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År 1953. den/$.febru~ dfsngde overfredningsnævnet på grundIng nf
mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s G
i sagen nr. loo6/50~edrørendG fredning ~f nrenler i Værløse kommune;
belig~ende mellem Slnngerupb~en, Farum sø, Ryget Skov og Nørresko~

I den at fredningsnævnet for Københnvns [',mtden 6. juni 1950 af-
sagte kendelse hedder det:

"I Skrivelse til Stf'..tsministeri8tn.i 15' Deebro 1947 indstillede
Udvalget vedrørende Københ~vnsegnons grønne Omraader, at der blev fore-
taget Fredning i Medfør nf NaturfrGdningslov~ns § l af følgende Ejen-
domme 1 Værløse Sogn beliggende mellem Slangerup Jernb~nen, F~ Sø,
Ryget Skov og Nørreskoven, nemlig:
Matr.Nr. 9 ax af Lille Værløse, tilhørende Direktør Albin Madsen, Æren-

prisvej 16-, Gentofte ..
Matr.Nr. 8 bq, 8 br og 8 ax nf Lille Værlase, tilhørende Fru Koren

1 Martha Am['..lieSebber, Ordruphøjvej 18, Ordrup.
En Del af Mntr.Nr. 7 a s~t Mntr.Nr. 8 bg af Lille Værløse tilhorende

Mejeriejer Viggo Jensen, Jægersborg Alle Nr. 3o,
Charlottenlu~d, og harende under Ejendommen Matr.Nr.
7 a, 6 bg, 16 e og 16 f nf Lille Værlase.

Mntr.Nr. 6 n og 6 ed af Lille Værlose tilhorende Gnnrdejer Niels Peter
Nielsen nf Lille Værlose, og

Matr.Nr. 6 q af Lille Værlose, tilhorende Direktor, Sagforer Niels
Jacob Collerup-Jorg0nsen~ Mindelegat, % Landsrets-
sagforer Tnge C~rstensen, Frederiksholms Knn~l 18,
Kobenhavn.

Ved Skrivelse nf 14.Janunr 1948 tilstillede Statsministeriet Fred-
ningsnævnet for Kobenhc.vns Arntsrnp..dslcrodsSagen med Anmodning om, at
den maatte blive fremmet i Overensstemmelse med Udvp..lgetsIndstilling.

Under Hensyn til, nt de pn~gældendG Omrnnder bestnnr af Arealer nf
ret forskelligartet Nnturpræg (L~dbrugsnrea1er,Moser, Spejdergrunde,
Hnve- og Parkarealer) er de nedlagte Fredningspa~stande specificeret
efter Aree.lernes Art su[',ledes:



l.,~Lnn_q!?!,u&.~1.~fl.+_~
l) Arealet fredes sadledes, at Tilstanden derpaa ikke man for~dres,
men det skal med de Gf folgende Bestemmelser folgende Indskrærurninger
udelukkende kunne udnyttes pan snmme Mande sdm hidtil, fortrinsvis
som'Landbrugsareal.
2) Det er navnlig forbudt:

a) at opfore Bygninger ud over, hvad der er nodvcndigt til Ejen-
dommens Drift,

b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jords-
mon eller et hcrucnste Aff~ld derpna,

c) et foretage Opfyldning nf Vrndeæcaler eller nt benytte disses
Bredder til Hcrurastning ef Aff~ld,

d) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:

a) ~t fjerne eller udtynce den p~~ Arealet stnnende Beplantning
nf Træer, Buske og levende Hegn,

b) at foret~ge Beplantning ~f Aroelet ud over Vedligeholdelse af
den eksisterende s

c) at anlægge Veje eller Stier eller ~t tilstan Tredjemnnd Vej-
rettigheder over Arealet,

d) at udstykke de under Fredningen inddragne Matr.Nro e eller dele
heraf u~ over det til Fastsættelse ~f Fredningsgrænsen nod-
vendige.

4) Foranstn~ende Bestemmelser sk~l i~ce være til Hinder for, at der
etter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestemmelse
over de fredede Arealer nnlægges en offentlig Fodsti fr~ Norre-
skov til Ryget Skov.

5) Paatnleberettigct er Fredningsnævnet for Kobenhnvns Amtsrands-
kreds.

II. Spejdergrund ved Ryget .~~ov.
l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpnn ikke man forandres,

men det skal mod de nf folgonde Bestemmelser folgendo Indskrænk-
ninger udelukkende kunno udnyttes pn~ samme Muade som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opfore Bygninger ud over et Lejrhus, hvis Udformning og

Placering skal godkendes nf Fredningsmyndighederne,
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning nf dot nnturligG Jor~e-

mon "eller at heru'CQ.steAffald derpnn,



o) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:

n) at fjerne eller udtynde den pn~ Are~let stnnende Beplantning
af Træer, Buske og levende Hegn,

b) at foret~ge Beplantning nf Are~let udover Vedligeholdelse af
den eksisterende,

o) at ~lægge Vej eller Stier eller et tilst~a Tredjem~nd Vcjret~·
tigheder over Arealot,

d) at udstykke de under Fredningen inddrngne Matr.Nr.e eller Dele
heraf udover det til Fnstsættelse nf Fredningsgrænsen nadvend1g~e

4) Paataleberettiget er Fredningsnævnet for KobenhRvns Amtsraudskredso
Ili..!. 1-~e.LQ~~~

l) Arealerne - derunder Flodemnnlsnrenler og eventuelt opstaaende Op-
grodenrealor fru Fnrwn So - fredes snaledes, nt Tilstanden ikke man
forandres, men de skal med de Gf efterstnaende Besterillnelserfolgen-
de Indskrænkning~r udelukkende kunne udnyttes pnn samme Mn~de som
hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
~~ \;

n) at op fore Bygninger nf enhver Art, herunder Drivhuse, Boder og
Skure, eller ~t anbringe andre Indretninger, der kan virke mis-
prydende, herunder Ledningsmnster og lignende,

b) at foretage Opfyldning ~f Fnrum So eller nf andre pon Omra~det
vær~nde Vnndnrenler eller nt beilytte disses Bredder til Henknst-
ning nf Affald.It ;) Det er~den Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt at udstykke

de under Fredningen inddragne Mntr.Nr.e eller Dele deraf udover det
til Fastsættelse ~f Fredningsgrænsen nodvendig~"

/'~ 4) Fornnstaaende BestGD~elsor sk~l ikke være til Hinder for, nt der
efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestemmelse over
de fredede Arealer nnlægges en offentlig Fodsti fra Norremcov til
Ryget Skov.

5) Pnatnleberettiget er Frednings~vnet for Kobenhnvns AmtsraQdskredso

l.!!. Lystejendom med ti..l:.horendePnrkt r.1ntr.Nr.8 t\x m.fl.,
~) Arealet fredes senledes, at Tilst~den derpan ikke man fornndres,

men det skal med de ~f folgende Bestemmelser folgcnde Indskrærur-
ninger udelukkende kunne udnyttes pan samme ~lnade som hidtil, nem-
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lig som Lystejendom. net skal dog være tilladt pas Ejendommen ofter
Frcdningsmyndighedernes nærmere Godkendelse at opfore de til Ejen~
dommen~ Kar~kter af og Drift son samlet Lystejendom pnssende Byg-
ninger. BortsRIg af Parceller fra Ejendommen mna kun finde Sted
med Fredningsmyndighedernes Tilladelse. Gives sandan Tilladelse,
fastsætter Fredningsmyndighederne de nærmere Betingelser for Pnr-
oellernes Udnyttelse.

2) Ændringer i den af Fredningsmyndighederne i Medfor af Punkt 1)
tilladte Bebyggelse skal godkendes af disse.

3) Foranstående Bestemmelser skal ikke være til Hinder for, at der
efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestemmelse over
de fredede Arealer ~nlægges en offentlig Fodsti fra Narreskov til
Ryget Skov.

4) Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Kobenhavns Amtsrandskredso

Sagen blev rejst i et nf Fredningsnævnet den 27' April 1948 af-
holdt Mode pn~ Aastedet, og den har derefter været beh~nd1et i en Ræk-
ke Moder, til hvilke foruden vedkommende Lodsejere og Panthnvere des-
uden Udvalget vedrorende Kobenhavnsegnens gronne Omrander pan stats-~
ministeriets Vegne, Kobenhnvns &~tsr~ad, Dnnmnrks Naturfrcdningsfore-
n1ng, Stntsskovvæsenet ved Skovrideren for Kobenhnvns Distrikt, Deodanske Statsbnner og Værlose Sogneraad srumtKobenhavns Magistrat og
Frederiksberg Kommunnlbestyrelse har været indv~slet.

Under S~gens Behnndling er Pnastanden om Fredning frafaldet for-
sanvidt ~nganr den Gaardejer Niels Peter Nielsen tilhorende Ejendom
Kntr.nr. 6 u og 6 cd ef Lile Værlose, idet Ejendommen er fundet nlt
1a1t at m~utte ~ses tilstrækkelig frcde"t ved en peu den under 16.
Maj 1944 tinglyst Overenskomst Dlellem Ejeren og St~tsskovvæsenet om
Indskrænkning i Ejerens Ret til Udstykning, Udnyttelse og Bebyggelse
at Ejendommen, hvilke servituuaæssige Bestemmelser tillægger Frednings-
myndighederne og Statsskovvæsenet Paata1erct.

Sagen har været udsat under Hensyn til fremkommet Oplysning OD,
at en mindro Del nf de uf Frcdningspa~stunden onfnttede ODrauder munt-
te ventes eksproprieret til Anlæg nf Dobbeltspor for Slnngerupbanen.
Tidspunktet herfor har iDidlertid vist sig at være sa~ ubestemt, at
Fredningsaugen er fundet at burde afsluttes uden Afventning uf saedun
rocspropriations Foretagelse.

Fredningsnævnet skanner, at de Arenler, som herefter omfattes
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Iaf då nedlagte Frcdningspnnst~nde, er nf saadan lnndsknbelig Skonhed

og Værdi, at Fredning nf dem vil være af væsentlig Betydning for Al~'
menheden og folgelig har b~nde Hjemmel og Befojelse i Naturfrednings-
lovens § 1, og det snn meget mere son de paagældende ~lrna~er ligger
i meget nær TiDtnytning til et i Medfor nf Lov nf 13.Novbro 1940 pro-
jekteret Stinnlæg over Arealerne. Frem1ing blivor herefter at iv~rk-
sætte, snnledes nt den for hver nf do paagældonde EjendoDnos Vedkon-
mande under Hensyn til Specificeringen af do nedlagte Frcdningspan-
stande SnIlt til fremsatte Ønsker fr~ Ejernes Side og de nedlagte Er-
stntningsp~astande gennenfores sn~ledes:

lo
Mntr. Nr. 9 ax, tilhorende Direktor Albin Madsen.
EjenuomDen er en tidligore Lnndejendom,. nu helt tilpl~tet ned

Skov. Den er af Arenl 680800 0
2, Grundskyld 6.900 Kr. Ejerens Paastnnd

ga~x ud pna, at han bliver kendt berettiget til ~t opfnrc en Bygning
Ded eventuelle Udhusc pn~ EjendoLmen snmt til at udstykke denne 1 Pnr-
~eller pan l n lY2 Td.Land og at bebygge disse.

Ejendo~en vil være at fr0de overenssteLIT~0ndeDed Frodningspaa-
~tnndene IV (Sagens Bilag 4) og III (Sagens Bilag 3), dog at Frednin-
gen ikke skal være til Hinder for, at EjendorrrJen,saaledes som Udv~l-
get vedrorende Kobcnhavnsegenons gronne OL~~ndcr har tiltrnadt i Skri-
velse nf 29' Novbr. 1949 (Sagens Bilag 19), udstykkes i indtil 3 sn~-
vidt nuligt lige store Parceller, og at disse bebygges hver især ned
Bygninger til een F~lilio. Sn~vel Udstykning som Bebyggelse sknl være
Fredningsnyndighedernes Goillrondolseundergivet.

Ejercn hnr, idet hnn mener Ejendommen udnærket egnet til Udstyk~.
ning, paastn~et sig tilkendt en Erstatning af 100.000 kr. Under HGn~
syn til, at EjendomDon ligger helt indenfor 300 m.ts Afstnnd fra Nor-
reskoven (SOD er Statsskov), og at der snnledes s?nt efter Ejendonmens
Beskaffenhed i det hele ved Udstyknings- og Bebyggelsestilladelse so~
p~fort er givet Ejeren en megot betydelig Indronmclse i Forhold til
BestemLlelsen i Naturfredningslovens § 25, Stk. 2, findes der ikke nt
være tilstrækkelig Anledning til nt tilkende Ejeren Erstatning for
Fredningen.

2e

Ma.tr.Nr. 8 P.x, 8'PJL9g 8 br
Sebber.

Ejer Fru Knr6n Mp~thn Amalie
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Ejendomnen er nf Areal 136.685 02 og bebygget ~ed en stor vill~~
agtig Bygtiing_ Ejendommen man i det hele knrakteriseres son en Lyst-
ejendotl; dog med Frugtplantning ~f forholdsvis betydelig Storrelse~
Grundskyldsværdien er ialt 210000 Kro Ejerindens P~astand gnnr ud panp

at hun kendes berettiget til at udstykke Ejendoooen i Parceller paa
l a lY2 Td.L~nd og bebygge disseo

Ejendomnen vil være at frede overensstermnende ned Frednings-
paastandene IV (Sagens Bilng 4) og III (Sagens Bilag ~), dog at Frednin~
gen ikke sknl være til Hinder for, at Ejendor~len udstykkes i indtil
3 saavidt muligt lige store Parceller, og at disse, hvor bebyggelse
ikke allerede foreligger, bcbygBes hver især Ded Bygninger til een
Famili~. Saavel Udstykning son fremtiuig Bebyggelse samt ændring i og
Tilbygning til nuværende Bebyggelse slenl være Fredningsmyndighcdern~s
Godkendelse undergivet. Det slenl derhos være pnr-.gældendeEj er tilladt
at opretholde og udvide det G~tneri og den Frugtplnntning, som findes
paa Ejendommen, og i Forbinuelse derwcd at opfore indtil 3 Drivhuse
paa Betingelse af Fredningsnævnets Godkendelse m.H.t$ Placering og.Ud-
~eende. Ejerinden hnr paastnnet sig tilkendt en Erstatning af 200~000.
Kr. baseret pen, et hun nener Ejenuor.mcn udmærket egnet til Udstykningo
Der vi~ være at tilkende henue Erstatning senlcdes: Intet forsnnvidt,
nngaar( den cn. en Tredjedel af Ejondor~~on, son ligger indenfor 300 n
fra Norreskoven. Hvad de tilbngeværende C~e 2 Tredjedele nf Ejendoomen
angacr ansættes Erstatningen til 1.000 ~, nemlig Halvdelen af de
14.000 Kr., som svarGr til 2/3 nf den sPJnloc1eGrundslcyldsværdi, 21,,000
Ifr.

