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OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 01088.000
0RHOLMGÅRD

Notat om fredning gennemført ved overfredningsnævnets
kendelse af 11/6 1948

Ved kendelsen stadfæstes - med en enkelt areal-mæssig ændring -
fredningsnævnets kendelse af 14/7 1947.

Kendelsen indeholder afgørelser om
l. Fredning af en del - ca. 1/3 - af det oprindelige matr. nr.

5a Søllerød By, Søllerød, der nu er kraftigt udstykket.

De fredede arealer er markeret med svære sorte linier på
"Plan med indtegning af de på mødet d. 18/4 1947 aftalte
fredningslinier", sidst rettet 10/4 1948 (områderne B, C,
D, E, Fa og G.
Fredningen er en landskabsfredning, status quo med offentlig
adgang til vintersport i tiden 1/12 - 1/4.

Fredningen er gennemført uden erstatning til ejerne mod
at disse har opnået

2. Dispensation fra skovbyggelinien til - i overensstemmelse
med forelagte planer - at bebygge resten af m.nr. 5~, dog
således, at der skal holdes et 15 m bredt parkbælte på begge
sider af Skodsborgvej og (på anfordring) afgives et 3 m
bredt stiareal langs Geels Skov.

Det bemærkes, at dispensationer fra skovbyggelinien med vilkår
er indeholdt i kendelsen af 1948 og at afvigelser derfor kræ-
ver dispensation fra kendelsen.

18/4 1986

Jørgen Helk

Bilag: Aflysning af fredningen på ikke-fredede matrikelnumre.
Aflysningen foretaget 7. august 1981.
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AmalIegade 7
1256 København K
Telefon 01-11 96 66

Dato: 6. august 1981.
Tinglysningskontoret i Lyngby,
Hummeltoftevej 10,
Sorgenfri,

J.§).9_Yi!:~!!l..:

J.n~: 715/46-1/81.

- 7. ,~'-'(j.'l ~ 81 ~ O l S ljO 2 Akt: Skab m Nr. flJ~

Den 11. juni 1948 afsagde overfredningsnævnet kendelse om fredning af "matr.

nr. 5~, Søllerød By, Søllerød". Denne kendelse blev tinglyst den 26. august 1948.

Uanset benævnelsen af overfredningsnævnets kendelse omfattede denne kun nog-',.

le arealer af det daværende matr. nr. 5~, Søllerød By. Overfredningsnævnet er nu blevet
gjort opmærksom på, at der formentlig på grund af fredningskendelsens unøjagtige benævnel-

se er sket tinglysning om fredningen på nogle nedenfor angivne arealer, der er blevet ud-

stykket fra det oprindelige matr.nr. 5~, Søllerød By. Det drejer sig om følgende matri-

kelnumre: 5 -;, 5 ?, 5 ~d" 5 ~~. 5 ~~. 5 ~!'!-' 5 ~9.. 5 ~P.., 5 aq, 5 ar,' 5 as, 5~ Ol? S~. aJ-
v ~ 7/ V 'V ~ v' V {le af Søllerød By, Søll~rød. y v ~ t'

Overfredningsnævnet skal anmode tinglysningskontoret om at ville aflyse den

foretagne tinglysning om fredning i medfør af overfredningsnævnets kendelse af 11. juni
1943 på de foran angivne ejendomme.

P. O. V.

•
E:hT 10'd .~

_/ • I 'I -~

V J. Fisker.
•

,e> . ?IS I
Ofn. I.nr~ /'1 l -

Indg. 2 1 AUG. 1981
fu 10-1

"
i~ - -- -------------c::----------------
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REG.NR. \0 e8. 00

.... - ....

l.S.Nr. 20111946:angaaende ~redn1ng af Del af Matr.lr. 5 a.
Søllerød B7 og Sogn.

Afsagt den l4.Juli 1947. Ånkefrist 4 Uger.

!ar 1947, den 14.Jul1 blev 1 Sag l.S.Nr. 201/1946
afsagt saalydende

•
K e n d e l B e:

Ved Overfredn1ngsnævnets Skrivelse af 23.September
1946 nægtede Overfredn1ngsnævnet at tillade en planlagt Bebyggel-
se paa en Del af Matr. Nr. 5 a, Søllerød By og Sogn, hvilket-
Areal 1 Henhold t1l Dokument, t1nglyst 28.Karts 1942, er 1nd-Il draget under fredn1ngsplanen tor Københavnsegnens grønne Om-
raader.

Heretter har Ejerne af nævnte-Ejendom, A/S Ravne-
holm Str~mpetabr1k ved Foreningen -De grenne Omraaderø, ved

•

Skrivelse at lo.Oktober 1946 tilOverfredningsnævnet begært
Fredningssag rejst 1Medfør af Fredningslovens i 'l, Jfr. § l.
Overfredningsnævnet har tilstillet Fredningsnævnet Begær1ngen
ved Skrivelse af 9.Deoember 1946 med Anmodning om Rejsn1ng af
Fr edning s s ag.

Arealet omfatter dels den Del af Matr. Nr. 5~, som
be~rænaer Søllerød Kommunes Ves~gr.ænse mod ~n~by-Taarbæk- . -"Skovgrænsen" - - -
Kommune. Skodsborgvej log Geels Skov (Arealet Nord for Skodsborg-
vej) dels den Del af nævnte Ejendom. som ligger SY~f.r Skods-
borgvej, Bom begrænses af Skodsborgvej, Melleaastien. Ravne-
hoims Sko..,og Katr. Nr. 3.!" Sallerød. Det samlede Areal ud-
gør 21.' ha. heraf 13.2 ha Nord tor Skodsborgvejen og 8.1 ha
Syd for Vejen.

Udvalget vedrørende Københavns.gnens grønne Omraa-
der har nedlagt Paastand om, at disse Arealer fredes derved,
at der paalægges dem saalydende Fredningsservitut:

•



I
•

l) Arealerne frec1eseaall4es, at f1lstanden paa 4ell
~ .

1kke maa forandres. men 4e skal t orsaav1dt efterstaaen4e Be.

stemmelser ikke medf.rer 7derligere Baadigheds1ndskr.nkninger
udelukkende kunne udQTttes paa samme Maale 80m hidtil. tor-

trinavis som Landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:

a) at optøre Bygninger. udover de eksisterende,
Jfr. Punkt 4, samt at anbringe Drivhuse, Boder, Skure, llIiis'ttænke
eller andre Indretninger, der kan virke miapr,ydende, herunder
Ledningsmaster og l1gn ••

b) at toretage Afgravning eller Qpfyldning af det
naturlige Jord~on eller at henkaste Affald derpaa.

,) Det er uden Frednings~nd1ghedernes Tilladelse
forbudt:

a) at foretage Bepla**"iug at Arealet,
b) at anløgge Veje eller Stier eller at tilstaa Tre-

diemand Vejrettigheder over Arealet,
o) at udstykke de under Fredningen inddragne Matr.

Hr.~ eller Dele heraf udover det til Fastsættelse af Frednings~
g~sen nødvendige,

Ombygning eller Udvidelser af
de eksisterende ~gn1nger er nødvendig tor Ejendommens Drift som
Landbrugsejendom, skal Tegningerne forinden godkendes af Fred-
ningsmyndighederne.

5) I Tiden 1/12 - 1/4 skal Offentligheden have veder-
lagsfri Adgang til ~rkning at Vintersport paa Arealerne. dog
skal Ejeren af Hensyn til eventuel pas Arealerne værende Vinter-
eæd være berettiget til - efter forudgaaende Aftale med Søllerød
Kommunes tekniske Forvaltning - ved Opslag at forbyde Skiløb og



1elkn1ng. naar det 4Ekkende Snelag har en Gennemsnitøtykkelse.
,e der er Il1D4re en4 lo -. ETentuelle &ep skal at EJeren være

fJernet fra 4e omhandlede Arealer 1 den !1d. Vintersport kan
f1nde Sted.

•

Danmarks Naturfredningsforening har senest ved
Skrivelse til Fredningsnævnet af 6.Juni 1947 ganske slut-
tet eig tal den vedlagte Fredningepaastand og tilføjet,
at Foreningen tillægger det den største Betydning, at der
ikke bliver bebygget yderligere lange Skovbrynene i Købene.

Denne ~aastand blev fra Udvalgets Side begrundet med,
at Arealerne udgør "et Led af det maaske betydningefuldeste grøn-
ne Bælte Nord for København begyndende i Vest ved Furesøen.
strmkkende sig over Furesøparken - Geels Skov ( det omhandlede
Areal) R~neholm til Jægersborg Dyrehave n. samt med, at det

•
...

helt omfattes af Bestemmelsen i Fredningslovens i 25. Stk. 2.
Yderligere har man fremhævet. at Arealerne er af selvstændig
Skønhedsværdi. og at de omfatter den sidste Rest af frit Skov•.
bryn omkring Geels Skov. beliggende mellem Skoven og befærdet

Udflugtsvej. samt at de fremtræder som et uundværligt Led
i et stort grønt Bælte. navnlig ved en eventuel Tilveje-
bringelse af en grøD Forbindelse mellem Geels Skov og
Ravneholms Skov.

•
hb..vnsegnen.

Fredningsnævnet har forhandlet Sagen i en Række
Møder. hvortil Ejerne 'og de interesserede Institutioner
og Kommuner har v.ret indvarslet. Det bemærkes. at der
ingen Panthavere er i Ejendommen. Ejerne bar proteste-
ret mod. at Fredning som begært gennemf0res. men har un-
der Sagens Gang afgivet Fredningstilbud gaaende ud paa
vederlagsfrit at frede i Overensstemmelse med iaastanien.



])en1)/mor4 tor SkodsboraveJ be11ggende Del af Are-
alet. Bom ligger fet tor 8tenveJen, ler tører fra Skøde-
borgvej t1l Geels Skov.

2) Det Syd tor Skodeborgvej be11&s,n4. Areal,
som ligger øst for en L1nie parallel med Ørholmvej 67
Meter Vest for denne,

,) Yderligere et Moseareal ved M4lleaastien.
- 2sto._ 6294 m • dannende en Trekant med Spidsen mod Møl-

leaaen,

•
4) Et Areal Vest tor ovennævnte Stenvej 1 en

~bde af oirca 40 Køter og omfattende 6 projekterede
Huse mod at et tilsvarende Areal 1 Ejendommens nordøst-

~i!:!-~'!lige'Vtillades anvendt til Opførelse af passende Direk-
tørbolig.

