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REG. NR. 04637.000

CARLSMINDEPARKEN

181 SØLLERØD 1514 II Sø

Oekl'2ltV"'øttio,"" p~h':l-\:
- O'JProno]wP.'lot af 16/1 1968 (næYFr), lyst 23/2 1968, r.Tn f'ror'l__""1 _..&.. __

ning af fællesareal (fredskov), bestemmelser for sø og sten-
gærde.

- Deklaration af 19/12 1966 (privat), lyst 4/8 1967, om beva-
ring (fredning) af visse træer på fællesareal og i haver
m.v.

•
- Afgørelse af 20/8 1982 (nævn - 79/82) - tilladelse til fæld-

ning/beskæring af visse træer.
- Afgørelse af 11/1 1989 (nævn - 147/88) - tilladelse til fæld-

ning af l og beskæring af 2 træer.
- Afgørelse af 22/2 1991 (nævn - 12/91) - tilladelse til "al-

mindelig gennemhugning" af skovbevoksning og til at fælde et
lindetræ.

Afgørelse af 31. januar 1995 (nævn 4/1995) - tilladelse til
fældning af træ.

t
MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 4/ 8 19 67)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

• 7ax, 7ay, 7az, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh,
7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu,
7bv, 7bx Søllerød By, Søllerød.

Gældende matrikulært kortbilag: div.

Se også REG. NR.:
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Matr.nr. 7 bx SØllerØd by og sogn Anmelder:

Carrsmindeparken
Jørgen Molsted,
landsretssagfØrer,
Vester Voldgade 90,
KØbenhavn.,

.,
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• • 1- ":1"~~~:tMatr.nr. 7 bx ~r et fredskova!eal, hvor fældning ikke : ~~~~

må foretages uden till~delse fra Fredningsnævnet, statens tilsyn
med de private skove, SØllerØd komr:mnalbestyrelse og Carls-
:71L1c.eparkensgrundej e:l.':vrening. Areal~t skal' "(;ilenhver. tid frem-
træde med et tiltalende udseende og skal vedligeholdes i·fælles-
skab af de 25 parceller under Carlsmindeparken. SØen skal h6~des
forsvarli.g~ oprenset., stengærdet lE..ngsvej en ,/ISkoyskellet./1ska;L:'

, .retableres og ligeledes vedligeholdes forsvarligt.

l.
-. I

2.

Afbrænding af haveaffnld på ejendOlrJUener forbudt. '

3· , '.
" :-.

• ." .. ::~( ·'1:.\1(1~~~~

Til' varetagelse af fællosopgaver - herunder':vedlige- ,'1)\ •.~:;:~··



< ,

holo.(:,:lseog renhoidqlse af fællesarealerne (bl.a. ~:.ærv2',,;:~(;ade
ejendom), vejene, herunder stien tjl SØllerØdvej o; den
anlagte vej langs arealernes Østside mod syd til V~ngebovej
og aflØbsledningerne - for ejerne åf pa:rceller unC:lcr Cc1rls-
minde parken, er oprettet Carlsmindeparkens Grun~ejer~orening,
'hvoraf ejerne af samtlige til bebyggels~ bestemte 25 par-
celler er piigtige medlemmer, uanset om veje er anlagt eller
parcellerne er bebyggede. Der er udarbejdet en vedtægt for
erunJejerforeningen. Grundejerforeningen skal have en be-
styrelse på ikke under 3 medlemmer, der med bindende virkning
skal kunne forhandle med kommunalbestyrelsen.

Kommunen er berettiget til at foretage eftersyn
af vedligeholdelsen og renholdelsen og lade affatte en be- "
retning over eventuelle mangler og med angivelse af, på hvilken .'
måde og indenfor hvilket tidsrlilllde skal afhjælpes. Der 30m / ':~

',Lde foreskrevne arbej der i1-<:keer udfØrt incienfor den angivIle
/', J

frist, kan kommunen foranstalte arbej derne udfØrt og foretage ,for.-;
deling af udgifterne efter eget skØn. ..j~~r

.1

, Nærværende;)dokument vil være at tinglyse som scrvi tut;-
stiftende på ejendommen -matr.nr. '7 bx SØllerØd by og sogn, med
SØllerØd kOIITmUnalbestyrclse, Fredningsnævnet for KØbenhavns
amtsrådskreds og Carlsmindeparkens grundejerforening som påtale-
berettigede. Deklarationen lyses med prioritet foruci for pante-
gæld.

