·,i Henhnld til
Naturfredningslovens § 19, Stk. 3, hV'lrhos den er indank.et af
Ejeren af M.atr.Nr. lyu Dronninggaard, Blikkenslagermesterl Ernst '.I
Petersen, ,Agne-fvej 1. H')lte" med Paastand om fnrskellige Ændringer
i Kendelsen s!3-mtF·)rhøjl'llseaf den tilk,endte Erstatning."., ',~,,.

u:verfredningsnævnet har den 29.December: 1947 besigtiget
AreaJet og f~rhandlet med Ernst Petersen. Han opl~ste, at Søens Vand-
·)mraade ikke helt fålder sammen med GrcBnserne for Matr. Nr. lxø
Dronninggaurd" hV'1rfor han ønskede udtalt i Kendelsen, ~at·Fred--,
ningen gælder Søomraadet uanset ~atrikulsgrænserne., Dette kan
IJverfredningsndJvnet til træde. {.!oj l , ' n,

"" Ernst Petersen gj,)rde gældende, at Udt,alel'seni r,< I. \

Kendelsen nm, at den Del af Matr.Nr. lvu, Dronninggaard,' de~ ligger
mell~m Søen og Kongevejen'~ det hele skal frembyde et· tiltalende
Skue'~r af altfor ubestemt Indhold. overfredningsnævnet, erkxærede ..
sig villig; til at lade denne Bestemmelse.udgaa. Ernst Petersen er-o
klærede sig herefter tilfreds med den tilkendte Erstatning.:

UVerfredningsnævnet finder.;J:::.a:t,"Søllerød,Kommune bør
utrede'40u'Kr. af Erstatningen. I, !\~r.';'~.II:'

Da uverfredningsnævnet iøvrigt kant tiltræde det i
Fredningsnævnets Kendelse anførte, vil denne være· at: stadfæste med
de af det f0ranstaaende følgende Ændringer.

, , T h i b e s t e m m e s;

. ,

, .'

Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds .
den 12.August i 1946 afsagte,Kendelse vedrørende Fredning af den ved
Kl)ngevejen i Ny Holte liggende Sø' samt Arealet,mell'eni1S'øen'.-ogKonge-
vejen stadfæstes med de af det fnranstaaende følgelnQ'e;'Æhd':!:i:nge'r•. l

I Erstatning udbetales der'Blikkenslagerm~ateriEtnst
Petersen, Agn~thevej l, Holte, 1.OU0 Kr. der udredes- at S~lier~d
Kommune med 4vu Kr. 0g af Staten og Københavns'Amtsfond~hver'med 30u
Kr. • • I ~I

P. lJ. V.
P0ul Andersen.
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Kendelse i F.S. 126/1945 ang. Fredning at Søen, Matr. Nr. l !.!
Dronninggaard, m. v.

afsagt 12. August 1940
Appelfrist 4 Uger.

Ved Skrivelse af 15. Novbr. 1945 begærede Søllerød
Sogneraad Fredningssag rejst m.H.t. den ved Kongevejen i Ny
Holte beliggende Sø, Matr.Nr. l !L at Dronn1nggaard, Søllerød
Sogn samt Arealet mellem Søen og Xongevejen matrikuleret under
Nr. l IB: ibd.

Matr.Nr. l !! ejes 1flg. Tingbogen af ~likkenslager-
mester Ernst Petersen, Holte, Møbelhandler I.Andersen, Kontor-
ohef B1rket og Grosserer H.J. West-Henrichsen i 11ge Sameje.

Matr.Nr. 1 vu ejes af Blikkenslager Ernst Petersen.-Sogneraadets Begæring var foranlediget ved en Henven-
delse fra den ene af Søejerne, Grosserer H.J. West-Henriohsen,
der ønskede Søen fredet. Han henviste til, at han m.fl. ifølge
tinglyst Deklaration havde Servitutret m.H.t. Arealet mellem
Søen og Landevejen gaaende ud paa, at der paa dette Areal ikke
~aa bygges eller plantes 1 større Højde end 3 Alen.

Af Søejerne har alene Blikkenslagermester Ernst Pe-
tersen krævet Erstatning, hvorhos han har protesteret mod Fred-
ning af det nævnte Areal af Matr.Nr. l .!.!! Dronninggaard. Sub-
sidiært har han paastaaet en Erstatning af 10.000 Kr.

Søllerød Sogneraad har erklæret sig villig til at
overtage Renholdelsen af Søomraadet i ~1lfælde af, at det bli-
ver fredet.

Nævnet har besigtiget det paagældende Omraade og
fundet det i høj Grad fredn1ngsværdigt navnlig under Hensyn
til det smukke Billede og den smukke Udsigt, som Søen og dens
nærmeste omgivelser frembyder for de mange, der passerer den
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meget stærkt trafikerede Lyngbyvej (Xongevejen).
Efter Forhandling med Sogneraadet er saalydende Fred-

ningspaastand formuleret:
l. Søen, MatroNr. l !! Dronninggaard, mas ikke opfyldes, lige-

som der ikke i samme maa henkastes Affald eller anbrinses
andet, der kan virke misprydende eller som kan forurene Van-
det. Vandstanden maa ikke sænkes, ligesom der til Søen ikke
maa ledes Kloakvand eller andet stinkende. Vedligeholdelsen
og Renholdelsen paahviler Søllerød Sogneraad paa Kommunens
Vegne.