Yderligere tilbydes,
5) vederlagsfrit paa Anfordring at afgive et

'Meter bredt Stiareal langs Geele Skov,
6) at der pa& det øvrige Areal Nord for Skode-

borgvej alene opføres en eaben og lav Villabebyggelse med en-
kelte Butikebygninger i 2 Etager, saaledes at intet Hus lagges
Skoven nærmere end 10 Meter og alt i Overensstemmelse med en
Fredningsnævnet torelagt Plan,

7) at holde et 15 Meter bredt Parkbælte langs
begge Sider a~ Skodsborgvejen.

8} at samle den egent11ge Fabriksbebyggelse
Syd for SkodsborgveJ og Vest for den ovennævnte 67 Meter Linie

•
•

.
og udforme denne som lav Bebyggelse, bortset fra nødvendige
Skorstene og Elevatortaarne. alt 1 Overensstemmelse med en

,tt forelagt Plan. Det Areal. der tilbydes Tederlagsfrit fredet
udgør e1roa 1/' af det samlede Areal.



8ubø141ert har BJerne iieU&st Jaa.tand em, at
ter t~gge8 lem en betyde11, Brøtatning, opgjort at tere.
Sagfører~ til 1.504.665 Kr •• hvis Arealerne skal bevares Bom
LandbrugBjord eller til 1.465.956 Kr., hvis Gartneribrug med
Mistbænke, Drivhuse eto. kan tillades.

raa en fremlagt Plan, mærket K. er de ovennævnte
Arealer nærmere vist og afmærket og Bebyggelsen vist og karak-
teriseret. Ejerne har henvist til, !l den projekterede Bebyg-
ielse Bord for Skodaborgvej Til ske i umiddelbar Tilslutning
til en dels allerede gennemført, dele allerede tilladt Villa-
bebyggelse Vest for Qmraadet i ~ngby-Taarbæk XDmmune, Jfr.
OverfredningsDævnets Kendelse af 22.Apr1l 19'8, !! Bebyggelsen

. &W -_ .
sker etter en 8amlet Plan ogVvære af-ensartet D&X Karakter
og med en betydelig Beplantning mellem Husene og langs Vejene,

- \

8amt at Bebyggelsen her ikke Til kunne skade Udsigten mod Sko-
Ten. der delvis er hindret af Forholdene i Terrænet. Med Hensyn
til Fabriksbebyggelsen Syd for Vejen henvises til, at denne
finder Sted 1 Tilslutning til den af Fredningsnævnet i 1946
tilladte Fab~iksbebyggelee Vest for ~raadet.

Søllerød Sogneraad har enstemmigt vedtaget at•
anbefale Godkendelse af den af Ejerne forelagte Fredninga- og
Bebyggel8esp~

Ejernes Tilbud har været forelagt Udvalget
vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader, som i Skrivelse

af 22.Maj 1947 har udtalt. at det ikke finder Anledning til at
andre eller indskrænke den nedlagte Fredningspaastand, "da

, ~
Udvalget lægger Vægt paa. at Arealet, der er dækket af Reglen
i Baturfredningslovens , 25. II. i sin Helhed triholdes for
Bebyggelse" •



I

•

levnet maa etter a1a gentagne Besigtigelse at
Arealerne tarakteriaere 41... aom o.erordent11g smukke og tred-
Aingeværd1se og tinder. at tette 1 særlig Grad ser 8iS sælden4e
for den østlige ~l af Qmraadet. hvor Udsigten mod aeele Skov
og Ravneholms Skov er mest iøjnespringende.

Haar henses til. at den af Udvalget fremførte
Motivering af Fredningspaastanden, nemlig at skabe et gennem-
gaaende grønt Bælte fra Furesø til ~rehaven maa anses tilveJe-
bragt ogøaa ved det af Ejerne tilbudte. der 1 betydelig Grad
vil friholde Skovbrynene mod Geels Skov og Ravneholme Skov. og
Bom skaber en snuk Forbindelse mellem de to Skove, Bamt idet
Nævnet i fremtrædend. Grad maa lægge Vægt pea, at Bebyggelsen
Nord for Skodsborgvej sker etter en samlet Plan. som lav Vil-
labebyggelse med betydelige aabne Arealer og derhos vil tinde
Sted i Tilslutning til Veet tor dels pL8begyndt 4ele tilladt
Villabebyggels..... ~fr. OvertredningsDævnets Kendelse at 22.
April 19'8, samt endelig da Hævnet maa mene. at en Fredning af
hele Arealet ikke vil kunne gennemføres uden en meget betydelig
Erstatning, særlig for den Syd for Skodsborgvej beliggende Del
af Omraadet. omend ikke tilnærmelsesvis af den af Ejerne kræ-
vede Størrelse, medens paaden anden Side tilfredsstillende
Resultater naturfredningsmæssig set vil opnaas ved Fredning i
det indskrænkede Omfang, tinder Nævnet. at disse Betragtninger
maa føre til, at Nævnet kan tiltræde det af Ejerne fremsatte
Tilbud til Fredningens Gennemførelse. hvorved endnu skal be-
mærkes. at det etter Bævnete Sk.n naturfre4ningamæssigt Bet er
at foretrække. at der opføres en større Ejendom 1 Omraadete
nord~tl1ge Bjørne (Direkterbo11g) mod at til Gengæld 6 mindre
Buse undgaas paa Skraan1ngen mod Stenvejen.



•

I

•
•

•

7

~r Tll heretter Tære at atalge Kendelse sa&ende u4
paa, at der paaleS!ea Katr. Br. 5 ~ at S.llerød Jre4nlngs88r-
v1tut 1 Overensstemmelse med Paastanden forsa&vidt angaar de

,

IIII"" ovenfor under Pkt. l - 5 nævnte Arealer, medens Bebyg-
gelse at de øvrige Omraader tillades udført som anført under
!unkt 6 - 8 og lIvrigt som godkendt af Søllerød Kommunes By-
planafdel1ng.

Denne Kendelse Til være at tinglyse, naar den er bleTet
'1&v.......

endelig og ovennævnteVmærket K. indsaar som B1liS.
!f h i b e 8 t •• m e 8:

Der paalægges Matr. Xr. 5 .!- Søllerød BY' og Sogn Fred-
ningsservitut 1 Overensstemmelse med det ovennævnte.

Heide-Jørgensen. Fr. X1ørboe. Ohr. Rauoh.

Udskr1ftenø Rigtighed bekræftes.
den l4.Jul1 1947 •
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg-. nr.: 01088.00

Dispensationer i perioden: 03-10-1968 - 24-03-1987



• Se ned enfor • ~Jdl.
'2. Fredningsn. f. Kbhvns. amtsrådskreds

'"l: v/civilgoJPlIler S. Aa. ,Dorn Jensett, _ 1. alrUtwu- 1161.
~' ~nnVne.~.JaDl'tsrnordre.!.bir~f~feidåm~t~~ '~oO~l\~)! tn'mtm"
~.7S~11t.:r~d .~~1W_~l b~~~~,lfj,Ol e~M.nlts'tH,l;t~'V ~ •• tHI~ff~ 1reclningsplanudv. f. Frederiksoorg; Køqfi3~:vI:l ,C?g-~"-1 '\, SS si'J~\r)
,,, Roskilde amtsrådskredse , Nyropsgade 22, l602~~Ii0V.'· '. id

.8s1sbbsm bsv~9rl j9~11vH (~-S
<
'-.
\

.V .0 .'i 1)\
Overfrednings~et har under dags dato tilskrevet l~dinspek-

tør Svend Folmer, Landinspektørfirmaet, Ewaldsgade 10,2200 KbhVn.,såle-
"

des: II I akrivelse fd 18. aepteaber 1968 bar De tor O. Sc.boUs
fabrikker A/S, der,·W;.rejerf: af ejeD4o_e -.tr.Dr. 5 1:. os '1, &elle-

I

red by 0&80P, ansøgt om tilladelse tU u4etykn1nf: af en parcel. ~.t
aatr.nr. 5 a e:! at.rrelse 64.'9~ m' aaat JDBtr.nr. 5 ! d IJterrelae'"
512 III, hvoraf et 67 In bredt &reu e.f 5 li OB hele 5 .lit_la- OYer- l,

tre4nUagSl1ll"Vt1etø kel1C1el.eefif ll. juni 1948 er p!lagt tre4n1llBllbest(·m-
mel.aer, hvorefter b~.a. udstykning af de under fredninsen 1D4dra.gne
matr.m-.,f. el1.er dele here! uåo,rcr det 'til fastsættelse et fredn1:Dgs-
grænsen nødvElndige (kE·nd~·lecr..r~ ~id.,· 4, jf:r-. sidE l punkt 2. .a) 1k;k(;

er tilladt uden frednillgSIUJ'ndighedernee tilladelse.

~
t
l

Endvidere Aar D6 1 ovennevnte atr1velBe ..44elt, at 4. omhsDd-
lede paroeller er eol&t til Ulgenier- 0& entrepru.rf1.rllmet J .P. DAri-

•øtiansen, der &Stel' flt opføre eL tekniker'b.}' - en enmlet be'b1uel.e
med kontorer m.v. for Grkit~kt- og rådgivend~ 1m&en1.rf~ a.y.,
hvilken anvendelse 1 principp~'t t-r godkendt af' &eller.d kommune. by-
planuc!valg ..

Ife1&~ den 1 »er~~- skr~velse vedlagte kopi af økr1velee af
19. a~t 1961 'trE: Søllerød kommune'til 1ngeniør- OS entreprenerf1r-
maet J.P. Christiansen, Lnnee·bjerg 4, Nærum, 1"reID6Udet, at torønmal-
beetyrelsene byplanudvalgt tll ør- endelig etilJ.1ng kan te.ceB. 40B .nsker
:!lt ae en 'bebyue.1sesplsntl

, s<.:.rotflot se..gen også. skal godkendes af Ovex'-
fredn1ng~et".