3.
En Del af Matr.Nr. 7 a ~g 8 bg, tilhorende Mejeriejer Viggo

Jensen.
Det nf Fredningspaastnnden o~fnttede Arenl udgor en. 20 hect~,

som horer under en L~dbrugsejondo~o. Grwldværdiskylden er for 8 hocte
ef Arealet 8.000 Kr. og for de resterende 12 hecto 20000 Kr. pr.hect.
eller 24.000 Kr. Ejerens Pn~st~nd ganr ud pn~, et der tilkendes h~n
Erstatning for den Fredning, son iværksat.

Ejendonnon vil være r.tfrede overcnsster:1I1endened Fredl1ingspan·~
stand I (Sagens Bilcg 2) og III (Sagens Bil~g 3).

EjerGn pnnst~~ sig tilk0ndt en Erstatning af 1340127 Kr.,
hvilket hnn motiverer IDed, g~ Are~let D~n betegnes san stærkt udstyk~·
ningsmodent, at UdstykninBspl~ hnr været udcæbejdet siden 1946, og
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~ tilgrænsende Arealer allerede er under Udstykning og for en væG~nt-
lig Del nllerede solgt til en Pris Gf 2 Kr~60 Øre pr~ KVoAlo (6 KrG 50
Øre pr. Kv .m.) for nærncst tilgrænsende Grl..lnc1o

Fredningsnævnet ber.lærkcrhertil, at der ikke skannes ·c::'.ottil,·,
nærmeIsesvis nt foreligge sn~danne aktuelle Udstykningsmulighec1er for
det Areal, som Fredningss~gen Qng~nr, san ~aatte være Forudsætningen for
Ejerens Erstntningsberegningø Endvidere sknl bemærkes, nt en i Helihold
til Lov nf l3.Novbr~ 1940 pl~l~gt Sti over Are~let oprindelig vnr
tænkt lagt tværs over dette, mon nt denne Placering ofter Forh~dlinger
i Sagen blev ændret sanledes, Gt Stien nu er bes~eDt til at f~res lnr~s

ttSkellet til Slnngerupbanen og til NnboejendoD1~en nod Vosto Herefter og
idet Arenlerne for en stor Del ligger indenfor 300 TI fre Ryget Skov

tt skannes der ikke ved Ansættelsen af Erstatningen for FrGdningen at
Ittkunne tillægges noget for driftsr~ssige Ulonper ved Stien. E~st~tnin-

gen til Ejeren skannes hQrofter at kunne ansættes til 21.000 Kro

4.
Vedrorende Mntre~~ 6 q, tilhorende Collerup-Jargensens Minde-

Ejendomoen er af Areal. 9966 n2, Grundskyldsværdi 2.000 Kr.
~ Den benyttes som Spejdergrundo Ejerens Pnnstand gnnr ud paa Tilkendelse

af sædvanlig Erstatning for Frec1mingen ~ed ~en dernf falgende nindre
Handelsværdi og Indskrænkning i Raadighedeno

Ejendoncen bliver at frode efter Fredningspaastcnd II (Sagens
.. Bilag 5). Med Benærkning at Ejendo~len helt ligger indenfor 300 D fra
.. Statsskoven Ryget Skov findes der at burde tillægges Ejeren en skons-

mæssig til 200 Kr. fasts~t Erstntningo

Der vil ved Frcdningons Iværkse3ttelse være et tillægge Vwrlose
4tlKonmune, efter Sognern~dets Begaring, Ret til at etablere et Rensnings-

anlæg til Farun So pnn et Sted ~f de fredede Arealer Dea Forbehold af .
Frednint;snrovnets Censur I:.ledHensyn til l...nl€3Gc·'~iJ"Placering og Udsecnc1eo

Af den Erstatninc, SOD bliver at udrede for Fredn~nG, nemliG til
Fru Sebber ••••••••••••••• e.e.~oo&.~.~........... 7~000 Kr.
Me j erie j er Vibbo Jansen ••.•••••••• .,•••••••••••• ,. 21" 000 II

og til COllerup-Jarscnsens Mindelegc"t II' o ••••••• GI 200 "-------- ..........

'~. skannes Kobenhnvns Ob FrederiksberG KODrluner, navnlig under Hensyn til~

'!~•
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at det fredede Onraade ligGer i nwr Tilknytning til og hnr BeGrundeIso
i et i Medfor af Lov 13.Novbr. 1940 projekteret StianlæG, i Medfor af
Naturfredningslovens § 17 sidste Stkos forlods efter Folketal at burde
udrede Y4 eller 7.050 Kr., medens Resten 21~150 Kr. bliver at ud~ede
med Halvdelen af St~tsknssen og Hnlvdelen ef Kobenhnyns Antsfondd Ingen
panthaver har frensat kr~v OLl 8.1::1eli crstntningerne. II

Korurlusionen er s~lydendeg
"Der paalægges Ejendo:Dl."1eneMntrcNra 9 ax af, Lille Værlose~ IvIa.tr.:l

Nr. 8 bq, 8 br OG 8ex s~esteds7 den Del nf MatruNr. 7 n samoesteds,
sott ligger Nord for SlUllgernpbanen, og MatrGNr. 8 bg snmuesteds, snnt

,4t: Matr.iKrt~aq sammesteds, tilhorende henholdsvis Direktor Albin Madsenp

Fru Karer.VAmalie Sebber, Mejeriejer VigGO Jensen og Sagforer. Niels Ja~e eob Collerup-Jorgensens li1indelegat Frodning som fort>..!lr..nfart•.
,41 I Erstatning for Fr~dningcn tillægges der Fru Sebber 7.000 KrQ;

Mejeriejer VigGO Jensen 210000 Kro og Collerup-Jorgensens Mindelegat
200 Kr.

Af den samlede Erstatning, 280200 Kr., udreder Kobenhavns og
F,rederiksberg KOODlUler forlods efter Folket~l 7.050 KrQ, medens Re-

"l, sten, 21.150 Kr., udredes med IIalvdelen nf Statskassen og HnlvQelen af
Kobenhnvns Antsfondo"

\<'
Sngen er forelagt ,....overfrec1ningsn03V11eti henhold til natur-

fredningslovens § 19, hvorhos kendelsen er ind~et nf nejeriejer Viggo
Jensen.

Overfredningsn~vnet ~fholdt åstedsmode den 40naj 1951. Ejeren
~ fremsatte her onskc om, at et foreliggende projekt om anlæg nf en of-

fentlig sti langs jernb~en måtte blive ~ncrGt således, ~t stien ~-
lægges i en vis afstand nord for jernbanen, og nt fredningskendelsen

_) måt-te blive ændret således, nt der bliver ac1gang til at udstykke og
og bebygGe de crealer, so~ efter et snaledes ~ndrGt stiprojekt kOmDer
til nt ligge ~ellem jernbnnen og stiene

På foranledning nf overfredningsnævnet blev der derefter nf ud-
valget vedrorende kobenhavnsegnens gronnc orJXåder forh~ndlct mod mini·~
steriet for offentlige nrbejder~ so~ tiltrådte en sådan ~nc1ring nf sti~
projektet, at stien anlægges cno 60 D nord for jernbanen.

Overfredningsnævnet afholdt fornyet åstedsmode den 130 oktober
1952. Ejeren udtrykte her onske om~ at stien måtte blive ~nlngt i endnu
starre afstand fra jernbanen væsentlig i overensster~else med de op~~

~,

~I
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rindelige plnher om stinnlogsoto,

De~ opnåedos enibhc~ Ded ejeren Oll, nt f~Gdningsgr~nsGn nod
syd skal gå 60 n nord for jernb~nen eller, hvis der ~lægges en vej
langs jcrnbnnGn, 60 D nord for vejen~ Denne ~fst~d sknl også v~ro
gælcende på en strokning 100 n ost for skellet nellem natr.nr. 7 n og
8 bg. Overfredningsnovnet tog ikke stilling til stiforingen, non erkl~~
rede sig rede til, såfre~t dette sporgsnål kotmer til at foreligge
for overfredningsn~vnet, at trode i forhandling ned ejeren.

Der opnåedvs enighed on, nt erstatningen fasts~ttes til 4000 kr~
Da overfredningsnovnet iovrigt kan tiltræde det i kendelsen nn-(el, frirte, vil denne vore nt stt:.c.lfwste!2ed (leaf det foranståenele folgel1c.le

ændringer. En plnn JU'. VÆo 107 visende gr:;:;nsernefor det fredede OT.l-(ti råde er ve~hoftet nærvorende kendelse.,e T h 1 b e s t e 1:1 D e s :
Den nf fredningsnCJvnet for Kobenhavns ~~t den 6.juni 1950 nf~

sagte kendelse vedr~rende fre~ning nf arenler i Værlpse konnune stnd~
tmstes med de nf det fornnståence folgende ~ndringer.

I erstatning udbetales der fclgenc1e belob:
~ Kuren Martha AnnIie Sebber, Bnunegnnrdens Hovedbygning
p~. Vmrlose ••• "•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 7000 kro

Chnrlottenlund. ••••••• "••••••••••••••••• "•••••••••••• 4000
Mejeriejer Viggo Jensen, Jægorsborg Alle 30,

Direktor, sngforer Niels Jncob Collerup-J:lrgonsens Min-
c1elogat, nclr. Innc.lsretsDngforer Tnge Cnr,stonsent"Frederiks-

~ homs Knnnl 18, K. 200
~lle belob ned renter 4% p.~. irn 60juni 1950 til betaling sker.

Af erstntningsudgifton, 11.200 kr. med renter, udredos Y4,nlt-
~ så 2800 kr., nf Kobenhnvns og Frederiksberg kOTÆluner fordelt efter

folket~l, resten 8400 kr. nf stntsk~ssen og Kobenhnvns ~ntsfond, hver
med hnlvdelon: 4200 kro

Udskriftons~ighed be~ræftes

,.-,...~- I'/~'

> ,/'1 k~tJ.'-rC?~."c
F~Grag

overfrodningsnævnets sekretmr

.'
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Kendelse i Fredningssag 8/48.
6. Juni 1950.

Ang. Fredning af forskellige Arealer beliggende i Vær-
løse Kommune mellem Slangerup Jernbanen, Farum Sø, Byget

Skov og Nørreskov.

I Skrivelse til Statsministeriet af 15' Deobr. 1947
indstillede Udvalget vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader,
at der blev foretaget Fredning i Medfør af Naturfredningslovens
§ l af følgende Ejendomme i Værløse Sogn beliggende mellem Slan-
gerup 'Jernbanen, Farum Sø, Ryget Skov og Nørreskoven, nemlig:
Matr. Nr. 9 ax af Lille Værløse, tilhørende Direktør Albin Mad-

sen, Ærenprisvej 16, Gemtofte,
Matr. Nro 8 bq, 8 br og 8 ax af Lille Værløse, tilhørende Fru

KareniMartha Amalie Sebber, Ordruphøjvej 18,
Ordrup,

En Del af Matr. Nr. 7 a samt Matr. Nr. 8 bg af Lille Værløse til-
hørende Mejeriejer Viggo Jensen, Jægersborg Alle
Nr. 30, Charlottenlund, og hørende under Ejendom-
men Matr. Nro 7 a,.6 bg, 16 e og 16 f af L111e
Værløse,

Matr. Nr. 6 a og 6 ed af Lille Værløse tilhørende Gaardejer Niels
Peter Nielsen af Lille Værløse, og

Matr., Nr. 6 q af Lille Værløse, ti1hørande Direktør, Sagfører
Niels Jaoob Collerup-Jørgensens Mindelegat,
% Landsretssagfører Tage Carstensen, Freder1ks-
holms Kanal 18, København.

Ved Skrivelse af 14. Januar 1948 tilstillede Statsmi-
nisteriet Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskredø Sagen
med Jnmodning om, at den maatte blive fremmet i OverenestemmeIse
med Udvalgets Indstilling.

Under Hensyn til, at de paagæ1dende Omraader bestaar
at Arealer af ret forskelligartet Naturpræg (Landbrugsarealer,
Moser, Spejdergrunde, Have- og Parkarealer) er de nedlagte Fred-
ningspaBstande speoifioeret efter Arealernes Art sBaledesl

1. Landbrugsarealer:
l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaB ikke maa for-

andres, men det skal med de af følgende Bestemmelser følgen-
de Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade
som hidtil, fortrinsvis som LandbrugsBrea1 •

.,
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2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger ud over, hvad der er nødvendigt til

Ejendommene Drift,
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige

Jordsmon eller at henkaste Affald derpaa,
o) ,t foretage Opfyldning af Vandarealer eller at benytte

disses Bredder. til Henkastning af Affald,
d) at nedbryde Stendiger.

3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:
a) at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplant-

ning af Træer, Buske og levende Hegn,
b) at foretage Beplantning af Arealet ud over Vedligeholdelse

af den eksisterende,
o) at anlægge Veje elle~ Stier eller at tilstaa Tredjemand

Vejrettigheder Qver Arealet,
d) at udstykke de under Fredningen inddragne Metr. Nr.e eller

dele heraf ud over det til Fastsættelse af Fredningsgrænaen
nødvendige.

~4) Foranstaaende Bestemmelser skal ikke være til Hinder for, at
der efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestem-
melse over de fredede Arealer anlægges en offentlig Fodeti fra
Nørreskov til nyget Skov.

5) Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Københavns Amtsraads-
kreds.

n. Spejdergrund ved nyget Sko!,.
l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa foran-

dres, men det skal med de af følgende Bestemmelser følgende
Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade
som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger ud over et Lejrhus, hvis Udformning og

Placering skal godkendes at Fredningsmwndighederne,
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige

Jordsmon eller at henkaste Affald derpaa,
o) at nedbryde Stend1ger.

3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudte
a) at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplant-

ning af Træer, Buske og levende Hegn,
. b) at foretage Beplantning af Arealet udover Vedligeholdelse

af den eksisterende,
o) at anlægge Vej eller Stier eller at tilstaa Tredjemand Vej-

rettigheder over Arealet,
d) at udstykke de under Fredningen inddragne Metr. Nr.e eller

Dele heraf udover det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen

l1li
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nødvendigee <>

4) Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Københavns Amtsraada-
kredso

.m. ~r og EMfh.
l) Arealerne - derunder Flodemaalsarealer og eventuelt opstaaen-

de Opgrødearealer fra Farum Sø - fredes saaledes, at Tilstan-
den ikke maa forandres, men de skal med de af efterstaaende
Bestemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende kunne ud-
nyttes paa samme Maade som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt.
a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse, Bo-

der og Skure, eller at anbringe andre Indretninger, der
kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lignende,

b) at foretage Opfyldning af Farum Sø eller af andre paa Om-
raadet værende Vandarealer eller at benytte disses Bredder
til Henkastning af Affald.