2. Paa den Del af Matr.Nr. l ~ Dronninggaard, som ligger mel-
lem nævnte Sø og Xongevejen, maa der i en Afstand af 68 Me-
ter regnet fra Parcellens nordlige Grænse ikke bygges eller
anbringes Boder, Skure, Master, Tavler eller lignende, lige-
som der ikke maa foretages nogen Beplantning i større Højde
end ltlO Meter over Fortovets Niveau. Dog kan der tilstedes
enkelte høje Træer efter Nævnets og Sogneraadets Skøn. Area-
let skal anvendes som Have og skal i det hele frembyde et
tiltalende Skue.

3. Paataleret tilkommer Fredningsnævnet for KØbenhavns Amts-
raadskreds og Søllerød Sogneraad.

Nævnet finder at kunne fastsætte Fredning i OVerens-
stemmelse med den saaledes nedlagte Paastand og fastsætter den
Blikkenslagermester Petersen i den Anledning tilkommende Er-
statning til 1.000 ir. t hvorved er taget i Betragtning, at den
servitutbelagte Del af Matr.Nr. l ~ er belagt med Byggelinie
i H.t. Lo 275 af 28 Novbr. 1928.

T h i b e s t e m m e s a
Der paalægges Søen Matr.Nr. l ~ og en Del af Ejen-

dommen Matr~Nr. l ~ af Dronninggaard, Søllerød Sogn, Fred-
ningsservitut som ovenfor bestemt.

Der tillægges Blikkenslagermester Ernst Petersen 1
Erstatning 1.000 Kr., der udredes med Halvdelen af statskassen
og Halvdelen af KØbenhavns Amtsfond.

Heide Jørgensen.

Tiltrædes. 24/7-46.- Fro Xiørboe.

Ligeledes 26/7-46.
Chr. Hau.ch.

- --
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

"Ar 19657 den 210 maj, afsagde Overfredningsnævnet følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr" 696/46 vedrørende :fredning af den ved Kongevejen i :Ny Holte
beliggende sø, ma~r.nr: l~~ af Dronninggård, Søllerød sogn, samt area-

4t~et mellem søen og Kongevejen.
I den af Overfredningsnævnet den 21. januar 1948 afsagte

~~endelse hedder det:

"L. Søen, matr.,nr, lx~ Dronninggård, må ikke opfyldes, ligesom der
ikke i samme må henkastes affald eller anbringes andet, der kan
virke misprydende eller som kan forurene vandet. Vandstanden må
ikke sæn1{es, ligesom der til søen ikke må ledes kloakva:nd eller
andet stinkende. Vedligeholdelsen og renholdelsen påhviler Sølle-o
rød sogneråd på kommu~ens vegne.
På den del af matr.nr. 1.Y.Jd Dronninggård, som ligger mellem Y1..ævn·~e
sø og Kongeve jen, nå der i en afstand af 68 meter J..~egnetfra par·-

cellens nordlige grænse ikke bygges eller anbringes boder~ skure~
master, tavler eller lignende, ligesom der ikke må foretages
nogen beplantning i større højde end 1,10 meter over fortavets
niveauo Dog kan der tilstedes enkelte høje træer efter nævnets
og sognerådets skøno Arealet skal anvendes som have. II

I skrivelse af 8. april 1961 har Københavns amts vejinspek-
torat meddelt, at Københavns amtsråd har vedtaget ved ekspropriatj,l')n
at erhverve de fornødne arealer til udvidelse af Kongevejen (hovedvej
A 5) i Holte som vist på en skrivelsen vedlagt plan. Det fremgår af
denne, at den del af matr.nr. lvu Dronninggård, Holte sogn, som er
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fredet helt vil komme til at indgå i vejen og at udvidelsen vil med-
føre opfyldning i søen, hvorved søbredden rykkes ca. 5 m ud i den
sYdlige ende og ca. l m i den nordlige. Vejen vil således komme til
at grænse direkte ned til søen kun adskilt fra denne ved en ca. 5 m
bred skrænt.

Sagen har været forelagt fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds, som i et den l. juni 1961 afholdt møde har vedtaget at
anbefale, at planen godkendes.

Overfredningsnævnet kan for sit vedkommende tiltræde den
ommeldte vejudvidelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Overfredningsnævnet den 21. januar 1948 afsagt e

kendelse vedrørende fredning af den ved Kongevejen i Ny Holte beliggende
sø, matr.nr. l~ af Dronninggård, Søllerød sogn, samt arealet mellem
søen og Kongevejen, skal ikke være til hinder for udvidelse af Konge-

~\ vejen i overensstemmelse med den ommeldte plan.
e

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~) ./if~

J. Garde

, I
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