Ran ekal hertil henvisE til Overfredning8l3æVlLflt.skead.ae
side " punkt 8, hvorefter (h,:t tI" bestemt, "nt ae.mle den eaenU1se
febrlksbeb;vsgeleG syd for Skods'borgvej og vest for 67 m linien OB ud-
forme dezmE.om l.av be-bJ'Melse.bortset fra nøveDdlBe .koretene 0&
e-leva tortArne , alt i O'V'crensstcmmelse med eD forelagt plan .... 8a.at
kf:ndelsene .1de .. , 2. afenit irl :f1ne II... og 1 evriBt eom IOdkeDdt
ef S.Uered kommunesbypluu'fdf'linc.o tl

e I denne snlednin{; E1kLl mali.meddele, at Overf'redn'ngBDrlVnet
kan tillade det ansøgte vedrørende udetykn'ng af 4e o.bcD41~4e parcel-
ler af .matr.nr. 5 Er. og 5 1, IDE'dens ane"gn1D& om -.dr1D& rd 4. 0"r'eZl-

.-
ti

•

" I



(l P. o. v.
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:%1
,.,;

t~.I,. okt•• r l"".
_ nedenfor. Ota. 115/46.
Fr.nævnet f. Kbh.s ark., v/civild. S.Aa.Dorn-Jensen, Blegdamsv.6,

" ~ 2200 N.'ii søllerød kommunalbestyrelse, Søllerød, 2840 pr. Holte.J~Fr.pl.udv~ f. Fr. berg, Kbh. og Rask. ark., H e r •
.~ l)
....) OYertreAnta.ltmeVJlethar 1 ha ttl.trent a:rtltek'tir-
~ . !Mt bob & Hart!1l _1I\1.. e1\, Lal!«!hjeg 2, 2850, Iferwa, all.-, ••••
1....) ·Ve4 akriftla. at 1. ~u111969 kar tn4a1DPJ'II"B.'

_or Kebenhavns aterM,kred8 tonlac' Overtre~' .perp-
all.t omo,te"llll af 8D. 'eJaUker'b;r pi .. tr. ar. 5.! OBil. a. n..
at S.llereA, a. ht f.... lr ~ 4... 4 uklt.kttlnaut. akftftl ••

Øl! 11. april 1969 1n4aendie planer .. t....t I. .,ril .. 24. ~W11
~969.

o. tet pAplcJ.ende omrld. 1l4taler Oftrtfta1"iDP .. eta
udel.. at u. ~un1 1948 omfrednib€ af' 5 .. ' S.ll.reel 1»7 Ol aop,
at .~erne af a.t omhlmdlede areal 'tUbyuer ••• 8) at .SII1e 4.n
.gentl1ge fårlk1lb.b7Ue1øs Byd tor Skod8bor&'Y.~.. 67 n tor
_ lW. panllel •• 4 8rhollllftj oa at uforae eta 1aY _b7S-
pl •• bort••t fra u4ftn4ige .korstene og .l.vatonlrJ1e, alt 1 o... r-
nan_el.. ..4 en forelagt pIan. Vi!." enten. t.t t at fabrika-
Mb7"el •• flader .ted 1 tils1utnias tll •• ft at tN4Jl1DpDnDet 1
1946 tll1adt. fabr1k.bebygg~lee y.at tor omrl4e'. Ved OYarr.Bd-
~.,. kendel.e tillades 4el1 omhen4lea. 1Mb7ae1••, ••• an-
f.rt lUla.r pm1rt 8) og 1 øvrigt .om goc!kel1dtat S.U. reel kOMWl••

thl&D&f4el1aa.
_ Pre4ningaDln'net har forelagt a_n tor 8111,"4 1r0JlllU-

A&1bw.~7rwl••t åer i økrivelse af 9. ~ul11969 1 ,riDol~ har
II JNIIut pakeae 48 forelagte torsl-e .84 t.lpd. '_rtmi'\Pra
(o;

l' .. kG IØne'ba.'ynl ••n Yil .tille krav 011, at et park_1t. pi. 15 1Il'.
'n4d.1_ Skocl8borgvej - omtalt i OYert,.4Ds_uvaet. kenelel-
a. - .-t_left8 i en afstand af 5 Dl fra .,t auYIIJ'8D4. "~akel,

.!1 b.by•• l.e JlEmere end 25 m tra tet DU_reDt. ak.l a04 Sko4ebolW-
.. ~ ikke al. finde eted,

.11 laD pi p"~.lrtet viste interne vej 1 tllelutniJII t1l ' .Øæ'holllvej
•• DOI'1lt.nemreguleri~ måforet ..... , a.t

11 ten 1 k.nt.l.en Mvnte 67 Dlbrede f:ra4rdDC fra erho1ln'e~eu 1I14t-

e
I

L



li1d., I.ft_ ....pekt ......
.... UC .. ta 1"11-"7"1__ Mta'lØ. at .. "Fl. nl

... aclft' ... a1tutl.._._ ftJ". -.et Mt _n • i te""
~:~~.,s..'.4 - .. ella .',ep'.. ae'" t.,. JWft, .

.... ps " Iaø ILanft •• t.~ t••OftrtNfat_

.... ' talu. at, å &ar_1"1.. 'Wda"', '11 t. _Ilt •
•":~" »e1tTae1.' •• Nt " "11'1.. u. UI at ••• 'Dl 196' " •• at k_~~( ; _&1..... ,,.1...,, .kriftl.. at t. ju.D1 1969 .,atm.a. 't'11Jrtr.

1 I... Dl.tld,.. pal .. _Utl., å OftrhelDt..-, .. t
...... hlD41et .... 11 pi n ad. 4e1l 11. -.un 196'. bYornl te .. e,.

.N.l\lt~.t. at Oftrtrecln1DpDævne1 ikke nI lIO~t. 81, pnuratøNl-
" .ø at cl,t tOft1a&t. proj.kt pi te at S.ll.rea kO'WJM t..,••t".

yj,lklr. ..a uup. tl1 4en proj.ktende lIlteme ft~ 4... 11.a••
,_ lenM .,. Yin pi 'B •• 4 akrive"e Id 16. okto.r 196' hasenIt
,.<fiaent pl_ at 1. oktober 1969, hvoraf 4et treJlBl:r. at ua.m41Dg
i Øft101mvl~uUøl'8S aom .n overkørsel, og at 4er 1Nn er .... '1 pi
&In '1411ce e14e af njen."

~ Hvilket herved meddeles under henvisning til fredningsnævnets
~. nr. F. S. 143/1969.

,i
ri s~
:t..'I';

-1-

J. Fisker.

) Hvilket herved meddeles.P. O. v.
E. B.



Se nedenfor
Søllerød kommune, Kommunalbestyrelsen
Rådhuset, 2840 Holte.
Fredningsn. f. Københavns amts frdks.
Blegdamsvej 6, 2200 K.N.
Fredningsplanudv. f. Købehv., Frederiksborg og
Roskilde amter, her.

'al••.
5. a.j 1972.

ota. n'/46.

l)
2-4) Overfredningsnævnet har dags dato tilskrevet billedhugger
Viggo Jarl's fond, v/arkitekt Jørgen Hersaa, Sølundsvej l,
2100 København 0., således:
1-4) "I skrivelse af 24. marte 1972 har Søllerød kommanalbestyrel-
se til Overfredningsnævn~ts prinoipielle ,odkendelse fremaendt en
ansøgning af 17. januar 1972 fra ark1t8~ Jørgen Htrsaa på vegne
"Billedhugger Viggo Jarl'e Fond" om uan,ttelse af parcel 2 at matr.nr.
5 Æ, parcel 2 af 5 ~, Søllerød by og søgn, matr. nr. 31 ~ og 31 !!'
Virum by, Lundtofte sogn, ialt 2 ha,· at tet .'i Ove rf'redningenævnets
kendelse af ll. juni 1948 omhan41.~e areal af matr. nr. 5 a, Søllerød-
by og sogn; til opførelse ar ~t ~ollegiwa pA ca.. 3600 me etageareal
for unge under uddannelse.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse (s. 3. punkt 8) er det
omhandlede samt 1øvrigt (bortset tra en bræmmepå 67 .) arealer at
matr. nr. 5 ~ beliggende ayd for Skodøborgvejen 1 forbindelse med
en delvis fredning tilladt udnyttet Bom egentlig tabriksbebyggelø8

- -udformet som lav bebyggelse bortset fra nødvendige .koretene og
ele-watortåme alt 1 overens.temmelBe me4 en torelact plan. Endvidere
anføraD det 1 kendelsen, at fahr1ksbeby,geløen finder eted i tilslut-
ning til den af fredningsnævnet i 1946 tilladte fabrik.bebyggelse
Test for omrldet, og løvrigt .om codkendt at Søllerøt kommunes by-
planafdeliD4t.

Søllerød kommunalbeetyrel.e har Ted tremsendelee 1 skrivelse
af 24. marts 1972 anbefalet 4en amdrede anvendel.t af arealet, der
ifølge kommunens bygningsvedtægt er udlag1 til erhverv.bebyggelse,
dog at kommunalbestyrelsen T11 etille krav om, at aet 1 kendelsen



(a. 3. puDki 1) ~altl 15 • bretl parkbaltl lSQ1a st.la~o~~
.~&bllre. i en at.tand at , • fra al' Jllmlrenll.1~.1t.1, an.4 ••
a' blb7a.l •• _rmere .11425 • fra 41" au_nlll •• t.l .04 Bkoa.-
bO~'3 1kk1 al tinde et.4•

•• akal h.retter ••4411., at OYlrtn4rd.DCaannlt har bl-
handlet a.. en pi .t IUI4_ la 25. april 1972 og ~•• l\lt"_t at kwm •
•• 41_11prinolpi'l soAtlnl_la. af 4.n ~4rell • .-.4.1a. af
~allt tl1 kollegiebyggeri pi a. af tommunalbestJrel••n .t~.4.
nUlre Itelc. kort hlselltt '11 OYlrtreuln&llWvnet fra ark!tek'
J. Hereu'. ]t~ntor og telefont.k aamtal_ 4.n 3... ~ 1972aed arkitekt
J. Henu, er a~et ommatr1kuleret.

, t. Parc_l 2 af matr. nr. 5 r, Søllerød by Ol aogn,-lalt 651 mt_-er ma.tr1kuleret 5 ad, Søllerød by og Bl)gn. Parcel 2 af matr.nr. 5 8,- -em&t,,- 1alt 18963 m:2-er matrllmleret 5 ae _t. K.tr. nr.ene li .!l
og II !æ, Virum by, Lundtofte sogn er henholdsvis )87 mm og 100 .1.