3) Det er uden Frednings~dighedernes Tilladelse forbudt at ud-
stykke de under kedningen inddragne Matr. Nr ..e eller Dele
deraf udover det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen nødven-
dige.

4) Foranstaaende Bestemmelser akal ikke være til Hinder for, at
der efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestem-
melse over de fredede Arealer anlægges en offentlig Fodeti
fre Nørreskov til Byget Skov.

5) Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Københavns Amtsraads-
kreds.

!!o Lystejendom med tilhørende Park, Metro Nrg 8 ax msfl,
l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa foran-

dres, men det skal med de af følgende Bestemmelser følgende
Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade
som hidtil, nemlig som Lystejendomo Det skal dog være til-
ladt paa Ejendommen efter Frednings~dighedernes nærmere
Godkendelse at opføre de til Ejendommens Karakter af og Driftsamletso~Lyatejendom passende Bygninger. Bortsalg af Paroeller fra
Ejendommen maa kun finde Sted med Frednings~dighedernes
Tilladelse. Gives saadan. Tilladelse, fastsætter Frednings~-
dighederne de nærmere Betingel~er for Paroellernes Udnyttel~e.

2) Ændringer i den af Fredningsmyndighederne i Medfør af Punkt l)
tilladte Bebyggelse skal godkendes af disse.

3) Foranstaaende Bestemmelser skal ikke være til Hinder for, at
der efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Be-
stemmelse over de fredede Arealer anlægges en offentlig Fod-
sti fra Nørreekov til Byget Skov.

I

l

l,
I
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4) Paata1eberettiget 01' Fredningsnævnet for Københavns Amteraade-
kreds.

Sagen blev rejst i et af Fredningsnævnet den 27' April
1948 afholdt Møde paa Aastedet, og den har derefter været behand-
let i en Række Møder, til hvilke foruden vedkommende Lodsejere
og Panthavere desuden Udvalget vedrørende Københavneegnens grøn-
ne Omraader paa Statsministeriets Vegne, Københavns Amtaraad,
Danmarks Naturfredningsforening, Statsskovvæsenet ved Skovride-
ren for Københavns Distrikt, De danske Statsbaner og Værløse
Sogneraad samt Københavns Magistrat og Frederiksberg Kommunalbe-
styrelse har været indvaralet.

Under Sagens Behandling er Paastanden om Fredning fra-
faldet forsaav1dt angaar den Gaardejer Niels reter Nielsen til-
hørende Ejendom MatroNr. 6 a og 6 od af Lille Værløse, idet
Ejendommen er fundet alt talt at maatte anses tilst~ækkelig fre-
det ved en paa den under 16' Maj 1944 tinglyst Overenskomst mel-
lem Ejeren og Statsskovvæsenet om Indskrænkning i Ejerens Ret
til Udstykningg Udnyttelse og Bebyggelse af ljljandommen,hVilke
servitutmæssige Bestemmelser tillægger Frednin8s~d1ghederne og
Statsskovvæsenet Paataleret.

Sagen har været udsat under Hensyn til fremkommet Op-
lysning omlJ at en mindre Del af de af Fredningapaastanden omfat-
tede Omraader maatte ventes ekeproprieret til Anlæg af Dobbelt-
spor for Slangerupbanen. Tidspunktet herfor har imidlertid vist
sig at være eaa ubestemt, at Fredningesagen er fundet at burde
afsluttes uden Afventning af saadan Ekapropriations Foretagelse.

Fredningsnævnet skønner, at de Arealer, som herefter
omfattes af de nedlagte Fredningspaastande, er af saadan land-
skabelig Skønhed og Værdi, at Fredning af dem vil være af væ-
sentlig Bet,ydning for Almenheden og følgelig her beade Hjemmel
og Beføjelse i Naturfredningslovens § l, og det saa meget mere
som de paagældende Omraader ligger i /meget nær Tilknytning til
et i Medfør af Lov 13. Novbr. 1940 projekteret Stianlæg over
Arealerne. Fredning bliver herefter at iværksætte, eaaledes at
den for hver af de paagældende Ejendommee Vedkommende under Hen-
syn til Specificeringen af de nedlagte Fredningspaastande samt
til fremsatte Ønsker fra Ejernes Side og de nedlagte Erstat-
ningapaastande gennemføres aaaledess

1.
MatrSL.Nrg 9 ax, tilhørende Direktør Albin Madsen.
Ejendommen er en tidligere Landejendom, nu helt til-

plantet med Skov~ Den er af Areal 680800 m2, Grundskyld 6.900 Kr.
Ejerens Paastand gaar ud paa, at han bliver kendt berettiget til
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at opføre en Bygning med eventuelle Udhuse paa Ejendommen samt
til at udstykke denne i Paroel1er paa l a 1 1/2 Tdo Land og at
bebygge disse o

Ejsndommen vil være at frede overensstemmende med
Fredningapaastandene IV (Sagens Bilag 4) og III (Sagens Bilag 3),
dog at.Fredningen ikke skal være til Hinder for, at Ejendommen,
ssa1edes som Udvalget vedrørende Købanhavnsegnens grønne Omraa-
der har tiltraadt i Skrivelse af 29' Novbr~ 1949 (Sagens Bilag
19), udstykkes i indtil 3 saavidt muligt lige store Paroeller,
og at disse bebygges hver især med Bygninger til een Familie.
Saave1 Udstykning som Bebyggelse skal være Fredningsm;yndigheder-
nes Godkendelse undergivet.

Ejeren har, idet han mener Ejendommen udmærket egnet
·til Udstykning, paastaaet sig tilkendt en Erstatning af 100.000 Kr$

Under Hensyn til, at ~jendommen ligger helt indenfor 300 m. 's Af-
stand fra Nørroskoven (som er Statsskov), og at der.saaledee samt
efter Ejendommens Beskaffenhed i det hele ved Udstykn:lngs- og Be-
bygge1ssstil1adelse som anført er givet Ejeren en meget betyde-
lig Indrømmelse i Forhold til Bestemmelsen i Naturfredningslovens
§ 25, Stk~ 2, findes der ikke at være tils~rækkelig Anledning til
at tilkende Ejeren Erstatning for Fredn~ngen.

2 ..
MatraNrg 8 ex, 8 bg,.og 8 br Ejer Fru Karen Mar-

tha Amalie Sebberu
Ejendommen er af Areal 136,685 m2 Og bebygget med en

stor villaagtig BygnL~go Ejendommen maa i det hele karakterise-
res som en Lystejendom, dog med FrugtplanizOng af forholdsvis be-
tydelig Størrelse. Grundskyldsværdien er ialt 21.000 Kr. Ejerin-
dens Paastand gaar ud paa, at hun kendes berettiget til at ud-
stykke Ejendommen i Paroeller paa l a l 1/2 Td. Land og at be-
bygge disse. '

Ejendommen vil være at frede overensstemmende med
Fredningspaastandene IV (Sagens Bilag 4) og III (Sagens Bilag 3),
dog at Fredningen ikka skal være til Hinder for, at Ejendommen
udstykkes i indtil 3 saavidt muligt lige store Paroe11er. og at
d1s8e~ hvor Bebyggelse ikke allerede foreligger, bebygges hver
især med Bygninger til een Familieo Saavel Uds~kn1ng som frem-
tidig Bebyggelse samt ændring 1 og Tilbygning til nuværende Be-
byggelse skal være FI'ednings~dighedernes Godkendelse undergi-
vet. Det skal derhos være paagældende Ejer tilladt at opretholde
og udvide det Gartneri og den Frugtplantning, som findes paa
Ejendommen9 og i Forbindelse ,dermed at opføre indtil 3 Drivhuse
paa Betingelse af Fredningenævnets Godkendelse moHot. Plaoering
og Udseende.
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Ejerinden har paastaaet sig tilkendt en Erstatning af
200.000 Kro baseret pas, at hun mener Ejendommen udmærket egnet
til Udstykning. Der vil være at tilkende hende Erstatning saale-
dess Intet forsaavidt angaar den oao en Tredjedel af Ejendo~en,
som ligger indenfor 300 m tra Nørreskoven. Hvad de tilbageværen-
de cao,2 Tredjedele af Ejendommen angaar ansættes Erstatningen
til 12000 Kr., nemlig Halvdelen af de 14.000 Kro p som svarer til
2/3 af den samlede Grundskyldsværdi, 21.000 Kr.

3.
En Del af Matr2Nrn 7 a og 8 ~, tilhørende Mejeriejer

Viggo Jensen.
Det at Fredningspaastanden omfattede Areal udgør oa.

20 heot., som hører under en Landbrugs ejendomo Grundværdiskylden
er tor 8 hecto af Are~let 80000 Kro og for de resterende 12 heot,
2.000 Kr. pro heet. eller 240000 Kr. Ejerens Paast~d gaar ud
paa, at der tilkendes ham Erstatning tor den Fredning, som bli-
ver iværkeat.

Ej endommen' vil være at frede overensstemmende med Fred-
ningspaastand I (Sagens Bilag 2) og III (Sagens Bilag 3).

Ejeren paastaar sig tilkendt en Erstatning af 134.127 Kr.,
hvilket han motiverer med, ~ Arealet maa betegnes som a~rkt ud-
stykningsmodent1 ~ Udstykningsplan har været udarbejdet siden
1946, og ~ tilgrænsende Arealer allerede er under Udstykning og
for en væsontlig Del allerede solgt til en Pris af 2 Kr. 60 Øre
pr. Kv.Al. (6 Kro 50 Øre pro Kvom.) for nærmest tilgrænsende
Grund.

Fredningsnævnet bemærker hertil, at der ikke skønnes
blot tilnærmelsesvis at foreligge saadanne aktuelle Udstykntngs-
muligheder for det Areal, som Fredningssagen angaar, som maatte
være Forudsætningen for Ejerens Erstatningsberegning. Endvidere
skal bemærkes, at en i Henhold til Lov af 13. Novbro 1940 plan-
lagt sti over Arealet oprindelig var tænkt lagt tværs over det-
te, men at denne Placering efter Forhandlinger i Sagen blev æn-
dret saaledes, at Stien nu er bestemt til at føres langs Skellet
til Slangerupbanen og til Naboejendommen mod Vest. Herefter og
idet Arealerne tor en stor Del ligger indenfor 300 m fra Byget
Skov skønnes der ikke ved Ansættelsen af Erstatningen for Fred-
ningen at kunne tillægges noget for driftsmæssige Ulemper ved
Stieno Erstatningen til Ejeren skønnes herefter at kunne ~8æt-
tea til 210000 Kr.

4.
Vedrørende MatrpNrg 6 g, tilhørende COllerup-Jørgen_

sene Mindelegat.
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Ejendommen er af Areal 9966 m2, Grundskyldsværdi
2.000 Kr. Den benyttes som Spejdergrund" Ejerens Paastand gssr
ud paa Tilkendelse af ,sædvanlig Erstatning for Fredningen med
den deraf følgende mindre Handelsværdi og Indskrænkning i Bas-
dighedeno

Ej endommen bliver at frede efter Frednil18spaastand II
(Sagens :Bilag 5). Med :Bemærkning at Ejendommen hel t ligger inden-
for 300 m fra statsskovan Byget Skov findes der at burde tillæg-
ges Ejeren en skønsmæssig til 200 Kro fastsat Erstatning.

Der vil ved Fredningens Iværksættelse være at tillægge
Værløse Kommune, efter Sogneraadets :Begæring, Ret til at etable-
re et Rensningsanlæg til Farum Sø paa et Sted ef de fredede Are-
aler med Forbehold af Fredningenævnets Oensur med Hensyn til An-
lægets Plaeering og Udseende.

Af den Erstatning, som bliver at udrede for Fredning,
nemlig til Fru Sebber ••••••••••••• o 7.000 Kr.

Majeriejer Viggo Jensen •••••• " 21.000 "
og til Collerup-<l'ørgensens Mindelegat ••• o 200 "

Ialt~ 28,200 Kr,
skønnes Københavns og Frederiksberg Kommuner, navnlig under Hen-
syn til, at det fredede Omraade ligger i nær Tilknytning til og
har Begrundelse 1 et 1 Medfør af Lov 13. Novbr" 1940 projekte-
ret stianlæg, 1 Medfør af Naturfredningslovens § 17 sidste Stk.,
forlods efter Folketal at burde udrede 1/4 el~er 7,050 Kr., 'me-
dens Reaten 210150 Kr, bliver at udrede med Halvdelen af stats-
kassen og Halvdelen af Københavns Amtefond. Ingen panthaver har
fremsat krav om andel 1 erstatningerne.

H e r e f t e r b e s t e m m e s I

Der paalægges Ejendommene MatroNr. 9 ax af Lille Vær-
løse, MatroNr. 8 bq,.8 br og 8 ax sammesteds, den Del.af Matr.Nr.
7 a sammesteds,som ligger Nord for Slangerupbanen,og Matr.Nr.8 bg
sammesteds samt Matr.Nr. 6 q sammesteds, tilhørende henholdsvis
Direktør Alb1n Madsen, hu Karen Martha Amalie Sebber, Mejeriejel'
Viggo Jensen og Sagfører Niels Jaoob Collerup-Jørgensans Mindele-
gat Fredning som foran anført.

I Erstatning for Fredningen tillægges der hu Sebber
7.000 Kro, Mejeriejer Viggo Jensen 210000 Kro og Col1erup-Jørgen_
øens Mindelegat 200 Kr.

Af den samlede Erstatning, 28Q200 Kr •• udreder Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner forlods efter Folketal 7.060 Kr ••
medens Resten, 210150 Kr" udred~s med Halvdelen af statskassen
og Halvdelen af Københavns Amtsfond.

Saaledes vedtaget 60 Juni 19500

Heide-Jørgenseno Ohr~ Hauoh. A,Pø Grøn.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 14. juni
følgende

, afsagde Overfredningsnævnet

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1006/50 vedrørende fredning af arealer i Værløse kom-
mune, beliggende mellem Slangerupbanen, Farum sø, Ryget skov og
Nørreskov.

Ved den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte
kendelse blev matr.nr. 8~, 8 br og 8 ~ af Lille Værløse, fredet,
dog bl.a. således, at fredningen ikke skulle være til hinder for,
at ejendommen blev udstykket i indtil 3 parceller, jfr. nærmere
kendeIsens side 5-6.

I 1953 overtog Københavns kommune ejendommen med henblik
på benyttelse som opholdshjem for adfærdsvanskelige børn, hvilken
ændring i ejendommens benyttelse godkendtes af fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds den 21. juli 1953.

Siden 1961 anvendes ejendommen af Københavns kommune som
opholdshjem for unge mænd.

I 1961 udtalte Overfredningsnævnet, at man kunne tiltræde
ejendommens anvendelse som social institution for Københavns kommu-
ne.