Med hensyr- ~:~_ cie cjQndorr~en pcihvilende servitutter
henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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REG. HR.
MOdtaget r

"k" OlJ~og NaturstyreisPf,
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P....'1lIlel der:
JØRGEN MOLSTED
Landsretssagfører
Vester Voldgade 80
Telf.: 15 15 63

.'

r·:at:r.nr.v7aø,(/'7 bb;L-7 bc, 7/t)d,
q~, '7 bg,,/yb:;g :D
v7 bk, b ,v7 bn,v. 0,
v7 bp,v7 br,v7 bs,~7 bt,

;...7 bu0bv, .....7 bx, ,10"7 az og
]~ af Søllerød by

J'I<...

ir I'. .'_V'v .....

S-

Akt: Skab f~tNr.~f/
/. ff t<

. , (" '\'~r 7
_ '., • ~ I, :. J

I anledning af, at ,Søllerød kommunalbestyrelse har godkendt ved-
hæftede bebyggelsesplan for det areal, ~~r omfattes af QVennævRte
matp.npo. (bor-toctfra ~atr.nr. 7 ax, 7 2Z og 7 ~) erklærer un-
dertegnede ejere-for~ efterfølgende ejere af nævnte ejendom~

~ følgende: idet dog "bem!ilrkes,~t kno pJlnkterne 1 (4 '0),2,3,
-4 (b), 5, 6 eg 7 vedrørcr æatr.nr. 7 ex, 7 ~g og 7 ay, og at p~-
. terne 1 (1) l (2), (3) og (4 a) er uden betydn-ing-~dBJS JtB -fJå-
æatr.nr. 7 bo, 7 bp, 7 bq, 7 br, 7 bs, 7 bt, 7 hu og 7 tv værende
Getyggelse:

:. ~a bebyggelsen principielt ~an te~ragtes som i overensstew~else
Ged ~illæg nr. 1 til byplan 3, ~ar komEunalbestyrelsen tiltrådt
den i bebyggelsesforslaget påregnece bebyggelsesgrad.
De ~edenfor angivne bestew~elser faT bebyggelsen skal følges
såvel ved udformningen som ved valg af ::1aterialer, og der kan
i~ke forve~tes tilladelse til afvigelser.
:e 8~givne bestemmelser er fclgende:
(1.) Vedhæftede af arkitekterne Iversen a PluG udarbejdede be-

byggeIsesplan af 10. nove~ber 1966. Ua~set den på bebyg-
gelsesplanen angivne fordeling af hustyper, kan den enkel-
te grundejer dog frit vælge mellem de angivne hustyper,
såfre5t grundens størrelse tillader de0.

(2.) Vedhæfted~ tegning (dateret 21. sertember 1966) af type-
hus F 14 fra arkitekterne Iversen &: Plum, dog kLL~ forså-
vidt ar_g~r den udver.dige udforrrnir:g af huset. Skorstenen
skal i~dehclde 2 skorstensrør.

, .
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2.

Vedhæftede vejplan.
For at sikre en smuk helhed ved betyggelse af parken, der
rummer så enestående naturværdier, ~g samtidig sikre de
fremtidige ejere mod gener fra naboer, samt tilsikre den
frie udsigt over genbohusene mod syd, bes~emmes følgende:

(a. )

Al bebyggelse skal placeres i østskellet ••dog SlEM de 6
eetlige paroeller respekt orD byggelini~n' lange "ekov

·skelletol! forlængelse.
Alle huse skal udføres som etplanshuse uden udnyttet
tagetage, jfr. den under 3 nævnte tegning.
Stuegulv må ligge højst 30 cm over niveauet af fortov s-
bagkant på den nord for husene beliggende vej.
Med hensyn til husenes øvrige udformning, tagfladers
hældning etc., henvises til den under pkt. 3 nævnte ty-
petegning. - Husene skal på alle væsentlige punkter i
deres ydre fremtræden svare til de allerede opførte huse
på matr.nr. 7 bo - bv incl. Således skal f.eks. alle
murpartier udføres r-gule sten af samme type og med sam-
me opmuring som i de nævnte huse. Endvidere skal tagfla-
der, læ- og støttemure samt murpartier under vinduer væ-
re afdækket med tegl af samme type som anvendt i de op-
førte 8 nuse. Overfladebehandling af træ skal ligeledes
foretages på samme måde og med samme farver, som i de
nævnte 8 huse, og lodrette sorte vinduessprosser skal
anvendes.
Eventuelle kældervinduer skal være forsænkede i lyskas-
ser i niveau med terræn. Såfremt vanskelige terrænfor-
hold gør dette umuligt, skal projektet til anden udform-
ning af partiet ved kældervinduerne forelægges det i
pkt. 7 nævnte ejerlaug med arkitekterne Iversen & Plum
som konsulenter til godkendelse.
Terrænbefæstelse af terrasser, gangstier, trapper m·.m.
skal udføres med gule murstensklir~er; og udfor~~ingen
af sådanne må kun ske efter godkend el se af kOITJTIunalbe-
styrelsen samt det i pkt. 7 nævLte ejerlaug.