Søller0.d komnn.L.'"le, fredningsnævnet for Xøbenhavns fredniDBB-

kreds og fredningsplanudvalget for København, frederiksborg og
ROBkilde amter er herfra underrettet om ovenstående.-

2-4) Hvilket herved meddeles.

- 2 -

P. o. v.
E.B.

B. Andersen



....,-
·11redningsnævnet for Københavns amts fredningskreds,

entofte civilret, Blegdamsvej 6, 2200 København N.lredningsplDnudvelget for Københevn, Frederiks- 15. nov. 1912.
'~org og Roskilde amter, her. Ota. 715/46

øllerød kommunalbestyrelse, Rådhuset,
840 Holte.
yudviklingsudvalget for Københavns-egnen, Holbergsgade 23,
057 København K.

l)
dags dato tilskrevet 1andinspek-
Ulrikkenborg Plads 12, 2800

Overfredningsnævnet har under
: tør N.A. Enn~. land inspektørkontoret ,-. bYneby, således:
. 1-5) "I torb1ndel.e aed opferelsen af atelm1kerbyen" pI.matr.nr.

,5 I. m.n. Sellered bI og sogn, der er omfattet at Overtredn1.DBB-
øævnets kendelse af 11/6 1948, har landinspekterkontoret 1 Bkrivelse

. af 20/9 1972 ansøgt fredningsnævnet for XebenhaVDS amts tredniDg8-
kreds om tilladelse til af bl.a. priorlteri!l8slrs&8er at foretage
udstykning at en parcel (2 lodder) fra matr.nr. 51. Søllerød.

Den enskede udstykn~ er vist pA et mil. blad , dateret juli
1972, og det er oplyst, at det frastykkede areal stedse vil blive
bevaret som "grønt område" uden bebyggelse.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Overfredningsnævnet
Bled ubefal1D& af. at 4en enakede wøtykni Dg tillades.

I denne anl.edn1llB siæ.l JD8Il meddele, at Overfredn1ragsnævnet
1 medfør af fredniQg8kendelsen 8ide 1-2, ,) c) kan tillade, at ud-
stykningen foretages.

Fredningsnævnet for Københavns amts fredningskreds, fredn1n@s-
planudvalget for Kebenhavns amt, Søllerød kommunalbestyrelse og by-
udv1klingsudvalget far Københavns-egnen er underrettet om foranståen-
de."
ed 2-5) Hvilket herved ITlcdd eles.
Da 2) wlder henvisning til frednin[snævnets j.nr. F.~;. 333/1972.

P. o. v.
E.E.

J. Fif:,:ker
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U D S K R I F T
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1948 den ll. juni afsagde overfredningsnævnet på grundlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 715/46 vedrørende fredning af matr.nr. 5a af Sølle-
rød by og sogn.

Den af fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds den 14. juli
1947 afsagte kendelse er sålydende:

"Ved overfredningsnævnets kendelse .
Yderligere tekst - se nævnets kendelse.

Sagen er indanke t for overfredningsnævnet af statsministeriet med
påstand om, at arealet fredes som af Udvalget vedrørende Køben-
havnsegnens grønne Områder påstået.
Overfredningsnævnet har den 26. november 1947 besigtiget arealerne
og forhandlet med de i sagen interesserede parter. Endvidere har
der været ført supplerende forhandlinger med ejerne, hvorhos sagen
har været behandlet i en række møder. Det vedtoges at stadfæste
den af fredningsnævnet afsagte kendelse, dog med den ændring, at
der vest for "Stenvejen" yderligere inddrages et areal under fred-
ningen, mod at et tilsvarende areal afgives til direktørbolig i

--arealets nordøstlige hjørne og således holdes udenfor fredningen.

Grænserne for de fredede områder bliver herefter som vist med
svære sorte linier på den nærværende kendelse vedhæftede plan af
18/4 1947 med ændringer senest af 10. april 1948.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i fredningsnævnets
kendelse anførte, v~l denne være at stadfæste med den af det for-
anstående følgende ændring.

T h i b e s t e m m e s:

Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds den 14. juli
1947 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr.nr. 5a af Sølle-
rød by og sogn stadfæstes med den af det foranstående følgende
ændring.

P.O.V.
Poul Andersen
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OVERF'REJ1l'HN GSNÆVNE~[,S KEl, DEI,SE'SFIRO~POKOL

År 1974, den 24. april 1974, afsagde overfredningslla~'1.1et

følgende ~

t i l l ro g s k e n d e l s e

i sagen nr. 715/46 vedrørende fredning af matr.nr. 5 §;. Søllerød

by og sogn - overfredningsna~~ets kendelse af ll. juni 1948.

T h i b e s t e ru ru e s :

A.-
På et 21'8[1.1 nord for Skodf:1borL,\iej og vest for deJ:1ps.

kendeIsens kort viste linie A-·B, hvor der allerede i henhold til

kendelse af ll. juni 1948 er tilladt villabebyggelse, skal over-

fredningsnænlets kendelse ikk e væl'~) ti:l hinder for germ (~mføreJ [;8

af et Elf Bikubens Boli.g PoriC1 1..Jdarbej det pro j ekt til opførelse &f
.

etagebebY'ggelse i henhold til et projekt, hvis endelige udform-

ning i overensstemmelse med overfrednint.:srw-:vnets sk rivelse al

17. de(~enJber J..5)Eg er e;odkendt af frec:ning;ma;Vl1et for Københ2.vns

amt efter forhandlinger mellem andrager en og Søllerød kommune.

Det er herved. forudsat:

l. ~ det i overfredningsna"-'\mets kendelse af 11. juni J 948 om-

handlede 15 m bredo parkbælte etableres i en afstand af 5 m fra

det nuværende vejskel, således at bebyggelse nærmere end 25 m

fra det nuværende skel mod Skodsborgvej ikke må finde sted.
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2. at arealet øst for linien A-B på overfredningsnævnets kort
fortsat respekteres, og
3. ~ udnyttelsesgraden ikke overstiger 0,27.
4. Overfredningsnævnet har endelig forudsat, ~ den "grønne sti"
mellem Mølleådalen og Geels skov i overensstemmelse med Søllerød
kormnunes indstilling omlægges således, at den føres ind over den
sydlige del af Bikubens areal umiddelbart vest for linien A-B.

Det bemærkes, at det under A omhandlede areal er tilladt
udstykket ved overfredningsnævnets skrivelse af 5. september 1969.

B.-
På et areal syd for Skodsborgvej og 67 m vest for en li-

nie parallel med 0rholmsvejs midte, hvor der i henhold til oven-
nævnte kendelse er tilladt fabriksbyggeri udformet som lav bebyg-
gelse, bortset fra nødvendige skorstene og elevatortårne, skal
overfredningsnævnets kendelse ikke være til hinder for opførelsen
af en bebyggelse benævnt teknikerbyen i overensstermnelse med pla-
ner udarbejdet af arkitektfirmaet Krohn og Hartvig Rasmussen og
dateret 8. april og 24. juni 1969. Det er berved, jfr. overfred-
ningsnævnets skrivelse af 27. oktober 1969,forudsat:
l. at det i overfredningsnffiV11etskendelse af ll. juni 1948 om-
handlede 15 m brede parkbælte etableres i en afstand af 5 m fra
det nuværende vejskel, således at bebyggelse nærmere end 25 m fra
det nuværende skel mod Skodsborb~ej ikke må finde sted.
2. ~ den i ovennævnte kendelse nævnte 67 m brede fredning fra
0rholmsvejs midtlinie respekteres,og
3. at den interne vej, som vist på en revideret plan af l. oktober
1969,ved udmundingen i 0rholmsvej udføres som en overkørsel og
med gangsti kun i den sydlige side af vejen.
4. I konsekvens af det foran under A nævnte vilkår 4. fore-
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tages en forlægning af den "grønne sti" på dennes forløb syd for
Skodsborgvej som vist på vedlagte kort, jfr. overfredningsnævnets
skrivelse af 4. maj 1970.

Det bemærkes, at det under B omhandlede areal er tilladt
udstykket ved overfredningsnævnets skrivelse af 3. oktober 1968,
jfr. skrivelse af 15. november 1972.

c.
På et areal syd for Skodsborgvej og vest for Bredevej,

hvor der i henhold til saIT~e kendelse er tilladt fabriksbyegeri
som nævnt under B, skaloverfredningsnævnets kendelse ikke være
til hinder for, at et areal - ca. 2 ha - af ejendommen matr.nr.
5 ~ Søllerød by og sogn, nu udstykket som matr.nr. 5 ~ og 5 ~,
smst., tilhørende billedhugger Viggo Jarl's fond, anvendes til
opførelse af et kollegium med ca. 3600 m2 etageareal for unge un-
der uddannelse.

Det er herved, jfr. overfredningsna"'Vrnets skrivelse af
5. maj 1972, forudsat, at det i overfreqningsnævnets kendelse af
ll. juni 1948 omhandlede 15 m brede parkbælte langs Skodsbor~Tej
etableres i en afstand af 5 m fra det nuværende vejskel, således
at bebyggelse nærmere end 25 m fra det nuværende skel mod Skods·-
borgvej ikke må finde sted .

Det bemærkes, at det under C omhandlede areal er tilladt
udstykket ved overfredningsnævnets skrivelse af lo. juni 1969.

Underskriftens rigtighed bekræftes

J. Fisker •
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS- kl
AMTSRADSKREDS.

I/~ ,~..J. -iJ 2. .
NÆVNET FOR KØBENHAVNS ~P' ~I

(fl'
(Kd1 ~/f ~5

JJe, .
Ar 1985 den 24. januar foretoges for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.5. 34/1984: Ansøgning om tilladelse til eta-

blering af en 4 m bred ridesti

på matr. nr. 4 az Søllerød, tid-

ligere matr. nr. 5 a Søllerød -

Skodsborgvej.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 4. januar 1985 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) kortbilag.

3) lokalplan 9.

4) skrivelse af 9. januar 1985 fra statsskovrider J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.

5) skrivelse af lo. januar 1985 fra nævnet til medlemmerne med

disses påtegninger.

Sagen har cirkuleret.

Fredningsnævnet har for sit vedkommende intet at

indvende mod det ansøgte, der er forudsat i Overfredningsnævnets

afgørelse, hvoraf fotokopi vedhæftes.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen .

civildommer - formand.