I 1972 har Københavns kommune imidlertid meddelt, at det
tidligere udarbejdede projekt til udbygning og modernisering af
ungdomshjemmet Baunegården på grund af ejendommens beliggenhed i

~~-_... - ----------------=----
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landzone ikke har kunnet gennemføres. Kommunen har samtidig med-
delt, at den har erhvervet ejendommen matr.nr. 8 kd Lille Værløse,
som er en af de ovennævnte 3 parceller, der er blevet udstykket og
bebygget, og ansøgt om godkendelse af, at denne ejend~~ benyttes
til undervisningsbrug sammen med Baunegården, men eventuelt senere
kan overgå til benyttelse som funktionærbolig.

T h i b e s t e m ID e s:
Den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer i Værløse kommune, belig-
gende mellem Slangerupbanen, Farum sø og Nørreskov, ændres således,
at ejendommen, matr.nr. 8 ~, 8 br og 8 ~ af Lille Værløse, kan
anvendes som social institution for Københavns ko~nune. Den på
ejendommen udstykkede parcel matr.nr. 8 kd kan benyttes sammen med
den øvrige ejendom og eventuelt senere overgå til benyttelse som
funktionærbolig.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

(:7 ;/; /, [P
I , '/ ., f ,;:::. c...; CA_-<.-.

B. Andersen

kh.
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Hatr. nr. 6 El OG Datr. nr. 6 ed
Lille Vc:J:,:"loGeby og 30.::;n.

(.;;'l"r,.,,- ,1"- ~~ r r~.I l~~ (~/', n
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Fradnlnasnævnot for Købcr.hnvn3 amtG.~4~
Geiltofte civilret

81".!!;damnvej 6, st, th., 2200 Københavil NO r' 1-' () .. n.l I).r~( 1 O 7 f.
ej J.. ..... _Lilll..;l..J/·. UDSKRIFT

af

forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for

Københavns Amtsrådskreds

t
År 1974 den 31. januar foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:
F.S. 112/1970: Fredning af matr. nr. 6 a og matr.

nr. 6 ed Lille V~rløse efter be-
- ?'~~ry~

gæring af Danmarks/Naturfrednings-
forening.

Der afsagdes sålydende
KENDELSE

(Se vedhæftede.)
Det bemærkes, at kendelsen kan indbringes for Over-

fredningsnævnet inden 4 uger fra dato.
Sagen sluttet.

DORN-JENSEN.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 31. januar 1974.

Fredningsnævnot for KCber:navns f\mtsr~dskreds o~~
O. ~ar\<.ussen
~ ~kretæl

Gent01ttl civilret.
Blegdamsvej 6, st. th., 2200 Københtwn N
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Ar 1974 den 31. januar afsagde Fredningcnmvnet for

'~
,

Københavns amtsrådsl-;:redssålydende

'.I. ,

K E N D E L S.E ,I

F.S. 112/1970: ,I
1/

!i
'.'



Ved skrivelse B.f 13. februar 1970 har DanL1arlcs
Naturfredningsforening over for Fredningsnwvnet for Køb8n-
havns amtsrådsl\:reds rej st sag om fredning af matr. nr. 6 ~

og matr. ~'lr.6 ed Lille Værlos.e by, Kirke V2Jrløse sogn, for
så vidt a?gur de på vedhæftede kortb11ag afgr[Jnsede arealer.

Ejendoramene udgør ifølge tingbogen en samlet .
ejendom. Ej'Emdomaen, matr. nr. 6 ed er af areal 10103 m2,_.
medens ejendommen matr. nr. 6 a er af areal 95.939 m2, hvoraf vej

I
2470 m2. Ejendommene ejes nu ifølge skøde tinglyst den 1'+. ju-
li 1971 af Værløse lwmmune.

Fredningspåstanden har været bekendtgjort i stats-
tidende for den 30. april 1970 og i Værløse avis for den 26.
februar 1970.

Sagen har af nævnet været behandlet på 4 møder.
Der er foretagot besigtigelse af-arealerne.

Efter at ejendommen Cl" erhvervet af Værløse konmune har
t~~ møderne været indvarslede:

Vwrløse kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Fredningsplanudvalgene, statsskovrider E. Laumann Jørgensen,
Direktoratet for Statsskovbruget, statens lwmmi tterede i byplan-

..
sager, statens l\:onsulent i fredningssager, Byudviklingsudvalget
for Københa\~segnen, Københavns amtskomwune, ICøbenhavns amtskom-
mune, teknisl\:forvaltning, og Naturfredningsrudet.

Fredninc;spåste.nden er efter Naturfredningsforeningens
endelige påstand som nedenfor anført.

Værløse l\:omI!1Unehar som ejer af ejendo:n!:1entil tr5.clt
påstanden, imod at der tilkendes en erstatning på 50.000 kr.



•

::.-:----

Ejend.oamen er ubehDftet.
Freclning::mU3vneter af den opfattelse, at der med

'.

hjemmel i § l i lovbekendtgorelse nr. 314 af 18. juni 1969
om naturfredning bør ivc:Jrlcsættesfredning af de påg<:01dende
arealer, imod at der tillæe;ges Værløse kommune som ejer af
ejendomraen en erstatning på 50.000 kr. og på betingelse af, I

I
I
l,
i
!
I
t
I
l

at f~lgende vilkur bliver opfyldt:
I

1)

Den nuværende golfbane erstattes af en par-3 bane,
der anlæge;es på arealernes østlige del og dermed på dele af
matr. nr. 7 fæ og 8 bg, afgrænset mod vest som angivet på
vedlagte plan i form af et luftfotografi med indteV1ede li-
nier. rlindre ændringer i denne grænse kan finde sted efter
aftale mellem Fredningsplanudvalgene og Værløse kommune.

Om den særlige banetype henvises til skrivelse
a~ 25. september 1973 fra Dansk Golf Union og Værløse Golf
Klub.

Banen godkendes foreløbig for 20 år.
I planen indgår anlæggelse af en parkeringsplads

og opførelse af en mindre bygning med omklwdningsrum og toi-
letter placeret som vist på plane~ og i en af Overfrednings-

I

nævnet godkendt udførelse.
2)

Den eksisterende golfbane opretholdes midlertidigt,
dog således, at den inden udgangen af 1976 er reduceret til
den foran or:rt alte par-3 bane. Banerne 2 og 3 på arealernes
vestlige del, r.m.tr.nr. 6 ~ og 6 ed, sl(al dog inden udgangen af
1974 vore reduceret i længde efter nærmere aftale med Frednings-
planudvaleene.
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Værløse kommune vil fortsat uden krav om erstat-
ning anvende' matr. nr. 7 fæ og 8 ~ til rekrative fornål,
herunder den 60 ID brede strimmel langs jernbanen, hvilket
areal ilclceer omfattet af Overfredningsn[,jvnets fredninr;sken-
delse af 13. februar 1953.

H e r e f t e r b e s t e ID n e s :

, Der pålægges på formtNntc 3 vilkår ejendOffip.1Em
matr. nr. 6 §;. og matr. nr. 6 cd tille Værløse by, Kirlce Vær-
løse sogn, sålydende

F R E D N I N G :

Bebyggelse skal ilclw være tilladt.

l
l

It11
I
l,

I
l

I
I
I
l

Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer
eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
Arealerne må ikke anvendes til oplpgsplads.
Bilcphugningspladser må ikke etableres.
Arealerne må iklce benyttes til he111~astning af affald.
Arealerne l::1å ikke anvendes som motorbane •
B,epl<:mtning med busk- eller trc:lvegetation [;'lå ikke finde sted
uden de påtaleberettigedes godl::endelse. Desuden er fjernelse
af eksisterende 'beplantninger ikke tilladt, bortset fra nornal
forstlig pleje.
Arealerne r.aå il\ke benyttes til gartneri.
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Terrt:'Jnformernemå ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Arealerne må ih:1';:eyderligere udgrøftes eller drænes.
Offentligheden har ret til færdsel til fods og ophold overalt
på arealerne. Cykling skal være tilladt på eventuelle dertil
indrettede stier. RidninG på arealerne må finde sted i over- i I

! Il,

I:
II
I

I

l
II
II
I'
I
I

l
I

ensstemmeIse med reglerne i det nedennævnte reglement.
FredninGen skal ilcke Vc.3retil hinder for, at ejeren efter ai'-
tale med de påtaleberettigede etablerer gang- og cyklestier

.9, - Ipe.tarealet.
Arealerne må kun benyttes på en måde, der ikke indskrænker of-
fentli~hedens frie færdsels- og opholdsmuliehed.
Støjende adfærd er forbudt.
Der må ikke drives jagt på arealerne.
Kommunen udarbejder reglement for arealernes benyttelse efter
forhandling med de påta.leberettigede.
Fredningen skal iklcc være til hinder for, at dele af arealet
fortsat indtil udgangen af 1976 benyttes til golfformål. _.

II

I
I

I
I
i

Banerne 2 og 3, som er beligg~nde i arealets sydvestligste
del, skal dog inden udgangen af 1974 v~re reduceret i længde
efter nE3rJ:1ereaftale med fredningsple.nudvalget.
De påtaleberettigede har ret til, ·uden bekost!ling for ejerne,
at foranledige, at en ønsket naturtilstand opretholdes.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
kreds, Fredninesplanudvalget for Frederiksborg, Roskilde og
Kobenhavns m:'1terog Danmarks Haturfrednincs.forening.
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Der tillægges Værløse kommune en erstatning på 50.000 kr.,
vilket beløb udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Københavns

amtsfond.

Dorn-Jensen.
o. Godskesen. Jørgen Larsen •

'.
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REG. NR. !3/)h

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNJEVNETS KENJ)ELSESPROTOKOII

Ar 1974, den lo. juli, afsagde overfredningsnrovnet

sålydende

t i l l re g s k e n 'd e l s e

til overfredningsnmvnets ke:1delse af 13. februar 19:>3 vedrørende

;fredning af areale:t:....i. Værl~..§~kommune beliggende me11e~ Sl8.ng~-

baneE...L.~::lrumS0, Byget skov og Nørreskov (-~illadelse til anlæg af

en p~r-3 golfbane på en del af arealerne). Ofn. 1006/50

I. Indholdet af overfredl1inf!,snævnets kendelse af 13. febru.ar 195:'.----- - -----_._----_.

Efter indstilling fra udvalget vedrørende Kø'benhavns--

egnens grønne o!Iiråder anmodede statsministeriet i 194·8 frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds om at gennemføre fredning af

nogle arealer i Værløse kommune beliggende mellem SlangerQpbanen:

Faru.m sø, Byget skov og N0rres};:ov, alle af Lille Værløse by og

sogn. Arealernf~ fa1dt :L 4 afsnit, hvoraf afsni t..1--2 _. de øBtligst"::

dele, matr.nr. 9 §.3 og matr.nr. 8 ~, 8 bg" og e bI' .- k\ln~e udstyk-

kes og bebygges 'L....nder visse nærmere angivne fOr'..vlsætninger. nen

centrale del af p~Htandsområdet l~dgjordes af det ca. 20 ha store

..
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\.
e afsnit 3 - del af matr~nr. 7 ~ og 8 bg, hørende under en land-

brugse jendom - som påstodes fredet status·-quo, medens afsni t 4
længst mod vest - den cao l ha ~tore matr.nr. 6 q, tilhørende
Collerup-Jørgensens Mindelegat - ku.nnG bebygges med l spejderhytte.
Oprindelig omfattende påstanden tillige et 5. afsnit, matr.nr. 6 a
og 6 ed, men under behandlingen for fredningsnævnet frafaldtes
fredningspåstanden for dette afsnit, som fandtes tilstrækkeligt
sikret ved en under 16. maj 1944 tinglyst overenskomst mellem
ejeren og statsskovvæsenet om indskrænkning i ejerens ret til
udstykning, udnyttelse og bebyggelse af e jendom"1len~hvi1.ke servi-·
tutmæssige beste:nmelser tillægger fredningsmyndighederne og stats-
skovvæsenet påtaleret.

Fredningsnævnet afsagde den 6. juni 1950 kendelse om
fredning i det væsentlige som påstået, hvilken kendelse indbrag-
tes for overfredningsnævnet af ejeren af afsnit 3, som fremcatte
ønske om, at et foreliggende projekt om anlæg af en offentlig 8+-i
i henhold til den særlige stilov af 13.11.1940 langs jernbanen
måtte blive ændret således, at stien anlægges i en ViE afstand

~'.nord for jernbanen, og at fredningskendelsen måtte blive ændret

februar 1953 stadfæstedes fredningsnævnets kendelse, dog at frcd-
ningsgr-censenmod syd kom til at gå 60 m nord for jernbanen, hvilken
afstand skulle være gældende for hele matr.nr.? a, samt for matr.nr.
8 ~ i en længde af 100 ro regnet fra sJ.celJ..etmellem de 2 matr.nre.
Overfredningsnrovnet tog ikke sti11illg til stiføringen.

Fredningen af a:fsIlit~går i o.~ væsentli~e t:.cJ:.....l2å, at
,e tilstanden på de fredede arealer ikke må forandres. Blandt de ting,
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som navnlig er forbudt, er afgravning eller opfyldning af det
naturlige jordsmon samt opfyldning af de på området værende vand-
arealer. Det er som nævnt bl.a.. forudsat, at der kan anlægges en
offentlig sti over det fredede fra Nørreskov til Ryget skov.
Endvidere er udstykning forbudt uden fredningsmyndighedernes til-
ladelse.

I 1965 blev det aktuelt for Værløse ko~~une at kunne
foretage visse udstykninger, idet komrrmnen havde erhyer~et bet yde-

e
ti

I "e~ -).

lige dele af det fredede område samt nogle vest og syd herfor
beliggende arealer. Kommunen forpligtede sig herunder til at ud-
lægge navnlig den erhvervede d81 af matr.nr. 7 a "alene til rekrea-
tive formål .•...••..• dog således at der til sin tid kan opnås
tilladelse til at opføre de til rekreative formål nødvendige byg-
ninger og lignende samt til visse terrænregulerj.nger og stianla:g.I.

I skrivelse af 12. maj 1965 gav overfredningsnævnet på de nævnte
vilkår den ønskede udstykningstilladelse.

I 1972 fremsendte Værløse kommu~albestyrelse tiJ. over-
fredningsnævnets godkendelse en aftale med Værløse Golfklub om

'"'. benyttelse af matr.nr. 7 fæ (tidligere del af '7 ~), 8 ~, 6 a, 6 ed
og del af matronr. 15 a Lille Værløse til anlæg af en golfbane med

-,
9 huller. En medsendt skitse viste de enkelte hullers placering
i terrænet samt den foreslåede placering af klubhus og parkerings-
nlads, idet samtidig bemærkedes, at hul nr. 1-4 samt 7-9 alle var
anlagt. Matr.nro 15 a Lille Værløse var ifølge skitsen ikke berørt
af golfbaneplanen.