( b . )

Der må ikke på de enkelte huse opsæ~tes fjernsynsantenne.
Pntennen på satr.nr. ? bI' (GarloffiinGeparken 9), dor t jo
nor som fælleoanlæg for do på matr.nr. 7 bo bv inol.
opførte h~se, er dog till~dt, indtil ~ablering-or ~~et
af et~~~s antenneanlæg for samtlige Carlsmindeparkens
beb~~. ~nne fællesantenne skal anbringes ved den nord-
ligste af sidevejene til Skovskellet. Der må ikke p1
grunden opføres udhuse under nogen form. Endvidere er
legehuse og tilsvarende indretninger forbudt.
Det er tilladt at anlægge sandkasser og opsætte sædvilll-
lige legeindretninger til børns leg under forudsætning
af, at sandkasser og legeindretninger placeres på grun-
dens nordside.
Flagstænger er forbudt.
På grunden må kun anbringes personbiler, der anvendes af
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3.

husstanden. Campingvogne må således ikke anbringes på
grunden eller på Carlsmindeparkens vejarealer. .
Udendørs tøjtørring er kun tilladt på hverdage (undtagen
lørdag) og kun til kl. 12.
Afbrænding af haveaffald på grundene samt på fællesarea-
let matr.nr. 7 bx er forbudt.
Det i pkt. 7 nævnte ejerlaug kan forbyde anvendelse af
motorplæneklippere i nærmere angivne tidsrum.

I------------------~-
2. Den eksisterende beplantning på parcellerne skal bevares i vi-

dest muligt omfang, og intet af de på planen viste ~r må
fældes eller beskæres uden tilladelse frayredningsnævnet for
Køberillavns amtsrådskreds og Søllerød kommunalbestyrelse samt
fra det nedenfor i pkt. 7 nævnte ejerlaug.

3. Matr.nr ..7 bx er et fredskovareal, hvor fældning ikke må fore-
tages uden tilladelse fra Fredningsnævnet, Statens tilsyn med
de private skove, Søllerød kommunalbestyrelse og det nedenfor
i pkt. 7 nævnte ejerlaug. Arealet skal til enhver tid fremtræde
med et til talende uds~~ o~Æ~<te~~ fæll~sskab
af de 25 parceller~ 8o~a~at~ofi.
Søen skal holdes forsvarligt oprenset, stengærdet langs vejen
"Skovskellet" skal retableres og ligeledes vedligeholdes for-
svarligt.

4. Med hensyn til anlæg af friarealerne ·på de onkolt~ paroo'ler
gælder følgende:

(a. )

Den syd for huset beliggende del af grunden skal være an-
lagt som græsplæne med solitære træer eller trægrupper,
bestående af birk, fyr eller lærk. I sydskellet skal plan-
tes 2 rækker bjergfyr.
Mod øst skal grunden ligeledes anlægges som græsplæne,- og
i skellet afsluttes med 2 rækker bjergfyr. .
Terrænet nord for husene skal holdes i niveau med fortovs-
bagkant, og grunden skal anlægges som græsplæne og kantes
med 2 rækker bjergfyr

(b. )
Der må ikke på grunden anlægges køkkenhave.
Det skal bemærkes, at der ikke bør hegnes mellem de enkel-
te parceller, og kun levende hegn skal tillades, evt. mid-
lertidig understøttet af et ikke over 0,80 m højt flet-
værkshegn, ligesom der ikke må opsættes læskærne uden ef-
ter en samlet godkendt plan. TIet bemærkes udtrykkeligt, at
raftehegn ikke er tilladt hverken mod vej eller mod nabo.
Vedligeholdelsen af friarealerne skal foretages i overens-
stemmelse med Søllerød kommunalbestyrelses og det nedenfor
i pkt. 7 nævnte ejerlaugs krav.