Mlljø:ninisteriet
J. nr. F. \~ Cl"" I \..1\ .,,0

Bil. \
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Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Kebenhavns amtsrAdskreds
Gentofte civilret

Rygtrda.nget6
2900 Hellerup
01 ·822644

, den 24. januar 1985.

!/itulV.tt~~
"

I. Heide-Jørg~nsen
.clvildommer



I' lf.M>enhnn b.~J
t'cIi ·L2'....: .••. •..•. I~,efW"'"

'W. ~ &/. rUngbogett.
Ilt. nr .• eJV'/ø. 1Of1t.

.ur: ~ , - ftf'. 7 1(,.

(......".--"~
/l II'

p A T E G N I N G

Fl'IdningsAl •• U" Københalns arntsrbNeda
Gentofte civilret

~et8
2Ø)Heløup
01 -622844

pA DEN AF Overfredningsnevnet den 11. juni 1948 - tinglyst den
26. august 1948 - afsagte kendelse:

., .

Med .krivelae at Z8/8-78 har O. frem s~DI1tet af 1aDd.iDapekt~ HeD-
~reD._ i .amarbejd. med S_UerØ kommune. plaDlapaiDaaalde1.iq udar-

jclet udka.t tU lokalplaA fol' et omrlcle ved Skochbor..,.j omfatt.ade eD del af
~te .jtqUiom. Det pl .. W.ade areal .1' omf_ttet af ov.rueet.Din'.DaVDet •

1k;_~e1ae af 11/6-48. De har aDIIlodet om d.. forllfdae cliapelUlatioD&. de~
1It':DilIlelaei d.t omf&JlI, udkaat.t tU lokalplaD forudaett.r eD aUaa diapea.atioD.

Efter frec!ninl.keD4.l •• n ml d.r pl den •• tlis.te del af lok.alpJaa.
rIdet, del' lil,er i byzon., kua opf_re. 'n boH, (:'ea p•••• nel. direkt_rboU.").

Efter uå.net tillokalplan udatykke. en clel af byzone.realet i 3 par-

Uer 'c •• 1400 mZ til bebyg,e". med enf.miliehua., medeD. r.at.a af byZOD••
e&let overf,re. til 1&Ddzone(formentlil efter by- Ol luuizoaeloven. I 2 a).

1-"'fI_&oaearealet uDel.r lokalplaaeD ml efter udka.tet kun aDvezul•• cl.la .om lbea
U_, ".1' ml iDdhep •• o, benytt.. til ,ra 8DiD,. d.l. til .lurYbevok.a.iA, 1UIIller
... tma •• i,pl.je. Del' uclJæ"e. eD .. m bred ricl•• tl over 1aDIlzoD.arealet ... t •

er.D.U.mmels. m~d frednin,.kendela_ - ~ 1m br~dsti b·. "ej_ Sit.",.k.l-
1.aaI. Ge.l. skov.

Det fremiiI' endvider. af salen, at 1aDdzone.re.let efter loka1plaAeå
-blive averira,.t vederla,.frit til mi1j~iDi.teri.t, .kov.tyrelae ..

I det foreli"erade uclk•• t til lokalplaa er iD4arbejdet cle .... ria •• for •
• i forhold til et tidlil.re udk•• t. .om el' etitlet af H,r.holm .kovcli.trikt i .k..i.

1.e af 3/8-78 til landin.pekt,r Henninl S,ren.en. Skovdiatrikt.t har anbefalet
_."ate cli.pen •• tioD frA fredniDI.keDdel.eD •• lfremt di •• e .... ria •• for.1q

t.,et til f,l, ••
OUlm.rk. Naturfreciniftl.foreDin, h.r 80111 plt.leberettilet efter fr"-

. ,.keødeben ikke indvendinger mod det ans_,te •

..rm. 267 C



I.
O'.dl' ... lq•..."..t .kal h.l'.ft.r medel.ledi..... atioa fra II'_aial_-

...... le... al 11/'.41 tU ud.tykai., af d. omh&Dllle4.] parc.llel' pi vi1kll'" ~ d...
fol'lD4.. I-.mffl'••_ lokalplaa i ov.r •••• t.mm.la. m" d.t b.m.uult. udka.t
.u.w ._ ........ Ddl'iD,.r•• OID vil bIlD. tiltr••• af ov.rfreclaill'.II8Y'Il.t. o•
.!!. laDdao•• al'.al.t efter lokalplaD-udkaatetoverclra,e. tålmilj,miDi.t.ri.t.

OY.Dfta'Y.tedi.pe••• tioll indb.fatt.r tillad.l •• i r.latioa til II&tul'll'''.
alqe1oY•• I47 (.kovby".lilliea) til b.by•• el•• af d. 3 parceller.

D. i .aa.a iDt red. myaalip".1' 1ft. Y. .1' h.dra uDd.l'l'ettet o.
fol'_." ......

I

i
t
I
l
I

l.:•
I P. o. V. /
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Bendt AnCl.rsIft
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Ovenstående begæres tinglyst-som' tillæg til

den på ejendommen matr. nr. 5 a Søllerød den 26. august 1948

tinglyste kendelse.

e
e
e

, den 17. maj 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

I) /..' .
, I'

• '1 I ,. ,. '" .' tI. Heide-Jø~gensen.

civildommer - formand.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1985 den 18. juli kl. 9.30 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da fore-

tages:

F.S. 160/1985: Ansøgning om tilladelse til ud-

videIse af ridehus på ejendommen

matr. nr. 5 a Søllerød by, Sølle-

rød, Skodsborgvej 118.

Overfredningsnævnets kendelse af

ll. juni 1948, tinglyst den 26.

august 1948 - m.m.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

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

mester, landsretssagfører Erik Øigaard .
3) det af Hovedstadsrådet ur/pegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 27. juni 1985 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 30. december 1984 fra Ørholm. Rytterklub

til Søllerød kommune.
3) fotokopi af notat af ll. april 1985 udarbejdet af arkitekt

Palle Rydahl Drost.



e
e
e

4) fotokopi af skrivelse af 23. maj 1985 fra Bent M. Ove til

Søllerød kommune.

5) loversigtstegning.
6) 3 kortbilag, tegning 02, 03, 04 af oktober 1984.
7) skrivelse af 5.juli 1985 fra statsskovrider J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.
8) skrivelse af 15. juli 1985 fra Københavns amtskommune,teknisk

forvaltning, til nævnet.

9) indkaldelse.
lo) fotokopi af skrivelse af 5. juli 1985 fra arkitekt Palle Rydahl

Drost til Søllerød kommune.
For Søllerød kommune mødte ingeniør Holck og Jesper

Fehrmann.
For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte

Lars Thiim.
For Lis Christiansen mødte Per S. Søltoft, der frem-

lagde mødefuldmagt.
0rholm Rytterskole mødte ved Bent og Lisbeth Ove.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen og arkitekt Palle

Rydahl Drost havde meddelt, at de var forhindret i at deltage i

mødet.
Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelt, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de på amts-

rådets vegne ikke havde bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfrednings-

forening var ikke repræsenteret.
Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

! I



Der er på ejendommen tinglyst kendelse fra Over-
fredningsnævnet, hvorefter Fredningsnævnets tilladelse skal ind-

hentes til udvidelse, ombygning eller genopførelse af bygninger,

der er nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen har været forhandlet med statsskov-

rider J.U. Wedel-Heinen, der har erklæret, at skovdistriktet ikke

har indvendinger mod tanken om at fjerne det eksisterende ridehus

og placere et nyt og større, beliggende i længderetningen nord-

syd, således at afstanden til skovskellet ikke formindskes.

Bent Ove redegjorde for det projekt, man har valgt

at gennemføre og henviste til den senest fremsendte situations-

plan. Man vil nedrive det eksisterende ridehus, genanvende ma-

terialerne i videst muligt omfang, således at ridehuset opføres

med rødt tegltag og vægge af ru, sorte brædder. Endvidere for-

pligter man sig til ved pæle fundering at sikre, at træerne

ved opkørslen ikke ødelægges.

Søllerød kommune anbefalede projektet.

Lars Thiim, Hovedstadsrådet anførte, at der muligt

var tale om en så gennemgribende ændring af fredningsbestemmel-

serne, at der burde ske en oph~velse efter reglerne i Naturfred-

ningslovens § 34 a.

Nævnets medlemmer var enige om at udtale, at dispensa-

tionen må anses omfattet af reglerne i Naturfredningslovens § 34

og meddelte tilladelse til furslag 03 af 22/10 1984, revideret 5.

juli 1985, som det fremgår af den i dag fremlagte tegning.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse feruden af andra-



Erik Sejrup.

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslo-

vens § B, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærvæ-

rende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før ud-

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den IB. juli 19B5.

'~w-r~
I. Heide-Jørgensen

civildommer

løbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

Erik Øigaard.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
ni -~? ~44
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FRED-

NINGSNÆVNET FOR K@g~NHAVNS AMTSRADSKREDS.

• Ar 1986 den21. ausust. foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsr~dskreds:

F.S. 95/1986 - Ansøanina o~ tilladelse til ændring

af materialer ved opførelse af en

ridehal på matr. nr. 58 Søllerød,

Skodsborgvej 118.

Overfredningsnævnets kendelse af

ll. juni 1948, tinglyst den 26.

august 1940 m.m.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 30. juli 1986 fra Søllerød kommune til nævnet.

• 2)••
fotokopi af skrivelse af 2. juli 1986 fra arkitekt m.8.a. Palle

Rjdahl Drost til Søllerød ~ommune.

3) 7 stk. tegninger.

4) skrivelse af 4. august 1986 fra statsskovrider J.U. ~edel-Heinen------til nævnet.

5) skrivelse af 5. august 1986 fra næ~net til medlemmerne, fhv. borg-

mester, landsretssagfører Erik 0igaard og gårdejer Poul Jensen med

påtegninger.

De~ fremgår af sagens oplysningern, at Fredningsnævet

den 18. juli 1985 har meddelt tilladelse til udvidelse af ridehuset

_ forslag 03 af 22. oktober 1984, revideret 5. juli 1985.



•

•••

Søllerød kommunes skrivelse af 30. juli 1986
har sålydende indhold:

"Vedr.: Skodsborgvej 118, Ørholm Ryttergård, matr. nr. 5 a Søllerød

by - ændrede materialer.