Størstede12n af golfbanearealet var omfattet af ovennæVTl--
te kendelse (afsnit 3), og e:fter indhen -celseaf en række erlr.lærin-
gel' og efter afholdt besigtigelse afslog overfredningsnævnet i
skrivelse af 26. oktober 1972 at dispensere til bibeholdelse af
den omhandlede golfbL-:.ne,idet man udtalte, at det ikke var nævnets
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opfattelse, at der på afgørelsen fra 1965 kunne støttes nogen
særlig fOl'ventning om tilladelse til anlæg af golfbane, således
at sagen måtte finde sin afgørelse på basis af det nu forelig-
gende andragende& Overfredningsnævnets konklusion lød således:

"Indledningsvis bemærkes, at de foretagne op-
fyldninger' er klart i strid med fredningsbestemmelserne og
det ved fredningen tilstræbte formal. Der må på de arealer,
hvor opfyldning har fundet sted, ske en retablering efter
nærmere aftale med Naturfredningsrådet.

Overfredningsnævnet finder imidlertid heller ik-
ke at kunne æ~dre fredningen således, at de for indretning af
golfbane på de øvrige arealer nødvendige terrænændringer
godkendes, og at der i givet fald opføres klubhus. Uanset
at fredningen i sin tid er gennemført uden offentlig ad-
gang, finder man, at en lempelse af de fastsatte frednings-
bestemmelser må forudsætte, at området, der nu er i of'fe:lt-
ligt eje, i størst muligt omfang gøres tilgængeligt for of-
fentligheden~ Anvendelsen af arealet til golfbane vil imid-
lertid efter overfredningsnævnets opfattelse ikke kunne und-
gå at vanskeliggøre offentlighedens brug af arealerne •
Der henvises i denne forbindelse til den sted~tndne udstrak-
te bebyggelse i nærheden af disse. Man kan dog tillade, at
golfbanen fortsætter til den l. april 1973."

I skrivelse af 7. marts 1973 tillod cverfredningsnævnet
dog, at golfbanena nedlæggelse kunne udsættes indtil l. oktober
1974. Baggrunden herfor var, at ministeriet for kulturelle anliB-
gender muligt kunne stille arealer for en golfbane til rådighed
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andetsteds, således at en forlængelse for banen i Værløse kunne
muliggøre en løsning for Værløse Golfklubs medlemmer, således at
de ~~nne undgå en afbrydelse.

II. Den ved kendelse afsagt den 31. januar 1974 af fredningsnævnet
for KøbeDhavns amtsrådskreds gennemførte-!redning af matr.nr. 6a
og 6cd Lille Værløse.-- -------

Af den del af den anlagte golfbane, der ikke lå på ved
kendelse af 13. februar 1953 fredede arealer, lå en mindre del på
den under l nærmere beskrevne 60 m brede "strimJllell!nord for banen,
medens resten var anlagt på ma tr.nr. 6 a og 6 cd, som tillige e je--
des af Værløse kommune (det under I omtalte afsnit 5, som ikke med-
toges i overfredningsnævnets kendelse af 1953). Imidlertid var al-
l~rede inden kommunens erhvervelse på foranlednJng af Danmarks
Naturfredningsforening rejst fredningssag på disse arealer, idet
natu!'fredningsforeningen på grund af den stærke udvikling i om-
rådet siden 1953 ikke fandt det betryggende, at disse arealer var
-beskyttet af den under I nævnte Bervitut af 1944, som bl.a. ikke
ydede beskyttelse mod opfyldninger og andre terrænændringer.

Ved kendelse af 31. januar 1974 har fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds nu fredet de pågælderlde arealer - mat:c.

• nr. 6 a og 6 cd _.således at de skal bevares status quo, og såle-
des at de samtidig skal være åbne for offentlighedens færdsel
til fods og ophold. Fredningen skal dog ikke være til hinder for,
at dele af arealet indtil udgangen af 1976 benyttes til golfformål,
dog at bane 2 og 3, som ligger i den sydvestlige del, inden udgang-
en af 1974 skal være reduceret i længde efter nærmere aftale med
frec1ningsplanudvalget. Værløse kommune har som ejer af ejE:l1dommen



rJ

.1

- 6 .-

tiltrådt fredningen mod en erstatning på 50.000 kr., alt på
betingelse af opfyldelsen af nogle nærmere angivne vilkår,
som særlig ang~r etablering af'en par-3 bane på en del af det
samlede fredningsområde.

III. Det nærmere indhold af Dansk Golf Unions henvendelse af- ---.._---------------------
25. september 197~ og overfredningsnævnets stilling hertil.

Allerene i skrivelse af 25. ~eptember 1973 havde
Danske Golf Union i samråd med bestyrelsen for V~rløse Golfklub
rettet en henvendelse til Værløse kommune og overfrednjngsnæv-
net vedrørende sagen om anlæg af en golfbane på de fredede area-
ler mellem Slangerupbanen og Farum sø. Forslaget, som fremført
og motiveret i henvendelsen af 25. september 1973 og ændret ved
en skrivelse af lo. december 1973 til kammeradvokaten fra høje-
steretssagfører Michael Reumert på Værløse kommunes vegne, går
i det væsentlige ud på følgende:

l~ Den nuvæ:rende golfbane erstattes af en såkaldt par-3
bane, d.eranlægges på arealernes østlige del og dermed på dele
af rr~tr.nr. 7fæ' og 8 bg, ~fgrænset som angivet på et luftfoto-
grafi, jfro det til nærværende kendelse knyttede matri1~elkort,
hvor afg~nsningen af par-3 banen er vist med en grøn linieo

Banen godkendes foreløbig for 20 år.
I forslaget indgår anlæg af en parkeringsplads og op-

førelse af en mindre bygning med omklædningsrum og toiletter.
Planen herover godkendes af overfredningsnævnet.

Det anføres i henvendelsen fra september 1973 om en
sådan bane, at d.enhar et lavt arealbehov , samt at den kun krævp.:c
korte slag, og derfor er ufarlig for udnyttelse af omkringliggen-.
de arealer. Det er en banetype, som anses for særlig velegnet
til bynære baner, særlJg såfremt man i tilslutning til den lcan
indrette en øvelsesbane for lange slag.



" - 7 -

Man foreslår videre, at par-3 banen anlægges efter
aftale med fredningsplanudvalget.

~~ Den eksisterende golfbane opretholde$ midlertidigt,
dog således at den inden udgangen af 1976 er reduceret til den
foran omtalte par-3 bane. Banerne 2 og 3 på arealernes vestlige
del, matr.nr. 6 §. og 6 cdf skal dog inden udgangen af 1974 være
reduceret i længde efter nærmere aftale med fredningsplanudval-
get.

o .~ Værløse kommune vil fortsat uden krav om erstatning
anvende matronr. 7 fæ og 8 ~ til rekreative forrnc~l,herunder
den 60 m brede strimmel langs jernbanen, hvilket areal ikke er
omfattet af overfredningsnævnets fredningskendelne af 13. feb~lar
1953.

I højesteretssagfører Reumerts skrivelse er endvidere
berørt nedennævnte punkter a-c, der har forbindelse med den ver-
serende sag, men som dog ikke udgør nødvendige led i en løsning
på samme måde som de foran omtalte punkter.

•
a) Værløse kommune vil ved den videre planlægning af
Værløse vest søge at indpasse en traditionel golfbane som led i
den samlede plan, men der kan ikke på nuværende tidspunkt af
korrununenmeddeles golfklubben eller andre tilsagn om, at bestem··
te arealer vil kunne stilles til r'ddighed på noget bestemt tids-
punkt.

_QU Værløse kommune vil bestræbe sig f0r at leje nogle
naboarealer mod øst tilhørende Københavns kommune for a~læg-
gelse af en dr~ving range - øvelsesbane for lange slag - og

~ __ til supplement i øvrigt af den foran omtalte par-3 bane. Der
vil i givet fald blive søgt særskilt godkendelse af et sådant

'"
arrangement.
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Der er i samaruejde med fredningsplanudvalget udar~
bejdet stiprojekter for området til lettelse og kanalisering
af almenhedens færdsel.

Overfre~~ingsnævnet behandlede Dansk Golf Unions og
Værløse Golfklubs henvendelse kort efter modtagelsen og var
stemt for at gå ind på en løsning i store træk i overensstem-
melse med henvendelsen, dog at man udsatte sagen, indtil spørgn-
målet om retablering efter O.eskete opfyldninger i mosen var af-
klaret, samt - navnlig - indtil der tillige måtte være skabt
klarhed vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste
sag angående fredning af matr.nro 6 ~ og 6 ed Lille Værløse by,
Kirke Værløse sogn, jfr. foran under II. Overfrefulingsnævnet mod-
tog herefter den 9.11. 1973 en skrivelse fra Naturfredningsrådet
angående retableringen af de fredede arealer i mosen, hYilken re-
tablering er forløbet tilfredsstillende, og da man i februar 1974
modtog den foran under II omtalte kendelse fra fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds om fredning af matr"nr. 6 Q-. og 6 co.
uden at kendelsen indankedes for overfredningsnævnet, kunne man
den 12.3.1974 meddele Værløse kommune og samtlige andre i sagen
implicerede, at overfredningsnævnet kunne tiltræde de fremsatte

o oforan refererede forslae l - 3. Det udtalte s samtidig, at der
herved navnlig var lagt vægt på den i forhold til det samlede
fredningsområde væsentlige reduktion af de til golfspil benytte-
de arealer, der vil ske derved, at den hidtidige 9-hullers bane
afløses af den foreslåede par-3 bane, hvilket vil give væsentltg
bedre mulighed for andre aktiviteter i området først og fremmest
i form af offentlighedens adgang til færdsel og ophold.

Et kort nr. 1006/50 visende det areal, hvorpå par-3
banen kan anlægges,er vedhs.:lftetnærværende kendelse. På kortet
er endvidere vist det areal, som blev fredet i 1974, og den
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del af de i 1953 fredede arealer, som falder indenfor kortet
samt den omtalte 60 m brede strimmel (målt fra den daværende
banegrænse) som Værløse kommune har stillet til rådighed til
rekreative formål.

Et medlem finder anledning til at fremhæve, at spørgs-
målet, om der er saglig grund til at imødekomme det nu forelig-
gende andragende fra kommunen, intet har at gøre med det under en
retssag mod overfredningsnævnet af kowmunen rejste spørgsmål, om
overfredningsnævnet har haft kompetence til at træffe sin af-
gørelse af 26/10 1972, hvorved et andet andragende blev afslået.
Idet den omstændighed, at der verserer retssag, imidlertid kan
vække tvivl med hensyn til, om en imødekommelse af andragendet
alene er begrundet i saglige hensyn, og idet det er af vægt at
fastslå, at overfredningsnævnet står frit, stemmer dette medlem
for, at den endelige afgørelse udsættes, indtil retssagen mod
overfredningsnævnet er hævet eller afgjort ved dOel.

De øvrige medlemmer deler mindretalletsopfattelse af
overfredningsnævnets stilling, men bar ikke i det anførte fundet
tilstrækkelig anledning til at udsætte kendeIsens afsigelse,
hvis indhold svarer tiloverfredningsnævnets skrj.velse af 13/3
1974.

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

Overfredningsnævnets kendelse af 13. februar 1953
skal ikke være til hinder for, at der på dele af matr.nr. 7 fæ
og8 ~ Lille Værløse by og sogn med afel~nsning som vist på
kortet for en periode af 20 år anlægges en par-3 bane efter
aftale med frec1ningsplanudvalget for Københavns amt. I planen
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indgår anlæg af p-plads samt opførelse af en mindre bygning
med omklædningsrum og toiletter efter en plan, som overfred-
ningsnævnet kan godkende.

Den eksisterende golfbane opretholdes ~idlertidigt,
dog således at den ipden udgangen af 1976 er reduceret til den
foran omtalte par-3 bane. Banerne 2 og 3 på arealernes vestlige
del, matr.nr. 6 ~ og 6 cd, skal dog inden udgangen af 1974 være

• reduceret i længde efter nærmere aftale med fredningsplanudvalget~

Udskriftens rigtighed
bekræfteso

J.Garde

••
•
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UDSKRIFT
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS.

År 1982 den ll. november kl. 10.30 afholdt Fred-
ningsnævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Værløse
rådhus, hvor da foretoges:
F.S. 309/1982: Ansøgning fra Værløse kommune

om tilladelse til befæstelse
af trådt sti over "Golfbane-
arealet" i Værløse - matr. nr.
8 bg, 7 fæ Lille Værløse.
(Overfredningsnævnskendelse).

Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
3) det af Værløse kommune udpegede medlem af nævnet, civilingeniør

Willy Johansen.
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 13. oktober 1982 fra Værløse kommune til nævnet.
2) 2 kortbilag.

• •• r ••

3) skrivelse af 2. november 1982 fra Ministeriet. for offentlige
arbejder til nævnet.

4) indkaldelse.



For Værløse kommune mødte Gisli Jakobsson og Niels
Smed.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen,
PlanstyreIsen, statsskovrider E. Laumann Jørgensen var ikke mødt.

Ministeriet for offentlige arbejder havde meddelt, at
de ikke ville give møde.

4t Landbrugsministeriet havde telefonisk meddelt, at de
ikke ville give møde.,Ir Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var ikke
mødt.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen
til mødets afholdelse. Formanden bemærkede, at Landbrugsministe-
riet den 8. november 1982 telefonisk havde oplyst, at landbrugs-
pligten er ophørt i 1965.

Niels Smed, Værløse kommune, redegjorde for sagen.
Han fremlagde fotokopi af skrivelse af ll. marts 1976 fra Fred-
ningsplanudvalgene til Værløse kommune, der blandt andet har så-

~) lydende indhold:

" • •• ••• • •• • • •

4t På lidt længere sigt bør stien formentlig søges videre-
ført mod nord i østkanten af par 3-go1fbanen og derefter mod øst/
nordøst over Københavns kommunes ejendom "Bavnegården" til Nørre-
skoven som led i etableringen af en bilfri vejforbindelse rundt
om Farum sø og i vekslende afstand fra denne.

"• •• • • • •• • • • •
Niels Smed oplyste, at nærværende ansøgning vedrører

en del af fornævnte sti.
\~ Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadrådet, havde

ingen bemærkninger til det ansøgte.



,
•

..

Nævnet voterede.
Nævnets medlemmer var enige om - under henvisning

tilOverfredningsnævnets skrivelse af 15. december 1978 - at
sagens afgørelse kan træffes af nævnet.

Nævnets medlemmer var enige om at meddele dispensation
fra Overfredningsnævnets kendelse af 13. februar 1953 og senere
tillægskendelser til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 58 stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af kommu-
nalbestyrelsen kan indbrings for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte
foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at
klagefr1sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,
og !! tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
formand.

Erik Sejrup. Willy Johansen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 15. november 1982.

[,aU IiI- :fhrL[d l L

" Helde-Jørgensen
clvlldommec

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644



Afskrift--------

Stempel 4 Kr.

· ..·1·.. ;;;}.

