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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~)~~ ,070

• Udskrift
at

forhand11ngsprotokol for tredningsøævnet for
Københavns a$tsrådskreds.

År 1962 den 22. aa.j lå. 14,00 holdt tredn1ngs:nævnet for Køb.tAbaYIl.
Aatarldøkreds mede på rådhuaet i Gentorte, hvor da foretogeet
's. 175/1958 ' l3ehandlil16 af. b.~ing om fredning at pa:N:-

omrlder 1 fJentotte kOJUnWle•
• I Jfamlets medlemmer var mødt således:

Joraanden, dommer Jantzen, atatloDsforstander ~.M. Mads.n og høJ.aterets-
a.,t.rer H. Steg11ch-Petersen.

~, ...•.........•.....•...........•........................•...............
I. E N D :iS L $ E:-..........-.-..........- .......-

Ejendommen .a.tr. nr. 11 !! og 1'7i! at Gentofte by, Hellerup sop. skal
i ait fulde om1ang bevares som rekreativt grønt område 06 være tl1sæcselil
tor o:f'fentlisheden 1 det omt'ang, som den 61ft. pnrkmæsslge QdtorardDg tor-
l1d_tter.

Der kan 1 ~resaardsparken toretages alle sådanne æadrin~er, som tJener
dens opretholdelse og udb~~nlns som rekreativt omr~d••

Der lean ikke i vregaardøparlcen anbringes b,.gninger, boder eller eklU'ek~~.t113tede~~els. 1k~. tjener dens foraål som park.
»er må ik~e anbringes master og li~nen4et med mindre de tjene~ belys-

tti1asa• eller tra!1kform~1, og der ml ikke anbringes reklameskilte eller
:Ø:4re for .t:'H1I'lteU 81t:.ani!iende indretninger.
, . net skal være m~llot at toreta6e sådanne mindre tBDd~lnb.r 1 ~r.gaardø-

parkens afgrænsning, som er nødvendl~e til udvidelse af de tilstødende v.ae
Undtaget fra trednln~ er en 60 m bred strlm.-:le1t regnet lanss hele Ivre-

h.~all. mod ~stt hvorpl bygningen wregaard er beliggende.
Påtaleberettiget er fredn1ngsnæv.net tor ~.benhavn8 iuat.

Jantzen. s.}.,. Madsen. H. Streglieh-Peterøen.
Begærea t1ns11st 1'u matr. nr. 17 !og 11 i! at Gentofte by, BellerLlp

aoSD. idet udskriftena rigtighed b$kr~tes.
Fredn1nf;SlØVnet for Løbetlhavna At1l't.srådak-I'eds, deL. t~6. ~u.n1 1962.

Jantzen. •



Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. ~t

Københavns amts nordre birk. den 27. juni 1962. •
Harald l?etersen

...-......--.....

. .. ,.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07

Dispensationer i perioden: 15-07-1986 - 22-10-1986
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U D S I< R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1986 den 15. juli kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet

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

tages:

F.S. 64/1986: Ansøgning fra Hovedstadsregionens

Naturgas I/s om tilladelse til eta-

blering af lavtryksregulatorstation

nr. 157-8 Tranegårdsvej, Gentofte

kommune.

Parkfredning - Øregårdsparken.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

3) det af Gentofte kommune udpegede medlem af nævnet, advokat Torben

Brobjerg, havde meddelt, at han var forhindret i at give møde.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 14. maj 1986 fra Hovedstadsregionens Naturgas I/S

til nævnet.

2) 2 kortbilag.

3) beskrivelse.

4) fotokopi af kendelse tinglyst 27.juni 1962.



5) skrivelse af ll. juni 1986 fra nævnet til statsskovrider
K. Waage Sørensen med påtegning.

6) skrivelse af 30. maj 1986 fra Gentofte kommune tilnævnet.

7) indkaldelse.

For Gentofte kommune mødte Solveig Andreasen, byg-

ningsvæsenet, Messeteo, teknisk forvaltning, samt stadsgartner

Haugstrup.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For Hovedstadsregionens Naturgas, Gasgruppen 1980,

mødte ingeniør Finn Landau.

Statsskovrider K. Waage Sørensen havde meddelt, at

han var forhindret i at give møde.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

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

rådets vegne ikke havde bemærkninger til den foreliggende sag.
Danmarks Naturfredningsforening var ikke repræsen-

teret.

ti

••
Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse .

Finn Landau, Gasgruppen 1980, oplyste, at regulator-

stationen om vinteren, når den er hårdt belastet, vil summe en

smule ligesom en højspændingsledning. På andre tidspunkter vil

den ikke kunne høres. Efter planen skal den placeres lige inden

for Øregårdsparken ud mod Tranegårdsvej i forlængelse af de of-

fentlige toiletter og transformastationen.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, havde

ingen bemærkninger til projektet. ' ,

Stadsgartner Haugstrup fandt den planlagte placering

velvalgt og oplyste, at transformatorstationen ogdet offentlige



..

toilet er anlagt efter områdets fredning. Fra kommunen var der

iøvrigt ingen bemærkninger til projektet.

De to mødte medlemmer af nævnet var enige om at

meddele tilladelse til etablering af lavtryksregulatorstatio-
nen.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

drageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt aner-

~ kendte foreninger og institutio~er jfr. naturfredningslovens § 8,

at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,

og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

e
••

Poul Jensen.

Torben Brobjerg.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 24. juli 1986.

Fradningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

14r&U~-f1rVl4/~
I..Heide-Jørgensen

civildommer.
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1986 den 22. oktober kl. 14.00 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gentofte rådhus, hvor

da foretoges:

F.S. 138/1986: Ansøgning fra NESA A/S om til-

ladelse til etablering af fjern-

varmeledninger gennem 0regårds-

parken, der er fredet.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejet Poul

Jensen •

3) det af Gentofte kommune udpegede medlem af nævnet, advokat Torben

Brobjerg •

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 9. oktober 1986 fra Gentofte kommune til nævnet.

2) skrivelse af 5. september 1986 fra NESA A/S til Gentofte kommune.

3) kortbilag af 4. september 1986.

4) indkaldelse.

5) skrivelse af 13. oktober 1986 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.
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6) skrivelse af 17. oktober 1986 fra Københavns amtskommune,

teknisk forvaltning, til nævnet.

For Gentofte kommune mødte cand. jur. Solveig An-

dreassen, stadsgartner Johannes Haustrup og afdelingsarkitekt

Michael Frisch-Jensen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte arkitekt Adler-Nissen.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nør-

gaard.

For NESA A/S mødte Poul Erik Ter-Borch og Niels Pude

Pedersen.

Statsskovrider K. Waage Sørensen havde meddelt,

at han var forhindret i at give møde.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelte, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de på

amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger til sagen.

Formanden åbnede m~det og redegjorde for anled~ingen

til mødets afholdelse og oplyste, at statsskovrider K. Waage Sø-

rensen havde udtalt, at udgravningen af hensyn til fredningen

ikke bør tillades nærmere end 3 meter fra større træer.

Stadsgartner Johannes Haustrup oplyste, at det på

kortbilaget af 4. september 1986 viste forløb af fjernvarmeled-

ningen ikke kan anbefales af Gentofte kommune, idet ledningen

forløber gennem parken og under søen.

Repræsentanterne for andragerne fremlade kortbilag

dateret 22. oktober 1986 sag: FS 138, hvoraf fremgår en ændret

linieføring fra Øregårds alle til Tranegårdsvej i stien. Herved

vil 2-3 træer - popler - være for tæt på ledningen.
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Andragerne oplyste videre, at det har vist sig nød-

vendigt at nedlægge fjernvarmeledningen i øregårdsparken, idet
en placering i Strandvejen, ~~ har været drøftet med Københavns
amtskommune, som generelt ikke vil godkende ledningsplacering under

kørebanen. Tilstedeværelsen af eksiterende gas-, vand-, kloak- og
telefonblokledninger i cykelsti og fortov, umuliggør andre led-

ningsnedlæggelser i Strandvejen.
Gentofte kommune kan efter omstændighederne tiltræde,

at fjernvarmeledningen nedlægges i stien langs Strandvejen.
Arkitekt Adler-Nissen og landinspektør Ole Nørgaard

finder placeringen uheldig, men accepterer løsningen.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at med-

dele dispensation fra fredningen af øregaardsparken til at ned-

lægge fjernvarmeledning i overensstemmelse med det i dag frem-

lagte kortbilag.

Tilladelsen er betin~et af, at andragerne og Gentofte

kommune - stadsgartneren - ved for~Bndling bliver enige om beskæ-
ring/fældning af beplantning.

Nævnet forbeholder sig at godkende retableringen.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andra-

gerne og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

§ 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende ud-

skrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af
klagefristen.
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Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Poul Jensen. Torben Brobjerg.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644

, den 24. oktober 1986.
, , I

,/ YJI--W·~U· ~h1{'l/(/~J J.
1

I.Heide-Jørgensen
, civildommer
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