Med kommunalbestyrelsens anbefaling fremsendes hermed

et projekt til materialeændring i forbindelse med fredningsnævnets tid-

ligere givne tilladelse af 18. juli 1985 til opførelse af ridehal på

ovennævnte ejendom, tilhørende fru Lis Christiansen, Astrupgaard,

Teknikerbyen 15, 2830 Virum.

Projektet er udarbejdet af arkitekt Palle Ryd~hl Drost

og beliggende på fredet areal i landzone.

Kommunalbestyrelsens anbefaling er betinget af, at der

anvendes lysegrå Bg-eternithølgeplader som tagdækning, og at reviderede

tegninger i overensstemmelse hermed fremsendes til kommunens godkendel-

se, inden arbejdet påbegyndes.

Ligelydende skrivelse er dags dato sendt til Danmarks

Naturfredningsforening v/hr. Bent Peschardt-Hansen, Søterrassen 14,

2840 Holte."

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra fredningskendelsen til det ansøgte p~

de af Søllerød kommune stillede vilkår.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefri-

•



e
e
•

•

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at ti1-

ladeIsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskredf'
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

den 21. august 1986.

1). %CRi-r~
l.Heide-Jørgensen

civildommer
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FORHANDLINGSP~OTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS .

• Ar 1987 den 24. marts foretages for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:• F.S. 26/1987: Ansøgning om tilladelse til

fører fra Skodsborgvej hen til

etablering af vejbelysning på

eksisterende ledningsmaster og

den private fællesvej, som

gården - matr. nr. 5 a Søllerød,

Skodsborgvej 118, der er omfat-

tet af kendelse af ll. juni

,e

••
1948 - m.m.

Der fremlagdes:

1) skrivelse 'af 18. februar 1987 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) tegning.

3) foto af armatur - Byhat.

4) kopi af skrivelse af 9. januar 1987 fra Ulla Nyegaard til

Søllerød kommune.

5) skrivelse af 26. februar 1987 fra nævnet til statsskovrider

J.U. Wedel-Heinen med påtegning.

6) skrivelse af 2. marts 1987 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.



Sagen hr cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at meddele dispensation fra kendelse til etablering af vejbe-

lysning på eksisterende ledningsmaster på den private fælles-

vej, der fører fra Skodsborgvej hen til gården.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfrednings-

lovens § 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden

af andrageren/kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fred-

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred:
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 -622644

den 24. marts 1987.

ningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet

I samt anerkendte foreninger og indstitutioner jfr. natur fred-

ningslovens § 8, ~ klage fristen er 4 uger fra modtagelsen af

nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes før ud-

løbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

e
e
• Udskriftens rigtighed bekræftes:

';/~Lt1J.. r-1~/~
f

l. Heide-Jørgensen
Civildommer.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den lo. februar kl. 9.45 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor

II da foretoges:
F.S. 1/1989: Ansøgning om tilladelse til opførel-

se af ridehal på matr. nr. 5 a Søl-

lerød, Skodsborgvej 118.

Overfredningsnævnets kendelse af 26.

august 1948 m.m.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,
e
e landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul Jen-

sen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 29. december 1988 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse fra Ørholm Ryttergård til Søllerød kommune.

3) 4 k o r t b i l a g .-

4) indkaldelse.

For Søllerød kommune mødte formand for byplanudvalget Vivi

Larsen Pedersen, bygningsinspektør Jens HOlch, Jan Harboe, afdelings-e arkitekt Mogens Dannisøe, facadekonsulent Bertel Udsen og stadsgartner

Hørslykke.



For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jesper Refn,
civilingeniør B. Peschardt-Hansen og Simoni.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For ejendommens ejer, Lis Christiansen ved J. Christi-
ansen mødte Søltofte.

Ejendommens forpagter Flemming Adstofte var mødt.

For Bundgaard Byg A/S mødte Bundgaard.

• Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var mødt .

Skov- og Naturstyrelsen og Københavns amt var ikke repræ-

• senteret . Københavns amt havde tilskrevet nævnet inden mødet.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

Flemming Adstofte forelagde projektet, der vedrører op-

førelse af en 726 m2 stor ridehal med samme beliggenhed, som den ek-

sisterenrie renoveringsmodne ladebygning på godt 400 m2. Idet en af

Fredningsstyrelsen godkendt renoveringsplan for bygningen findes for

omkostningskrævende, fremsendes det foreliggende projekt, der ved-

rører opførelse af en standardbygning. Bygningen, der delvist skal

4t nedgraves således, at tagryggen vil komme i højde med den eksiste-

.. rende bygning, vil ikke blive placeret nærmere skoven end den byg-

ning, der er godkendt af Fredningsstyrelsen, og den vil komme til at

syne mindre i området end den eksisterende bygning. At ridehallens

areal øges, bevirker ikke, at der vil blive placeret flere heste på

stedet. Projektet har været forelagt kommunens facadekonsulent, der

har fundet frem til en acceptabel farve for bygningen.



Jens Holck bemærkede, at kommunen kunne anbefale pro-
jektet, uanset at ridehallen bliver væsentlig større end den eksi-

sterende hal.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, samt stats-

skovrider J.U. Wedel-Heinen havde ingen bemærkninger til projektet.

Civilingeniør B. Peschardt-Hansen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, bemærkede, at bygningen fremfor at blive opført i ny-

• bodergult materiale, der alligevel ikke er helt identisk med farven

på hovedbygningen, måske hellere burde udstyres med en farve, der

Facadekonsulent Bertel Udsen bemærkede, at forslaget, hvor-• adskiller sig fra denne, for eksempel jordfarvet.

efter hallen skal opføres i gult materiale med sorte gavltrekanter,

er anbefalet under hensyn til, at det drejer sig om en stor bygning

med store flader, samt at det materiale, der skal anvendes til hallen,

findes i en farve, der minder meget om farven på gården.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at anbefale det

ansøgte - dispensation fra fredning.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

• kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljø-

ministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger• og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ 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. Poul Jensen.



Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 21. februar 1989.

li ' UM 'oU. rV7r7 I' I J ____Fredningsnævnet for Københavns amlsrådskreds " j[ v[,,),./ ~
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6 J. Helde-Jørgens n
2900 Hellerup . cMIdommer
01 - 62 2644

•

ee



-"·'7' OVERFREDNINGSNÆVNET
bi REG.NR. /~8

Amaliega_de 1.3

1256 København K
Telefon 01-119565

BA/ul

Hr. landsretssagfcprer

C. E. Jensen,

H. C. Andersens Boulevard )3,

1553 Kcpbenhavn V.

Dato: 11. oktober 1978.

J. nr.: 715/46.

":.. -.",' --

"

Med skrivelse af 28/8-78 har'De 'fremsendt' et af landinsp'ek:tcpr }I'en-
. - ~ ",.. , "

ning Scprensen i samarbejde med Scpllercpdkom~unes planlægningsafdeling udar-

bejdet udkast tillokalplan for et område ved Skodsborgvej omfattende en del af

ovennævnte ej endom. Det pågældende areal er Qmfattet af overfredningsnævnets
- . . -

kendelse af 11/6-48. De har anmodet om den fornepdne dispensation fra denne

kendelse i det omfang, udkastet til lokalplan forudsætter en sådan dispensation.

Efter fredningskendelsen må der på den epstligste del af lokalplan-

området, der ligger i byz<;>ne,kun opffj>res ~n bolig (lien passende direkteprbolig").

Efter udkastet til lokalplan udstykkes en del af byzonearealet i 3 par-

celler a ca. 'i400 m2 til bebyggelse med enfamiliehuse, medens resten af byzone-

arealet overfepres til landzone (formentlig efter by- og landzonelovens § 2 a).

Landzonearealet under lokalplanen må efter udkastet kun anvendes dels som åben

fælled, de~ må indhegnes og benyttes til græsning, dels til skovbevoksning under

~':.:~e'~~.'\,J~t~~,r?~~,~,~~;J~~·~j~e.~.~;~ ~~~gg~~. ~~ 4 m bred ridesti over landzonearealet samt -
'..:::-,:.:: .. i-overensste.mmelse med f~edningskendelsen - en 3 m bred sti fra vejen Skovskel-

..~-, - . -. - '. " - . . ' ~
:,' ---,:: . .-:~-:.le't 'langs G'~~e1S'skov" "'" -,

Det fremgår endvidere af sagen, at landzonearealet efter lokalplanen. .
vil blive overdraget vederlagsfrit til miljepministeriet, skovstyreIsen.

I det foreliggende udkast tillokalplan er indarbejdet de ændringsfor-

slag i forhold til et tidligere udkast, som er stillet af Hcprsholm skovdistrikt i skri-

velse af 3/8-78 til landinspektepr Henning Scprensen. Slcovdistriktet har anbefalet

den ansfj>gte dispensation fra fredningskendelsen, såfremt disse ændringsforslag

e
e

blev taget til ffj>lge.

Danmarks Naturfredningsforening har som påtaleberettiget efter fred_e ningskendelsen ikke indvendinger mod det ansøgte.

Fu 10-1



_ Overfredningsnævnet skal herefter meddele dispen~ation fra frednings-

kendelsen af 11/6 -48 til udstykning af de omhandlede 3 parceller på vilkår, ~ der

forinden gennemfcpres en lokalplan i overensstemmelse med det fremsendte udkast

eller med sådanne ændringer, som vil kunne tiltrædes af overfredningsnævnet, og

!!. landzonearealet efter lokalplan-udkastet overdrages til miljcpmini~teriet.
Ovennævnte dispensation indbefatter tilladelse i relation til naturfred-

ningslovens § 47 (skovbyggelinien) til bebyggelse af de 3 parceller.

De i sagen interesserede myndigheder m. v. er herfra underrettet om

foranstående.

/
(~~~~

Bendt Anderssn
ovorfredningsnævnets formand •

2. \ /5

<lo



LA Nn B R tI G S IVl I N 1S TE R XET
MATlU K.l::LUllU1K'1'OAA1'E'l'

Titangade 13, 2200 Købcnllavn N.
Telefon: (01) 83 n 33

REGJ\Ht \ O e>8.0 O
Dato: t J.nr.: (~I LA<:;;)

12. JUN. 1980 U.J .2900/1980

I

Udstykning af matr.nr.5a
Matr.nr.
5a Landbrugsejendom
5av
5ax
5ay
5az
!)aæ'

således:
Areal
22032 ri

1399
J399 -

Heraf vej
770 ri

Overtredningsnævnet,
Amaliegade 13,
1256 København K.