5. Vejforhold.
Lodsejerne skal respektere yderrabat og skråningsanlæg (sten-
sætninger) på private arealer langs veje og sti i det omfang,
hvori de godkendte projekter nødvendiggør dette. Samtlige vej-
og stiarealer skal anlægges under eet i deres helhed.



Ejerne af ejendommene matr.nr. 7 au, 4 c, 4 eu, 15,
3 ef ibd. skal være fritaget for bidrag til vejenes
vedligeholdelse og renholdelse, sålær~e de ikke gør
dem.

l, Trafik til og fra Søllerødvej ad omhandlede veje og sti for de
, ~~~!ijl værende ej ere af -do af nærværendo Eiekla.r~tio:l
, etendomme, skal kunne foregå frit og uhindret.
i Det skal være ejerlauget tilladt at foretage fornøden opgrav-
l ning på de private ejendomme med det formål at vedligeholde
! ovennævnte anlæg, dog mod erstatning for forvoldte skader.1 Samtlige udgifter til vedligeholdelse og renholdelse af vejene
l (herunder stien til Søllerødvej) og til en med hjemmel i kommu-

'

l nens vejvedtægt af kommunalbestyrelsen fastlagt andel i udgif-
terne til den allerede anlagte sydlige strækning af den nor~-

l sydgående vej langs arealets østskel (fra Vangebovej til syd-
,"(~u~~f:l~.nr. 3 ef ibd.) fordeles på do ~f denne gQkl~r2.-
! t~_ ejendomme med lige store parter.
le 6.
I
l
l
l
l

i

\

l
!
l
i
!

l
l-!

4.

Et 0,50 m bredt areal af ej endommene langs nordsiden af samt-
lige 7,5 m brede øst-vestgående veje befæstes som rabat og skal
i øvrigt være underkastet bestemmelserne i den for kommunen
gældende vejvedtægt, som om arealet havde været matrikulært ud-
lagt som vejareal.
På ejendOmmene matr.nr. 7 ae, 7 bd, 7 e~, 7 bI, 7 bo og 7 b~
ibd. slral f OP 1:>1: d en garage (carport) anlægges t o autemebilfiolde

-pladser i umiddelbar forbindelse aed do rospektive veje.
Desuden skal dor på hvor af dissli ejendottme anJæggGg an v@nde
plads for automobiler.
På ejendommen~matr.nr. 7 a~, 7 ba, 7 be, 7 bi, 7 hm, 7 bp og
~ ibd. skal foruden garage (carport) anlægges cen automobil-
holdeplads i umiddelbar forbindelse med de respektive veje.
De matrikulært udlagte vejarealer optages efter vej anlæggenes
afslutning og endelige godkendelse i fortegnelsen over private
fællesveje og underkastes bestemmelserne i den til enhver tid
gældende vejvedtægt, også med hensyn til renholdelse og vedli-
geholdelse.

3 dl og
og stiens
brug af

Regnvandsbassin, vejbrønde, nedgangsbrønde og ledninger tilhø-
rende overfladevandsystemet, beliggende såvel i vejarealer som
på private ejendomme, må ikke overbygges og skal vedligeholdes
og renholdes af ejerlauget.

7. Til varetagelse af parcelejernes fælles opgaver, herunder ved-
ligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne, vejene, herun-
der stien til Søllerødvej og den anlagte vej langs arealernes
østside mod syd til Vangebovej og afløbsledningerne, er der op-
rettet et ejerlaug, hvoraf ejerne af samtlige ovennævnte til
bebyggelse beregnede 25 parceller er pligtige medlemmer, uanset
om vejen er anlagt eller parcellerne er bebyggede. Der er udar-
bejdet en vedtægt for ejerlauget. Ejerlauget skal have en be-
styrelse på ikke under 3 medlemmer, der med bindende virkning
skal kunne forhandle med kommunalbestyrelsen.
Kommunen er berettiget til at foretage eftersyn af vedligehol-
delsen og renholdelsen og lade affatte en beretning over even-
tuelle mangler og med angivelse af, på hvilken måde og inden
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for hvilket tidsrum de skal afhjælpes. Dersom de foreskrevne
arbejder ikke er udført indenfor den angivne frist, kan kommu-
nen foranstalte arbejderne udført og foretage fordeling af ud-
gifterne efter eget skøn.