Overenskomst

Mellem undertegnede Skovrider E. Buchwaid, Syvstjethen pr.
'. .

: Hareskov st. paa Statsskovvæsenets Vegne og undertegnede' Gaard=
~ejer'N. P. Nielsen, Fredshol~sgaard Lille Værløse, som Ejer. af
' 1 l'
Natr. Nr. 6 a og 6 ed af L~lle V~rløse By, Kirkeværløse Sogn,

-.....{ . - - "" . '.
I "indeaas under torbehold af Approbation fra Direktoratet 'ffo'$',.,.

; Sta tsskovbruget følgenue Overenskomst. ' '. ~,' ....
I\

\\ "
~'l' J"l Ir- •

Den Del af ~atr. Nr. 6 a, som ligger mellem! Slangerupbånen
og Hy~et Slcov samt lUatr. Nr.-G ed - for ~ide~ eeh Ejendo~' -;maa

'fremtidig kun deles i 2 Pare,eller og maa "fremtidig kun bfenyttes
,til Landbrug eller Gartner~ med Ret til qpførelse af ind~il:2
Sæt Bygnin~er til før~mvnte Formaal. Bygning~rnes ~enae 6g

I .. I' l. t, ,
;Placering ~kal godkendes af Fredningsmyndighederne og St~tsskov=
l ~~ lvæsenet. " .• . , . ,,: ~r· .

Paataleret i ovennævnte ~orhold har'Fredningsmyndighederne
og Statsskovvæsenet. ~. f

l . I" ~

f'.. '
}

.2. (, ,t-,:.~\ t·,I , .:" tI~,r" Der tillægges' Gaardejer N. P. Nielsen og efterfølge~de.,Ejere
.i' af aen Del af Matr. Nr. 6,!!, Bom ligger m~ll~m slangeruP!ån~n og' "
.~ H.yget Skov, f samt af Matr. Nr. 6 ~ fri og: uhindret Færds~l :'sd .
r" .Skovvæsenet~ p~ivate Vejstykk~ fra Baneov'er§?Ji~ringen til~rl~kørse= /-;.

:len til ltyget Skov mod en aar~~g Afgift paa ~o Kr. til S~t~kassen
fra Gaardejer N. P. Nielsen, saalænge Ejendommen er saml~.

" ,A:lgiften betales til Københavnu SkoV'k3ss:e inden hvef,t Aats.,
l. Maj forud for eet Aar, f~rste Gang ved Ov~renSkomsten~, Indgaa=
else. j _

ll. -.: Saafremt Kronens ICøbekraft skulde bU ve "~væsent11g f~~ringet,
I '~i" kan Skovvæsehet kræve Afgif.;ten forhøjet passende i Forhoia. Ilertil.
I Sku.lde ',endvidere Lodsejerens Vejbenyttel~e fremtidi~:~dre ,
I ,-':',,;-'!'lig væsentl~-gt, eller der opr~ttes 2 selvstæn:dige Brug, ~:ri;Afgif=
I " /' tens Størrelse og eventuelle 'Ændringer i ·den.s:.:B'ordel1ng !~l<ebhver
i ,:. ',o, • rid forelægg~s' Vejsynsmynd{ghS:derne, der ~il ,have at træb:e 'Afgø=
I·' , , "
:. relse dels om Vejstykkets Istandoættelse dels om Udgiftens Forde=
"~~~ing mellem Fa-rter'ne alene "e'fter den ·]rug~ot:f~et. Slid, h~~r·)a.rt
\ ".Ir"" \. v

' . ,f~~a antages ;at ~evirke og Sl:l~~.edes, at def.._i~fe kan taget~~,nsyn ii~

." :~.':~~l dve ~ntekkek~tt
e
, PK~rt~krtSØkOni'lo~:akeikFkorhko~~". ~. . d 1,~, "I j

.. ...: ,!.;;,J 11 eJs y . e s al'!i er v ,"log e unne ',Kræves æn r,~(:~æsent~ /::!~
',' ;'~.:;ligt fra detl3 nuværende. '; , >,t:~ ,I~, ,: .(i-"tf" "l.' .....', I

'':'"'",''' ;1" ~ ,,> ;& :~ . ,'.. ~; I

'\ :,'i .,,Jo , ~, '" ~~A~~I I~"?: ~~;,:, : I,." ~ Ir ',' I. W'! "'.r;, : ,,: , . ,
.,',;" "1 "Saafremt 'E'J';e:i;'enaf det 'b~andlagte Areal roe llem S~~ .~u.;pban.en',.', '~'~

, ,~",',~ /f:'~~ dlJ'1?~r;\\, /JtI " ' , ~;I.;. . ,~:\\.'iJJ"
• l;;." .. I/(Øv -lÆ rør. væv W· ' ",' ~ fl!.f

: :,,' ,.,k' _'o '. V"""'1 "'Af'!' '1/.". r:l"t-\ ~): .""I''''!\,. ... i , • , • .~.... --0-4'>1<-

lp _



e
, .~.

",
I "

"
I .......

\.~

r, .'{l
'. ""( ~
)~'~

'~. :lIL~'
.' .1 ;', r ~j.~ ;:

,
t"

.....~+

"1'1f1or.:;,.
" ?

, .;
I ,1' :,~

"~>l:.1
r 1~.;", .~I "f: .,',·;'1l . ~\; '~~

I ;"!;t- • ,I' 'ill, '. ~ ,hl: ."'.:.rt.,~... I,,':.-}.
.... -l J ~(

I '.I.' ' .. \<

~R:i
' .. -:,.

"e

- 2 -
~';
1 LSeptember 1954 atter maatte ønske at~bort=

skal Statsslwvvrosenet h~w~ Forret. \,
f;'.~~. ,

Nærv~rende Overenskomst vil være at tinglyse som servii~tatif=
te~de paa Matr~ Nr. 5 ~ af Lille V~rløse By, iir~eværløse ~Jgn og
so~ servitutstiftende - forud .'fot Pantegæld - pah Natr. Hr. ~6 a (den
Del, del',ligeer'mellem Slanse;r:up'tiancnog I{y ..,~t skov) pg paa fiat'r.
Nr ..: (;ed, begGe af. 1ille Værlø.se ,By, larkeværløs~ Soen. t) ,

,.....? i lwtsanraærkning for saa vidt ran:.:;aarhIatr'.Nr:. 5 b frafald~s:.,.....,. :

I ,", og Hy&et Skov efter L

~~Ileje Jagten paa samme,

l' 4. .

. !.
'.

IOmkostningerne ved Jette Do~uments
~t~les af Gaardejer N. P. Nielsen.

I • I o

;
, r

j \
I

Stempling å.g
I "

. 'J
I'Køb'enhavn Skovdistfikt,

~yv~tj~rnen, H~reskov,
d. 17. April 1944.
(s.) E. Buebwald.
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REG. NR.

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINSNÆVNET

FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 27. marts foretoges for Fredningsnævnet for

Københavns amtsrådskreds:

• F.S. 124/1990: Ansøgning om godkendelse af drifts-

plan over det tidligere Golfbane-

areal i Værløse kommune -

matr. nr. 6 a, 6 q, 6 ed, 7 fæ og

8 bg Værløse.
§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 24. november 1990 fra konsulent/skovtekniker Palle

Koeh.

ee
2) fotokopi af skrivelse af 9. oktober 1990 fra Københavns amt, teknisk

forvaltning, til Palle Koeh vedhæftet bemærkninger til rapporten.

3) driftsplan over det tidligere Golfbaneareal ved Bavnestedet - Vær-

løse kommune, teknisk forvaltning - april 1990.

4) skrivelse af 29. november 1990 fra nævnet til statsskovrider Henrik

Gammeltoft .

udpegede medlem af nævnet, Frode Wolffheehel og det af Københavns

5) skrivelse af 12. februar 1991 fra nævnet til det af Værløse kommune

amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger med påtegninger.

Miljøministeriet
~)kov-og Naturstyrelsen

Q((J.nr.sN 1'~.111'-Ocol
Akt. nr. ~ (



tt 6) skrivelse af 28. februar 1991 fra det af Uærløse kommune ud-

pegede medlem afnævnet, Frode Wolffhechel til nævnet.

7) skrivelse af 5. december 1990 fra Værløse kommune til nævnet

vedhæftet kortbilag.

8) skrivelse af 17. marts 1991 fra Palle Koch til nævnet.

Statsskovrider Henrik Gammeltoft har i skrivelse til

nævnet af 4/2 1991 udtalt følgende:

"Tilbagesendes med oplysning om, at man ikke har ind-

vendinger mod planen og principperne for områdets pleje og be-

nytteise. For god ordens skyld skal det dog bemærkes, at der ikke,• som nævnt i driftsplanen på side 11, foreligger en aftale om ryd-

ning af buske i det fælles skel i den vestlige del af arealet imel-

mel stien og Københavns statsskovdistrikts skovdige.

Under planens tilblivelse er distriktet en gang blevet

kontaktet og forhørt om en principiel holdning til rydning af busk-

vegetationen på den del af Værløse kommunes areal, der grænser op

til skoven. Det er og var distriktets holdning, at man ikke vil

gøre indsigelse mod sådanne rydninger, men der er ikke truffet en

aftale om rydninger på statsskovridstriktets areal."e
tt Frode Wolffhechel har i sin skrivelse af 28. februar 1991

blandt andet anført:

"
De beskrevne tiltag sikrer vel at lovgivningens krav ved-

rørende det fredningsmæssige overholdes, en del af tiltagene synes

formål.

dog at gå videre end loven foreskriver, og dermed over i spørgsmål

om serviceniveau hvad angår udnyttelse af arealet til rekreative



Da det fredningsmæssige formentlig vil kunne tilgodeses
for mindre driftsudgifter, vil det vel, for udgifter udover det

rent fredninsmæssige, ~ære rimeligt at betragte disse som en ram-

me, der kanopfyldes, når økonomien tillader dette.

"
Palle Koch, der har fået forelagt statsskovrider Henrik

Gammeltoft ,ogl l!'Ii'ode'Woil)/lfheoHel's skrivelser har herefter udtalt:

"

Københavns STatsskovdistrikt af 4/2 1991

------------------------------------------------------------------------------------
• at meningen nled den mundtlige kontakt til distriktets skovfoged

vedrørende ønsket om at fjerne bevoksningen imellem stien og skel

mod skovdistriktet, var kun ment som en information til en nabo,

og ikke en forespørgsel om tilladelse til, at Værløse kommune kunne

foretage el'ildrydning på skovdistriktets arealer.

Hr. Frode Wolffhechel
--------------------------------------------

at der herfra ingen bemærkninger er til udtalelsen."

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

godkende drifitsplanem over det tidligere Golfbaneareal i Værløse

kommune.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tuioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klage fristen er 4 uger



,".

e fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladels,en ikke
kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

I
den 27. marts 1991.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

J,UMt1;, 9n~
,.Heie-J:t:.~

civildommer

I

\--
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 14.9.1993
FRS nr. 22/93811

Københavns Amt
Teknisk Forvaltning
stationsparken 27
2600 Glostrup

Vedr. ejendommen matr. nr. 8 kd Lille Værløse by, Værløse
Kommune.

Ved skrivelse af 11. maj 1993 har Københavns Amt på vegne
Stadsarkitektens direktorat ansøgt om tilladelse til udvi-
delse af bygning nr. 2, skolebygningen på ovennævnte ejendom,
Behandlingshjemmet Baunegaard.

Det fremgår af Stadsarkitektens direktorats skrivelse af 4.
marts 1993, at den ansøgte udvidelse og ændring omfatter føl-
gende:

II

1. Udvidelse af eksisterende bygning med 135,29 m2
indeholdende 2 undervisningsrum, 1 lærerværelse, 1
kontor, 1 hvilerum samt køkken/alrum.

2. Ændring af eksisterende bygning vil bestå i etablering
af 1 stk. bruserum samt nedlæggelse af arkiv-/møderum, som
ændres til gang.

II

Det er under besigtigelsen af området oplyst, at udvidelsen
skal anvendes til undervisning af 6 børn, der ikke bor på
hjemmet.

Københavns Amt har under sagen oplyst, at man ingen indven-

--- - ---------------::------
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dinger har mod det ansøgte.

Naturfredningsforeningen har under sagen udtalt, at forenin-
gen primært ønskede at bevare de fredede områder, men at for-
målet med bygningsudvidelse har en sådan karakter, at fore-
ningen, sålænge bygningen anvendtes til det angivne formål,
ikke vil modsætte sig udvidelse.

Det hedder i fredningskendelse af 13. februar 1953:

"
III. Moser og Enge.

l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden ikke
maa forandres, men de skal med de af efterstaaende Be-
stemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende kunne
udnyttes paa samme Maade som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) opføre Bygninger af enhver Art .

IV. Lystejendom med tilhørende Park, Matr. nr. 8 ax m.fl.

l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa
forandres, men det skal med de af følgende Bestemmelser
følgende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa
samme Maade som hidtil, nemlig som Lystejendom. Det skal
dog være tilladt på Ejendommen efter Fredningsmyndighe-
dernes nærmere Godkendelse at opføre de til Ejendommens
Karakter af og Drift som samlet Lystejendom passende Byg-
ninger. Bortsalg af Parceller fra Ejendommen maa kun fin-
de Sted med Fredningsmyndighedernes Tilladelse. Gives
saadan Tilladelse, fastsætter Fredningsmyndighederne de
nærmere Betingelser for Parcellernes Udnyttelse.

2) Ændringer i den af Fredningsmyndighederne i Medfør af
Punkt l) tilladte Bebyggelse skal godkendes af disse.

3) Foranstående Bestemmelser skal ikke være til Hinder for,
at der efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere
Bestemmelse over de frede Arealer anlægges en offentlig
Fodsti fra Nørreskov til Ryget Skov.

Ejendommen vil være at frede overensstemmende med Fred-
ningspaastandene IV (Sagens Bilag 4) og III (Sagens Bilag
3), dog at Fredningen ikke skal være til Hinder for, at
Ejendommen udstykkes i indtil 3 saavidt muligt lige store
Parceller, og at disse, hvor bebyggelse ikke allerede fo-
religger, bebygges hver især med Bygninger til een Fami-
lie. Saavel Udstykning som fremtidig Bebyggelse samt æn-
dring i og Tilbygning til nuværende Bebyggelse skal være
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Fredningsmyndighedernes Godkendelse undergivet. Det skal
derhos være paagældende Ejer tilladt at opretholde og ud-
vide det Gartneri og den Frugtplantning, som findes paa
Ejendommen, og i Forbindelse dermed at opføre indtil 3
Drivhuse paa Betingelse af Fredningsnævnets Godkendelse
m.H.t. Placering og Udseende "

lOverfredningsnævnets tillægskendelse af 14. juni 1972
hedder det videre:

II

Den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte ken-
delse vedrørende fredning af arealer i Værløse kommune, be-
liggende mellem Slangerupbanen, Farum sø og Nørreskov, ændres
således, at ejendommen, matr. nr. 8 ~, 8 br og 8 ax af Lille
Værløse, kan anvendes som social institution for Købenkavns
Kommune. Den på ejendommen udstykkede parcel matr. nr. 8 kd
kan benyttes sammen med den øvrige ejendom og eventuelt sene-
re overgå til benyttelse som funktionærbolig."