Ref.:Jr.nr.715/46-1/79

Vedr. :Andragende fra landinspektør Henn1ng Sørensen,_ Lyngby, (j .nr.1971/
626)

Ministeriet har d.d. godkendt følgende matrikulære forandringer:

• Søllerød By, Søllerød.
IOptagelse af vej på matrikelkortet over matr.nr.5a.

Matr.nr.
5a Se nedenfor

Før forandring
Areal Heraf vej
67293 ~ 930 ~

Efter forandri.ng
Areal Heraf vej
66167 ~ 1984 ~
nyberegnet nyberegnet

'. 1399 -
,39708 -

230 -
984 -
230 -

Landbrugspligten på matr.nr.5av til 5aæ er ophævet.

E. b •..
\J.«A~~~~

Rydahl Pedersen
fm.

Ofn.l.nr;-7/' f#t -/r;9

l' 1 6 JUNI 1980

(~~)

Ld (j~ 631. -l C



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 18. juni foretages for Fredningsnævnet for

.. Københavns amtsrådskreds:

F.S.64/1990: Ansøgning om tilladelse til genop-

• førelse efter brand af hestestald

på Ørholm Ryttergård - matr.r. 5 a

Søllerød - Skodsborgvej 118.

Overfredningsnævnets kendelse af

26. august 1948 m.m.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af l. juni 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) 4 kortbilag.

3) fotokopi af skrivelse af 22. maj 1990 fra JPC til Søllerød kommune.

~ 4) skrivelse af 7. juni 1990 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

Sørensen med påtegning.

tt 5) skrivelse af 13. junl !9~O fra nævnet til det af Søllerød kommune

udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsretssagfører Erik

Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af næunet, Jørgen

OsterkrUger med påtegninger.

Søllerød kommune har anbefalet genopførelse af hestestald

på 215 m2 med samme beliggenhed som den nyligt nedbrændte stald, der

ønskes opført med gråt eternittag, facader gulmalede med sorte gavl-

trakanter, vinduer og porte i lighed med ridehus godkende af Fred-

AinistaJfub g s næ v n e t d e n 21. fe b ru a r l 9 8 9 .
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 121t li '-oC>t?Cf ~
Akt. nr. 7.'-(

- - - - ---------=-c:--------'!--
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at
meddele dispensation til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrager en og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr.naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra mod-

tageIsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyt-

tes før udløbet af klagefristen.
\

Sagen sluttet.

I.Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amlsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 18. juni 1990.

f, ~H::rgr:::r~
civildommer
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 29. juli foretoges for Fredningsnævnet for

Københavns amtsrådskreds:

F.S.72/1991: Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af 23 m2 tilskuertribune

på sydsiden af ridehuset på ejen-

d o mm e n m a t r. n r. 5 a S ø 11 e rø d ,

Skodsborgvej 118.

§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 13. maj 1991 fra Søllerød kommune til nævnet + kort.

2) skrivelse af 15. maj 1991 fra nævnet til statsskovrider K. Waage

Sørensen med påtegning. ---
3) skrivelse -af 27/6 1991 fra nævnet til medlemmerne med påtegninger.

Søllerød kommune, der har anbefalet projektet, har blandt

andet anført, at tribunens tag og facader udføres i lighed med ride-

husets.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

\ ~J SY\)) ~ \ \ \ '-OOO~

~



~ kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og in-

stitutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er

4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen

ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

• r. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

,
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

den 29. juli 1991.

;iUu'tf{. ~
I.Heide-Jørgensen

civildommer

•l
\.
i.
!

\
1
I
\

\
\

\•
-
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Tt'(('foll 39 69 32 19
Tt'lt'f:lx J9 66 I (I 4S

Gladsaxt", dt"n 1.7.1993
«'I{Snr. 201192811

Investeen Accessories A/S
Fortunstræde 4, 1.
1065 København K

Vedr. ejendommen, matr. nr. 5 a Søllerød, Søllerød, Søllerød
Kommune .• Ved skrivelse af 2. juli 1992 ansøgte Investeen Accessories
A/S som lejer af ejendommen, matr. nr. 5 a Søllerød om tilla-
delse til at få godkendt allerede foretagne foranstaltninger
vedrørende en på ejendommen indrettet rideskole. Det hedder i
ansøgningen:

"

Undertegnede overtog Ørholm Ryttergård for ca. 1 1/2 år si-
den, hvor den var uhensigtsmæssigt indrettet til rideskole-
ejendom.

•
Ejendommen er nu istandsat, og hvor det har været nødvendigt

-at lave sær lige fo~anstal tninger af hensyn ti l sikkerheden
omkring en rideskole, er disse foretaget på en sådan måde, at
de falder ind i områdets natur.
Således er foldene indhegnet i naturtræ og ridebanen er om-
kranset af en græshøj i stedet for et stort hegn.

Man kan så spørge om det overhovedet er nødvendigt at foreta-
ge de nævnte indhegninger. Til dette vil jeg svare, at en ri-
deskole med ca. 200 medlemmer, hvor iblandt de fleste er
børn, der er beliggende ud til en befærdet vej som Skods-
borgvej, må man have visse sikkerhedsforanstaltninger.
Det sker at en hest "løber" med et barn på ryggen, og så
er indhegning og låger af stor betydning i afværgelsen af en
katastrofe, hvor barn og hest risikerer at blive påkørt.
Skulle det endvidere ske at en hest løber fra stald eller
fold, kan den ikke komme udenfor ejendommens område og være
til skade for trediemand.
For hvad angår indhegningens art, er den netop udformet som
en græshøj for at imødekomme stedets karakter, og hvilket
materiale er pænere og mere naturligt at se på end græs?
Endvidere kan det tilføjes, at højen ikke kan ses fra vejen,

;;td (2. 1\/ t - 000 ~ \~
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samt at den skærmer rideskoleområdet for færdselsstøj , som
eventuelt kan skræmme hestene.

". . . . . . . .. .
I fredningskendelse af ll. juni 1948 er det vedrørende matr.
nr. 5 a Søllerød by, Søllerød bestemt:

II

"
l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa

forandres, men de skal forsaavidt efterstaaende Bestem-
melser ikke medfører yderligere Raadighedsindskrænkninger
udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil,
fortrinsvis som Landbrugsarealer.

2) Det er navnlig forbudt:

• a) at optage Bygninger, udover de eksisterende, jfr .
Punkt 4, samt at anbringe Drivhuse, Boder, Skure,
Mistbænke eller andre Indretninger, der kan virke mis-
prydende, herunder Ledningsmaster og lign.

b) at foretage Afgravning eller Opfydlning af det natur-
lige Jordsmon eller at henkaste Affald derpaa,

3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:

a) at foretage Beplantning af Arealet,
b) at anlægge Veje eller stier eller at tilstaa Tredie-

mand Vejrettigheder over Arealet.

Nævnet maa efter sin gentagne Besigtigelse af Arealerne
karakterisere disse som overordentlig smukke og frednings-
værdige og finder, at dette i særlig Grad gør sig gældende
for den østlige Del af Omraadet, hvor Udsigten mod Geels Skov

• og Ravneholms Skov er mest iøjnespringende.

Området har været besigtiget.

Københavns Amt har i forbindelse med sagen udtalt:

"
at de jordevolde, der er etableret omkring ridebanen er i
strid med fredningen, ligesom den opgravning, der tilsynela-
dende var fundet sted, ikke burde være sket, uden at fred-
ningsnævnet havde givet sin tilladelse. Amtet har videre be-
mærket, at volden mod syd ændrer stedets oprindelige karakter
som skrånende areal, og at den opstillede hestegang strider
mod fredningsbestemmelserne. Amtet vil dog ikke
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protestere, såfremt alene volden mod syd blev krævet fjernet,
men fastholdt, at hestegangen skulle fjernes eller ialt fald
flyttes."

Fredningsnævnet påtaler, at der er foretaget terrænregulering
og bygningsanlæg uden forudgående dispensation.

Nævnet godkender i medfør af naturfredningslovens § 50, stk.
1 den allerede etablerede vold langs Skodsborgvej og Ørholm-
vej, mod at der udtyndes i beplantningen langs disse veje
frem til skovbrynet på Ørholmvej efter tilsynets nærmere an-
visning, således at udsynet til skovbrynet genskabes .• Volden mod syd, vinkelret på Ørholmvej, fjernes, eventuelt
ved jævn udspredning over folden for volden, således at ter-
rænets naturlige fald ikke ændres.

Hestegangen fjernes. Der meddeles tilladelse til, at den
genopsættes på arealet mellem bygningerne i det område, hvor
der tidligere har været mødding.

Arbejderne skal være udfør~ senest 1. januar 1994.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden
4 uger fra den dag nærværnde afgørelse er modtaget kan klage
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Hans Chr. Poulsen
formand.

Frem-



·.
sendes i 2 eksemplarer til orientering til Skov- og
Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, den 1. juli 1993.

oass.

•



Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

REG. NR. lo 8B ,00

Kontor Reference Dato Journalnr

tit Landskab HJH 26. oktober 1993 SN 1211/1-0003

Investeen Accessories A/S
Fortunstræde 4, 1.
1065 København K

Denne del af afgørelsen har De
påklaget til Naturklagenævnet,
videresendt klagen til Skov- og

ved skrivelse af 23. juli 1993
der som tidligere meddelt har
Naturstyrelsen til afgørelse.

Vedr. afslag på bibeholdelse på nuværende placering af hestegang
opsat på Deres ejendom matr.nr. Sa Søllerød By, Søllerød •

• Fredningsnævnet for København har den l. juli 1993 bl.a. truffet
afgørelse om fjernelse af en på Deres ovennævnte ejendom opsat
hestegang, idet nævnet samtidig har meddelt tilladelse til at den
genopsættes mellem bygningerne i et område, hvor der tidligere
har været mødding.

Det meddeles herved, at Skov- og Naturstyrelsen stadfæster
f~~dn_i!!g~n~v_!1~~~_~ts1~g til 10vliggøre:J:s~ .:l_t: _ hf9st~g_angen på
nuværende placering.

Deres ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11.
juni 1948 om fredning af arealer ved Ørholm. Fredningen skal
sikre, at tilstanden på området - der bl.a. rummer landskabelige
interesser - kan bevares. Fredningsbestemmelserne rummer således
bl.a. forbud mod yderligere bebyggelse, anbringelse af drivhuse
m.v. og andre indretninger, der kan virke misprydende.

Københavns Amt har overfor fredningsnævnet ikke kunnet anbefale
en lovliggørelse af hestegangen.

Telefon Tclcx Teletax

Haraldsgade '53
2100 København ø 39272000 21 485 NATURE DK 39279899
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I Deres klageskrivelse anføres bI. a., at en flytning af he-
stegangen til det område, hvor fredningsnævnet har tilladt
OPstilling, vil kræve fældning af flere store træer for at få
plads til en nødvendig transportvej.

Skov- og Naturstyrelsen har besigtiget området og finder, at
hestegangen med den nuværende placering er misprydende, og dermed
i strid med fredningsbestemmelserne. på den baggrund finder
styrelsen ikke, at Deres klage giver anledning· til at ændre
fredningsnævnets afgørelse.

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster herved afgørelsen af 1. juli
1993 truffet af Fredningsnævnet for København.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Kopi til orientering:
- Søllerød Kommune
- Københavns Amt (j.nr. 8-70-51-181-4/93)
- Danmarks Naturfredningsforening
- Fredningsnævnet for København (j.nr. FRS 201/92)

- nævnsakter vedlagt .
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REti.NIL /o??8.00

Gladsaxe, den 07/02-01
FRS nr. 55/00 BH

Søllerød kommune
Byplanområdet
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

Vedr. jr. nr. BYP202997 - lovliggørende dispensation til placering af en mød-
ding på Ørholm Ryttergård, matr.nr. 5 a Søllerød By, Søllerød.

Søllerød kommune har den 13. november 2000 fremsendt skrivelse af 26.
september 2000 fra advokat Nicolai Giødesen, hvori denne ansøger om lovlig-
gørende dispensation til en allerede anlagt mødding placeret bag ovennævnte
ejendoms nordøstlige stald, ca. 7,5 meter fra skellet til Ravnholm Skov.

Møddingspladsen er udformet som en nedgravet betonkasse på 2,6 x 5,85
meter.

Søllerød kommune har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet, at der meddeles
tilladelse til at bibeholde den anlagte møddingsplads .

Ejendommen er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 16. januar 1998
vedrørende Mølleådalen, hvorefter der ifølge § 2 ikke må foretages terræn-
ændringer, opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, hytte, skure m.v. uden
fredningsnævnets godkendelse.

Københavns amt har i skrivelse af 8. januar 2001 anbefalet ansøgningen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til den allerede anlagte møddingsplads i overensstemmel-
se med ansøgningen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
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værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand .
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Sendt til

Advokat Nicolai Giødesen
Københavns amt, Teknisk forvaltning

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

Dansk Ornitologisk forening

Friluftsrådet

-- - - - - ------ -- - - --- - ---~-----
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
-FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG

TELEFON 3969 32 l~ C A ~ YNE' .:'~fYr'!
TELEFAX 39 66 1040 .kU~ j ~J 1b

Gladsaxe, den 31. marts 2003
FRS nr. 62/02 BH

Lw MOdtaget;
Skov- og Naturstvrelsen

= 2 APR. 2003
.. i . .

."_,,,d 'J3;q- 63 : itvLt-- lv.L ~~NV~ ~(joLJ-~ ~ .1p~
v~ S~ tftL lt"v4, t="V1~~,lI\,({Z~ ~~~ . HLt-k ~,

tLv c\lw'~\#-6 _t\-~V1,0 t ~~",hJ~w~'uk'L~r l 4kdt ~~~
ltvif v:JJ.~ JS vwt~i&tl-t ~ I y.~ ~·~lkJ ~.,~
k'k~ kr reprø~ ~B~ ~~ 4t~ rtv'rVv tNt1Wl;k<, ~
cJ.Jltf.Mr 0S\~ Vt&(æ"-1 ,. ~ 6(;.f; "),

Vedr. BYP22781.jah Sagsnr. 010456 - Ørholm Kro. U~ ~ $,~"ffJA ~~

Kommunen skrivelse modtaget i fredningsnævnet den 23. december 2002 har De på d~lv1-t,Lv
vegne ejeren af ejendommen, matr. nr. 10 c Søllerød, fremsendt ansøgning om tilla-
delse til at nedrive 0rholm Kro og opføre et nyt enfamiliehus med samme placering
som kroen. Det anførtes, at ansøgningen kunne- anbefales, dog var man betænkelig
ved, at huset ønskedes opført med glasserede tegl og træbeklædning, idet glasserede
tegltag efter kommunens opfattelse passer bedre med pudsede facader.

Søllerød kommune
Byplanområdet
0verødvej 2
2840 Holte

~ ,(o, +" -. -,,.....t ;

Københavns amt har i en skrivelse af7. januar 2003 anført, at det foreliggende projekt
kræver fredningsnævnets dispensation fra fredningsbestemmelserne for Mølleåen.
Det indstilledes, at der meddeles dispensation til det fremsendte projekt, dog at man
var enig i kommunens betænkelighed ved sammensætning af glasserede tegltag og
træ.

Den 17. januar 2003 modtog fredningsnævnet en kopi af en skrivelse af 16. januar
2003 fra Københavns amt til Søllerød kommune vedlagt en udtalelse af 13, ianuar_ J

2003 fra Jægersborg Statsskovdistrikt. I denne skrivelse anbefalede skovdistriktet, at
projektet blev genovervejet.

Fredilingsnævnet har den 26. marts 2003 afholdt møde i sagen.

Det blev oplyst, at krobygningen var købt af ejeren med henblik på nedrivning og
genopførelse til beboelse. Ejeren oplyste, at den vil indeholde samme antal etageme-
ter og blive opført samme sted. Ydervæggene vil blive opført i træ og holdt i en lys,
grå farve. Taget ønskedes i glasserede tegl i sort eller mørkegrå farve. Man ville dog
ikke have nogen indvending mod en betingelse om, at tagdækningen skal bestå af li-
stetækning i mørkebrun farve.

Søllerød kommune kunn~ tiltræde ansøgningen, såfremt huset kun blev på 372 etage-
meter. Det kunne endvidere tiltrædes, at der opføres en carport/udhus på 57 m2. Det
anførtes, at vinduerne burde holdes i en diskret farve, og at tagstenene ikke måtte væ-
re glasserede. Det blev anbefalet at huset blev drejet en smule, således at sydgavlen
bliver parallel med muren mod syd.
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Københavns amt tilsluttede sig kommunens bemærkninger.

Jægersborg Statsskovdistrikts repræsentant oplyste, at bygningen gerne sås fjernet fra
skoven af hensyn til faren for nedstyrtede grene eller væltede træer. Højden burde ik-
ke overstige den nuværende bygnings højde. En forøgelse på en halv meter ville dog
ikke være et kardinalpunkt.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant tilsluttede sig Søllerød kommunes
bemærkninger. Han anbefalede stærkt, at det ikke tillades, at der anvendes glasserede
tagsten. Han protesterede mod, at huset bliver højere end det nuværende.

Ejeren henviste til, at tagrygningen på de omkringliggende huse er beliggende betyde-
ligt højere end på det hus, der søges om. Det er væsentligt for ham, at der kan blive
udsigt over Mølledamrnen fra husets 1. sal.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 15. februar 2001 om fred-
ning af Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund. I fredningsbestemmelsernes § 4 a er
det bestemt, at bygninger, som brænder eller nedrives, uden tilladelse fra frednings-
nævnet kan genopføres med bygninger af samme omfang og udf~rmning.

Denne betingelse er ikke opfyldt, hvorfor det ansøgte kræver fredningsnævnets tilla-
delse.

Fredningsnævnet finder, at indblikket mod skoven ikke må forringes af en højere byg-
ning end den eksisterende.

Der meddeles dispensation til genopførelse efter nedrivning, som ansøgt, på følgende
betingelser:

• Etagemeterarealet på hovedhuset må højst være 372 m2,

•

udhuset/garagen må højst være på 57 m2,

taget skal udføres i pap og træ, som er listet. Farven skal være mørkebrun, grå eller
sort,

tagets rygning skal ligge i samme kote, som koten for rygningen på den eksisterende
bygning og

tilsynsmyndigheden er berettiget til at rydde grunden for ejerens regning, såfremt hu-
set efter nedrivning ikke opføres.

Det tillades, at huset drejes en smule, således at sydgavlen bliver parallel med muren
mod syd.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal' ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
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Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

I4lU itCi?~~
Hans Chr. Poulsen

formand

-I
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Gladsaxe, den 19. april 2004
FRS ilT. 15/04 BH

Søllerød kommune
Byplanområdet
Rådhuset
0verødvej 2
2840 Holte

Jr. nr. BYP 40436.jah-030592 - 0rholm kro.

Ved skrivelse af 10. marts 2004 har Søllerød kommune meddelt, at ovennævnte byg-
ning er i så dårlig stand, at man har opgivet at renovere den og i stedet opføre en ny
med samme placering og størrelse som det tidligere godkendte stuehus.

Det tidligere godkendte stuehus blev ved fredningsnævnets skrivelse af 31. marts
2003 godkendt på følgende betingelser:

"Etagemeterarealet på hovedhuset må højst være 372 m2,

udhuset/garagen må højst være på 57 m2,

taget skal udføres i pap og træ, som er listet. Farven skal være mørkebrun, grå eller
sort,

tagets rygning skal ligge i samme kote, som koten for rygningen på den eksisterende
bygning og

tilsynsmyndigheden er berettiget til at rydde grunden for ejerens regning, såfremt hu-
set efter nedrivning ikke opføres. "

Såfremt taget ikke udføres i pap og træ, som nævnt ovenfor, skal der anvendes røde
tegl, afhængig af farven på træbeklædningen på facaderne.

Afstanden til naboskel mod syd må højst være 2,5 meter.

Det tillades, at der ved nordgavlen opføres en flugtvejstrappe, såfremt den ikke berø-
rer det fredede stendige.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om na-
turbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
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e nævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på ge-
byret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordnin-
gen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladel-
sen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~tr~(~~~,
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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