Fredningsnævnet udtaler i enighed:

Af Overfredningsnævnets kendelse af 13. februar 1953 fremgår,
at der ikke må ske forandring af tilstanden, og at det navn-
lig er forbudt at opføre bygninger af enhver art. Ved Over-
fredningsnævnet s tillægskendelse af 14. juni 1972 blev det
bestemt, at ejendommen kan anvendes til social institution
for Københavns Kommune. Fredningsnævnet meddelte dispensation
den 14. september 1989 til at foretage en tilbygning på 124

2m •

I forbindelse med ansøgningen om dispensation til at foretage
den nu ønskede yderligere bebyggelse, er det oplyst, at in-
stitutionen nu også vil modtage børn, der ikke bor på stedet.
Under hensyn til, at stedets rammer således ikke mere danner
en fysisk grænse for behovet for undervisningslokaler, kan
ansøgningen om dispensation ikke tages til følge~

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

Hans Chr. Poulsen.
formand.

MODTAGET

2 3 SEP. i~93

Fremsendes til orientering til Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, den 14. september 1993.
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NATURKLAG ENÆVNET
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Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799

28 DEC. 1993
J.nr. 151/150-0002
ILJ

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredning til udvidelse af

Behandlingshjemmet Baunegården i Værløse Kommune.

Fredningsnævnet for København har den 14. september 1993 i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 meddelt afslag på dispensation fra
fredningsbestemmelser til udvidelse af bygning nr. 2, skolebyg-
ningen, på Behandlingshjemmet Baunegård, matr.nr. 8kd Lille Værløse
By, Værløse Kommune, beliggende Bavnestedet 201.

Københavns Kommune har som ejer af ejendommen ved Socialdirekto-
ratets Byggeafsnit påklaget Naturklagenævnets afgørelse med påstand
om, at udvidelsen tillades.

~ Sagens baggrund og ejendommens beliggenhed .

• Den 13. februar 1953 stadfæstede Overfredningsnævnet med visse
ændringer den af Fredningsnævnet for Københavns Amt den 6. juni 1950
afsagte kendelse om fredning af arealer i Værløse kommune, beliggen-
de mellem Slangerupbanen, Farum Sø, Ryget Skov og Nørreskov. Over-
fredningsnævnet afsagde den 14. juni 1972 en tillægskendelse ved-
rørende Baunegården.

Det hedder i fredningskendelsen af 13. februar 1953:
"

III. Moser og Enge.

1) Arealerne ..... fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa for-
andres, men de skal med de af efterstaaende Bestemmelser følgen-

_v1111~mrnlsterlet, J. nr. SN \ 'l\\ I \ - 00 ~C\
., • • ",l . ,;) ...lf·\r~. : ..1';'1

Akt. nr• .3 ~J~
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de Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade
som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art .

~ Lystejendom med tilhørende Park, Matr.Nr. 8 ax m.fl.

l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa foran-
dres, men det skal med de af følgende Bestemmelser følgende
Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som
hidtil, nemlig som Lystejendom. Det skal dog være tilladt paa
Ejendommen efter Fredningsmyndighedernes nærmere Godkendelse at
opføre de til Ejendommens Karakter af og Drift som samlet Lyst-

4t ejendom passende Bygninger. Bortsalg af Parceller fra Ejendommen
maa kun finde Sted med Fredningsmyndighedernes Tilladelse. Gives
saadan Tilladelse, fastsætter Fredningsmyndighederne de nærmere
Betingelser for Parcellernes Udnyttelse.

2) Ændringer i den af Fredningsmyndighederne i Medfør af Punkt l)
tilladte Bebyggelse skal godkendes af disse.

3) Foranstående Bestemmelser skal ikke være til Hinder for, at der
efter Ministeriet for offentlige Arbejders nærmere Bestemmelse
over de fredede Arealer anlægges en offentlig Fodsti fra Nørre-
skov til Ryget Skov.

• Ejendommen vil være at frede overensstemmende med Frednings-
paastandene IV (Sagens Bilag 4) og III (Sagens Bilag 3), dog at
Fredningen ikke skal være til Hinder for, at Ejendommen udstyk-
kes i indtil 3 saavidt muligt lige store Parceller, og at disse,
hvor bebyggelse ikke allerede foreligger, bebygges hver især med
Bygninger til een Familie. Saavel Udstykning som fremtidig
Bebyggelse samt ændring i og Tilbygning til nuværende Bebyggelse
skal være Fredningsmyndighedernes Godkendelse undergivet. Det
skal derhos være paagældende Ejer tilladt at opretholde og
udvide det Gartneri og den Frugtplantning, som findes paa Ejen-
dommen, og i Forbindelse dermed at opføre indtil 3 Drivhuse paa
Betingelse af Fredningsnævnets Godkendelse m.H.t. Placering og
Udseende "

lOverfredningsnævnets tillægskendelse af 14. juni 1972 hedder det:
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"

Den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte kendelse
vedrørende fredning af arealer i Værløse kommune, beliggende mellem
Slangerupbanen, Farum sø og Nørreskov, ændres således, at ejen-
dommen, matr.nr. 8 Qg, 8 br og 8 ax af Lille Værløse, kan anvendes
som social institution for Københavns kommune. Den på ejendommen
udstykkede parcel matr.nr. 8 kd kan benyttes sammen med den øvrige
ejendom og eventuelt senere overgå til benyttelse som funktionærbo-
lig."

•
Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds har den 14. september
1989 meddelt dispensation fra fredningen til at udføre tilbygning
med 124 m2 - indeholdende 3 skolestuer, aktivrum, depot og for-
stue - på den omhandlede ejendom, matr.nr. 8kd Lille Værløse By,
Bavnestedet 201.

Københavns Kommune ved Stadsarkitektens direktorat har den 4. marts
1993 ansøgt om den her omhandlede udvidelse, der omfatter:

l. Udvidelse af eksisterende bygning med 135,29 m2 indeholdende 2
undervisningsrum, 1 lærerværelse, 1 kontor, 1 hvilerum samt køk-
ken/alrum.

2. Ændring af eksisterende bygning vil bestå i etablering af 1 stk.
bruserum samt nedlæggelse af arkiv-/møderum, som ændres til gang.

• Der bor 12 psykisk syge børn på hjemmet. De bor der for en periode
af indtil tre år. Den påtænkte udvidelse af skolebygningen, skal
anvendes til undervisning af yderligere 6 børn, der dog ikke skal bo
på skolen, men være dagelever.

Ejendommen ligger i landzone og inden for skovbyggelinie.

Værløse Kommune har meddelt landzonetilladelse i medfør af planlo-
vens bestemmelser under forudsætning af Københavns Amts og fred-
ningsnævnets godkendelse.

Københavns Amt, der ingen indvendinger har mod det ansøgte, har i
medfør af naturbeskyttelseslavens § 17, jf. § 65, meddelt den
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nødvendige dispensation fra skovbyggelinien til den ansøgte ud-
videlse.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at foreningen, så længe
bygningen anvendes til det angivne formål, ikke vil modsætte sig en
udvidelse.

Københavns statsskovdistrikt har intet at indvende imod udvidelsen.

Fredningsnævnet for København har under besigtigelse af arealet
udtalt, at den omhandlede del af det fredede område er knap så
bevaringsværdigt som området mod nord.

Fredningsnævnet har dog i sin afgørelse, der er enstemmig, lagt vægt
4t på det oplyste om, at institutionen nu også vil modtage børn, der

ikke bor på stedet. Nævnet udtaler, at ansøgningen om dispensation
ikke kan tages til følge under hensyn til, at stedets rammer således
ikke mere danner en fysisk grænse for behovet for undervisnings-
lokaler.

~ Klagen og udtalelser for Naturklagenævnet.

Københavns Kommune ved Socialdirektoratet har i sin klage anført, at
bygningen, der ønskes udvidet, er placeret i et område mod bane-
strækningen, hvor de fredningsmæssige interesser må antages at gøre
sig mindre gældende end på det øvrige areal. Børnenormeringen og
dermed områdets belastning er ikke forøget, men faldet i forhold til
tidligere, hvor institutionen havde 15-18 døgnanbragte børn mod nu

.. 12. Et krav om døgnanbringelse som betingelse for at kunne modtage
den rette behandling, som nævnets afgørelse - efter kommunens
opfattelse - ved dets præmisser lægger op til, finder kommunen meget
uheldigt, da et sådant krav ikke udtrykker en relevant social og
behandlingsmæssig sammenhæng. Der er tale om en forholdsvis sjælden
psykisk lidelse, som konstateres i et begrænset antal tilfælde hvert
år. Københavns Kommune har ikke planer om at udvide antallet af be-
handlingspladser på Baunegården yderligere.

Der er ifølge Socialdirektoratet tale om varetagelse af en vigtig og
meget vanskelig opgave inden for det sociale børneområde, hvilket
også er erkendt af Københavns Amt og Naturfredningsforeningen, som
har afstået fra at gøre indsigelser gældende.
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Skov- og Naturstyrelsen har intet haft at bemærke til det ansøgte.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 med-
lemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Under hensyn til formålet med udvidelsen og til, at den omhandlede
del af det fredede område er knap så bevaringsværdigt som området
mod nord, finder nævnet at måtte give Københavns Kommune ved Social-
direktoratet medhold i klagen. på den baggrund ændrer Naturklage-
nævnet fredningsnævnets afgørelse, således at der meddeles Køben-
havns Kommune tilladelse til den ansøgte udvidelse af bygning nr. 2,
skolebygningen, på Behandlingshjemmet Baunegård, matr.nr. 8kd Lille
Værløse By, Værløse Kommune.

på Naturklagenævnets vegne
~,

~--- fJ . ~ J

/=J t!-t.-~_~~

In~-Lise Jen~en
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



REG.NR. \ 39-.b ,00
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 5.11.1993
FRS nr. 44/1993 Bil

Værløse Kommune
Teknisk Forvaltning, Driftsafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse

Vedr. kjj-143.vl tilladelse til vedligeholdelse af sti på det
tidligere golfbaneareal ved Baunestedet, matr. nr. 6 a Lille
Værløse.

Ved skrivelse af 9. august 1993 har De under henvisning til
vores journal nr. F.S. 124/90 og Deres "Driftsplan over det
tidligere Golfbaneareal ved Baunestedet" ansøgt om tilladelse
til at vedligeholde en sti på den sydlige del af området.
Stien s placering er vist på vedlagte bilag. De har til støtte
for Deres ansøgning anført:

"stien forefindes i øjeblikket som en nedtrådt jordsti, og i
fugtige perioder er stien meget "mudret" at færdes på. Dette
forhold gør, at publikum ikke færdes på selve stien, men i
stedet søger ud i kanterne, hvorved stien langsomt udvides
mere og mere.

vi ønsker derfor at forbedre stien ved at udskifte den nuvæ-
rende belægning (jord) med et tyndt lag stabilgrus på ca. 10 cm
med en overfladebelægning af leret vejgrus. Denne stibelægning
findes på de øvrige hovedstier på arealet. Det opgravede jord
vil blive spredt jævnt ud over arealet langs stien.

Gennem denne vedligeholdelse vil stien blive mere brugerven-
lig og herved øge mulighederne for rekreativ udnyttelse af
området ...

a ""'O \'1\\ 1\ ... 000\-
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Københavns Amt har ved skrivelse af 31. august 1993 anbefalet
det ansøgte.

Det hedder i Fredningsnævnets kendelse af 31. januar 1974:

II

Offentligheden har ret til færdsel til fods og ophold overalt
på arealerne. Cykling skal være tilladt på eventuelle dertil
indrettede stier. Ridning på arealerne må finde sted i over-
ensstemmelse med reglerne i det nedennævnte reglement.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren efter af-
tale med de påtaleberettigede etablerer gang- og cyklestier
på' arealet.

Arealerne må kun benyttes på en måde, der ikke indskrænker
offentlighedens frie færdsels- og opholdsmulighed 1I

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte.

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

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

I henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
tre år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.

Frem-

r.:..~.~ ~ ~__ '"'1:~~::?;;.::::-':'7:'z...:~:...
bi .. _:'''_~,,:,wit.· ~2.i.,"-~~.
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sendes til orientering til Skov-og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet for København, __den 5. novemberc:--
rASJ~~.Il~ ~V(lP'7° , .

B1rg1t Hove]
oass.

1993.



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

Gladsaxe, den 07/08-98
FRS nr. 41/98 BH

Værløse Kommune
Teknisk forvaltning
Planafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse

REG. Nit 1316.00.

Vedr. jr.nr. 3968 - ejendommen, matr. nr. 8 kd Lille Værløse, Baunegården.

• I skrivelse af 24. juli 1998 har Værløse Kommune, Teknisk forvaltning, ansøgt
om lovliggørelse af ca. 60 m2 af en allerede opført stald/garagebygning, samt
tilladelse til en allerede sket genopførelse af bygningen efter brand.

Ejendommen er fredet ved fredningskendelse af 12. februar 1953. Det hedder
i kendelsen:

"

III. Moser og Enge.

1) Arealerne ..... fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa forandres, men de skal
• med de af efterstaaende Bestemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende

kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art. ....

IOverfredningsnævnets tillægskendelse af 14. juni 1972 hedder det:

Den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte kendelse vedrø-
rende fredning af arealer i Værløse Kommune, beliggende mellem Slangerup-
banen, Farum Sø og Nørreskov, ændres således, at ejendommen, matr.nr.
8 ~' 8 br og 8 ax af Lille Værløse, kan anvendes som social Institution for
Københavns Kommune. Den på ejendommen udstykkede parcel matr.nr. 8 kd
kan benyttes sammen med den øvrige ejendom og eventuelt senere overgå til

- -, _. _ ,'.' :-"._.Acis'lJ.) I~ 9 b- /" II//-002 Cf
• I
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benyttelse af funktionærbolig".

Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds har den 14. september
1989 meddelt dispensation fra fredningen til at udføre tilbygning med 124 m2

- indeholdende 3 skolestuer, aktivrum, depot og forstue - på den omhandlede
ejendom, matr.nr. 8 kd Lille Værløse By, Bavnestedet 201.

"

Naturklagenævnet har den 28. december 1993 ændret Fredningsnævnet for
Københavns afgørelse af 14. september 1993, hvorefter der blev meddelt af-
slag på dispensation til udvidelse af bygning nr. 2, skolebygningen, på Be-
handlingshjemmet Baunegården.• Naturklagenævnet udtalte:

"

Under hensyn til formålet med udvidelsen og til, at den omhandlede del af det
fredede område er knap så bevaringsværdigt som området mod nord, finder
nævnet at måtte give Københavns Kommune ved Socialdirektoratet medhold i
klagen. På den baggrund ændrer Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørel-
se, således at der meddeles Københavns Kommune tilladelse til den ansøgte
udvidelse af bygning nr. 2, skolebygningen, på Behandlingshjemmet Baune-
gård, matr.nr. 8 kd Lille Værløse By, Værløse Kommune."

• Der har den 5. august 1998 været foretaget besigtigelse på ejendommen. Det
fremgik, at den brændte del af bygningen havde været lidt lavere end den re-
sterende del, og at den genopførte nu havde en højde, der svarede til den
samlede bygning. Ændringen medførte en mere harmonisk bygning. Den gen-
opførte del ville efter det oplyste blive malet sort som den øvrige del af byg-
ningen.

Værløse Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet ansøg-
ningen.

Københavns Amt og Københavns Skovdistrikt har udtalt betænkelighed ved,
at bygningen er opført/genopført umiddelbart op til skoven.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation, hvorefter opførelsen og genopførelsen af den brændte
stald/garagebygning lovliggøres. Det er dog en betingelse, at ejeren senest
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den 1. december 1998 afgiver en erklæring til naboejendommens ejer om, at
denne friholdes for ansvar på grund af bygningens placering tæt op ad en
fredsskov.

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-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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.

~\fJ1rr~~
Hans Chr. Poulsen

formand .

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 07/08-98
FRS nr. 19/98 BH

Værløse Kommune
Teknisk forvaltning
Planafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse

REG.Nl l3llo.00

Vedr. jr.nr. 3917-2 - ejendommen, matr. nr. 8 kd Lille Værløse, Baunegården.

• I skrivelse af 6. april 1998 og 31. juli 1998 har Værløse Kommune, Teknisk
forvaltning, ansøgt om tilladelse til at opføre en 190,4 m2 stor pavillon. Pavil-
lonens placering er vist på tegning nr. (99) 1.01 af 30. juli 1998, sag nr.
984/361: 1-031, fra Københavns Kommune, Rådgivende Arkitektkontor, og
pavillonens udseende og mål er vist på tegning nr. 06 (99) 3.01 og 06(99)
3.02 og 06 (99) 3.03, samme sagsnummer fra samme.

Ifølge ansøgningen skal pavillonen opføres i en let trækonstruktion, der ved
materialevalg og placering opleves nænsom i forhold til skovbrynet. Bygnin-
gerne skal dels anvendes til kontor, og dels til 12 psykotiske og autistiske
børn. Dette er en udvidelse på 4 i forhold til tidligere.

• Ejendommen er fredet ved fredningskendelse af 12. februar 1953. Det hedder
i kendelsen:

"

III. Moser og Enge.

1) Arealerne ..... fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa forandres, men de skal
med de af efterstaaende Bestemmelser følgende Indskrænkninger udeukkende
kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art.. ...
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__ IOverfredningsnævnets tillægskendelse af 14. juni 1972 hedder det:

Den af Overfredningsnævnet den 13. februar 1953 afsagte kendelse vedrø-
rende fredning af arealer i Værløse kommune, beliggende mellem Slangerupba-
nen, Farum Sø og Nørreskov, ændres således, at ejendommen, matr.nr. 8 Qg,
8 br og 8 ax af Lille Værløse, kan anvendes som social institution for Køben-
havns kommune. Den på ejendommen udstykkede parcel matr.nr. 8 kd kan
benyttes sammen med den øvrige ejendom og eventuelt senere overgå til be-
nyttelse af funktionærbolig" .

Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds har den 14. september
1989 meddelt dispensation fra fredningen til at udføre tilbygning med 124 m2

- indeholdende 3 skolestuer, aktivrum, depot og forstue - på den omhandlede
ejendom, matr.nr. 8 kd Lille Værløse By, Bavnestedet 201.

"

Naturklagenævnet har den 28. december 1993 ændret Fredningsnævnet for
Københavns afgørelse af 14. september 1993, hvorefter der blev meddelt af-
slag på dispensation til udvidelse af bygning nr. 2, skolebygningen, på Be-
handlingshjemmet Baunegården.

Naturklagenævnet udtalte:

"

Under hensyn til formålet med udvidelsen og til, at den omhandlede del af det
fredede område er knap så bevaringsværdigt som området mod nord, finder
nævnet at måtte give Københavns Kommune ved Socialdirektoratet medhold i
klagen. På den baggrund ændrer Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørel-
se, således at der meddeles Københavns Kommune tilladelse til den ansøgte
udvidelse af bygning nr. 2, skolebygningen, på Behandlingshjemmet Baune-
gård, matr.nr. 8 kd Lille Værløse By, Værløse Kommune."

Der har den 5. august 1998 været foretaget besigtigelse på ejendommen.

Værløse Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet ansøg-

ningen.

Københavns Amt har udtalt sig imod ansøgningen, da opførelsen er en selv-
stændig bebyggelse uden tilknytning til eksisterende, og da der er tale om
en udvidelse af antallet af børn.
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Fredningsnævnet udtaler:

Uanset nævnet er betænkelig ved de fortsatte andragender om byggeri be-
grundet i behov for udvidelse af institutionen, finder nævnet, at der kan med-
deles dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, da det
ansøgte byggeri medfører en æstetisk forbedring af området. Det er en betin-
gelse, at det eksisterende fuglehus renoveres, så det falder harmonisk sam-
men med de øvrige bygninger. Renoveringen skal ske efter tilsynsmyndighe-
dens nærmere anvisning.

Baunegården og bygningens placering er vist på vedlagte kort.

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-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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.

~rÆL.CP~~
Hans Chr. Poulsen

formand.

- - ----- - ---------
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Furesø Kommune
Att.: Kate Kronborg Holmstrand

Via e-post: kkh3@furesoe.dk

Værløse kommune beliggende mellem Slangerupbanen, Farum Sø, Ryget Skov og Nør-
reskov – Plantning af rosenbuske og moreltræer
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om lovliggørende dispensation til plantning af morel-
træer og rosenbuske på ejendommen matr.nr.  8bg, 7fæ, 6a og 6cd Ll. Værløse by, Værløse 
beliggende på Baunesletten. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til 
fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende luftfoto:

De grønne prikker viser grupper af rosenbuske á cirka 12 planter, og de røde prikker viser 
træer.

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-020-2020 

Den 12. juli 2020
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Furesø Kommune, der ejer området, har oplyst, at man i årene 2018 og 2019 plantede 110 ro-
senbuske af hjemmehørende arter og 8 frugttræer af arten morel, uden man var opmærksom 
på fredningsbestemmelsen. Projektet har haft til hensigt at tilgodese det særlige insektliv, der 
findes på Baunesletten. Dette specielt med fokus på sommerfuglearten violetrandet ildfugl, 
der er fundet i området. Arten er vurderet som værende næsten truet på den opdaterede rødli-
ste over danske arter fra 2019, men er generelt i tilbagegang på Sjælland. Tilstedeværelsen af 
nektarplanter vil ikke blot være et gode for denne specifikke art, men også alle andre insekter, 
der lever af nektar, og dermed også insektædende fugle og videre op i fødekæden. Desuden 
vil frugttræerne bære frugter, der kan være til gavn for både insektlivet, fuglelivet og perso-
ner, der nyder områdets rekreative værdier.

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 13. febru-
ar 1953 vedr. fredning af arealer i Værløse beliggende mellem Slangerupbanen, Farum Sø, Ryget 
Skov og Nørreskov.

Det omhandlede areal var på daværende tidspunkt anvendt til landbrug.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende i afsnit I, der omhandler land-
brugsarealer:

”3) Det er uden Fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt … b) at foretage
beplantning udover vedligeholdelse af den eksisterende.”

Internationale naturbeskyttelsesområder

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og udtalt, at det 
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, 
der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyt-
telseslovens bilag 5. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt:

”Furesø Kommune har uden tilladelse plantet 8 frugttræer af arten morel og 110 mindre ro-
senbuske af hjemmehørende arter på udvalgte steder på Baunesletten i Værløse. Baunesletten 
er en del af fredningen Ryget Skov og Ryet Høj. Det hedder i fredningskendelsen at ”Det er 
uden Fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at foretage beplantning udover vedligehol-
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delse af den eksisterende.” Kommunen har erkendt at plantningen er ulovlig og søger derfor 
en lovliggørende dispensation. 

Plantningen af rosenbuske og enkelte frugttræer er en del af et initiativ for at fremme biodi-
versiteten i området. Der har specielt været fokus på den sjældne sommerfugl Violetrandet 
Ildfugl. I området findes allerede en del rosenbuske. For bl. a. at tilgodese sommerfuglene, er 
der truffet aftaler om slåningstidspunkter. Desuden friholdes enkelte områder for slåning efter 
et rotationsprincip. 
Plantninger er således sket i den bedste mening. DN Furesø anbefaler derfor den ansøgte lov-
liggørende dispensation.”

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.   

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som 
uden udtrykkelig angivelse heraf antages at være at bevare områdets natur i størst muligt om-
fang. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at beplantningens formål har været at tilgode-
se det særlige insektliv, der findes på Baunesletten, særligt sommerfuglearten Violrandet Ild-
fugl.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen  
formand
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Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Furesø Kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Fursø Kommune 
Att.: planlægger Lene Vestermann 
 
Via e-post: lves@furesoe.dk 
 
 
 
 
 
Fredning: Værløse Kommune mellem Slangerupbanen, Farum sø, Ryget Skov og Nørre-
skov – Projekt: Sanselegeplads på Bavnestedet 
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til på ejendommen matr.nr. 8ax Ll. 
Værløse By, Værløse, beliggende Bavnestedet 201, 3500 Værløse, at etablere en senselege-
plads. 
 
Det fremgår af kommunens fremsendelsesskrivelse blandt andet: 
 

Center for Børn med Handicap under Socialforvaltningen i Københavns Kom-
mune har søgt om tilladelse til at etablere en sanselegeplads på ejendommen 
matr.nr. 8ax Ll. Værløse By, Værløse, Bavnestedet 201, 3500 Værløse. 
 
Ejendommen Bavnestedet 201har et samlet areal på ca. 9,8 ha og ejes af Køben-
havn Kommune. 
 
Ejendommen Bavnestedet 201 rummer bl.a. en døgninstitution for børn og unge 
med handicap i form af autismespektrumforstyrrelser m.v. Døgninstitutionen 
er forankret i Center for Børn med Handicap under Socialforvaltningen i Køben-
havns Kommune. 
 
Døgninstitutionen ønsker at etablere en sanselegeplads, benævnte motorikbane 
5, som bl.a. skal understøtte behandlingen af børn og unge og samtidig være til 
glæde i hverdagen. 
 
Sanselegepladsen ønskes etableret på den eksisterende græsplæne, der ligger 
mellem ejendommens bygninger. Af ældre ortofoto fremgår, at arealet omfatter 
det, som tidligere måtte karakteriseres som ejendommens parkanlæg og nu er en 
græsplæne med spred beplantning og lignende (have). 
 
Sanselegepladsen har et areal på ca. 250 m2 (ca. 19 x 13 m) og skal indeholde 
forskellige legeredskaber, bl.a. forskellige balance-bomme og balancepæle samt 
forskellige klatresystemer og klatrelabyrinter m.m. 
….. 
Legeredskaberne etableres primært i træ (robinia), som er FSC-certificeret og 
vil fremstå med træ-udtryk (dvs. u-malet) efter etableringen. 
 
De forskellige lidt lavere balancebomme og balancepæle har en højde på op til 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20122842 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-31-2021  
 
Den 31. oktober 2021 
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ca. 0,6 m over terræn. Klatrelabyrinten og andre større balancebomme/klatrestati-
ver og lign., der bl.a. etableres med lodrette bjælker, har en højde over terræn 
på op til ca. 2,25 m. Klatresystem 6, der bl.a. omfatter net og klatrevæg, har lod-
rette bjælker med en højde over terræn på op til ca. 3,15 m. 
 
Legepladsens etableres med et underlag med faldsand. 

 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende luftfoto: 
 

 
 
 
Legepladsens udseende fremgår af følgende tegning: 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 13. 
februar 1953 vedrørende fredning af arealer i Værløse Kommune mellem Slangerupbanen, 
Farum sø, Ryget Skov og Nørreskov. 
 
Af punkt III. Moser og Enge fremgår bl.a.: 
 

1) Arealerne (…) fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa forandres, men 
de skal med de af efterstaaende Bestemmelser følgende Indskrænkninger 
udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil. 
2) Det er navnlig forbudt: 
a. at opføre Bygninger af enhver art, herunder Drivhuse, Boder og 
Skure, eller at anbringe Indretninger, der kan virke misprydende, 
herunder Ledningsmaster og lignende, 
 

Af punkt IV. Lystejendom med tilhørende Park, Matr. Nr. 8 ax m.fl. 
fremgår bl.a.: 
 

1) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden derpaa ikke maa forandres, men 
det skal med de af følgende Bestemmelser følgende Indskrænkninger 
udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil, nemlig som 
Lysejendom. Det skal dog være tilladt paa Ejendommen efter Fredningsmyndig-
hedernes nærmere Godkendelse at opføre de til Ejendommens Karakter af og Drift 
som samlet Lystejendom passende Bygninger. 

 
Den 14. juni 1972 har Overfredningsnævnet ændret sin kendelse af 13. februar 1953 og afsagt 
tillægskendelse således, at bl.a. ejendommen matr.nr. 8ax Ll. Værløse By, Værløse kan an-
vendes som social institution for Københavns Kommune. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Miljøstyrelsen har oplyst, at den pågældende matrikel 8ax Ll. Værløse by, Værløse er delvist 
omfattet af Natura 2000-område 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 
Den planlagte sanselegeplads planlægges etableret ca. 100 m SØ for Natura 2000-områdets 
afgrænsning. Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af 
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000-om-
rådet er udpeget for. 
 
Furesø Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
 Kommunes fredningstilsyn har vurderet: 
 

at der med den ansøgte sanselegeplads er tale om en tilstandsændring af de eksi-
sterende ubebyggede arealer, som kræver fredningsnævnets dispensation. Kom-
munen vurderer også, at sanselegepladsen i sig selv indeholder bebyggelseslig-
nende indretninger, der kræver fredningsnævnets dispensation. 
 
Furesø Kommunen anbefaler, at fredningsnævnet meddeler dispensation fra 
fredningen til den ansøgte sanselegeplads. Kommunen vurderer, at den ansøgte 
sanselegeplads ikke vil påvirke de omgivende fredede landskaber negativt og 
lægger i den forbindelse vægt på, at legepladsen placeres i tilknytning til eksiste-
rende bygninger og på et areal, som har park-/havelignende karakter. 

 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.  
 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at legepladsen skal opføres på et areal, der nu er udlagt 
som græsplæne mellem de eksisterende bygninger. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 
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Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Furesø Kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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