8. Deklarationen af 15. september 1960 og deklaration, tinglyst25. september 1963, ophæves.

Nærværende dokument vil være at tinglyse som servitutstiftende på
ejendommene-matr.nr,. 7 ae, 7 ba, 1 bb, 7 be, 7 ba, 7 be, 7 bf,
7 b~, 7 bh, 7 bi, 7 bk, 7 bl, 7 bæ, 7 bn, 7 bo, 7 b~, 7 bq, 7 br,
={ b~, 7 bt, 7 bu, 7 b\r, 7 bx, 7 az, 7 eJE og 7 ay af Søllerød by
cg sogn med Søllerød kommunalbestyrelse, Fredningsnævnet for Kø-
benhavns amtsrådskreds og det i pkt. 7 nævnte ejerlaug som påtale-
berettigede. Deklarationen lyses med prioritet forud for pantegæld.
i ao enkelte paroeller, Qog at Qekl~rat1on~n resp~kterer de ~u på
~aroellerno matr.nr. 7 bo bv (inal.) lyste ppioritetex i kxedit-
og bypotekforoEing samt Gparek~sse.

Med hensyn til de~~ilende servitutter henvises til
iY~.rn.e~
&ar o011 Qr~e" bIa~ i tingbogen.

/~.
København, den ~. december 1966.

Foranstående kan tinglyses.

Søllerød kO~UDalbestyrelse, d. 10 ~4J eS?

t~~·.~ -~
"T:·W.Rohde
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04637.00

Dispensationer i perioden: 20-08-1982 - 04-05-2001
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REG.NR.
,04. I?c.z.

Y~~7

."
UDSKRI 1:' mr .L

a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR K0BENHA VNS AMTSRADSKREDS •

År 1982 den 20. august kl. 9.30 afholdt Frednings-~---------nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus,
hvor da foretoges:
F.S. 79/1982: Ansøgning om tilladelse til

fældning af træer på fred-
skovsarealet under Carlsmin-,

depar~en - matr. nr. 7 bx
Søllerød.
Fredpingsdeklaration tinglyst
23. februar 1968.

Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen •
2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borg-

mester, landsretssagfører Erik Øigaard.
3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
Der fremlagdes:

l) skrivelse: af 17. maj 1982 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen
til nævnet.

2) skrivelse af 4. maj 1982 fra Grundejerforeningen Carlsmindepar-
ken til Skovtilsynet.
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,

;

3) udskrift af grundejerforeningen Carlsmindeparken's protokol
vedrørende ordinær generalforsamling for den 15. marts 1982.

4) skrivelse af 25. juni 1982 fra Søllerød kommune til nævnet.
5) fotokopi af deklaration tinglyst den 2~. februar 1968.
6) indkaldelse.

For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mogens
Dannisøe .og stadsgartner··V. Hørslykke •

For Danmark~ Naturfredningsforenings lokalkommite
mødte civilingeniør'Peschardt-Hansen.

For Hovedstadsrådets fredningsadminis~ration mødte
landinspektør Ole' Nørgaard. ' " .

" ':Statsskovrider J.U~ W~del-Heinen var mødt.' '
" For' grunde'jerforeningen C"arlsm1ndeparken mødte formanden,

Kae:)' 'Brandt'Pet'er-sen,.
Lene Jø:rring, Cer lsmindeparken~ l, var- mødt." ,,;.

~o. , O.K,,::.Poulsen, 'Carlsmindeparken 7;' var'mødt.
" ; o)'1.('· < Fredningsstyrelseno'og Københavns' amtskommune', teknisk
forvaltning, var ikke: repræsenteret. l:- -. ,',.0., .'<1: r ."1.',

, '. .o. 'k Formanden åbnede- mødet og redegjorde' for anledningen
til.:'mødets afho1"de1se. ~.I: " . 'l Cl";" o.... .....:. ' " I

'''.' ,~ F'ormanden for Grunde-jerforeningen' CarIsmindep'arken,
Kaj Brandt'Petersenoudtalte, at'grundejerforeningen nu går ind for det
af statsskovrider J.U. Wedel-Heinen fremsatte forslag for fældning
af træer i Carlsmindeparken~' e~ter'at'der'har' været besigtigelse
på stedet. - ·'0 l·~·l. _

Lene Jørring udtalte, at hun var overrasket over den
ændring, grundejerforenlngen nu indtog, idet hun var ai den opfat-
telse, at'det på generalforsamlingen var'blevet~vedtaget at ind-

o stille, at det store kastanietraf skulle' 'fælcfes• Faaim1en er me-
get glad for at bo tæt på skoven, men ønsker at bevare huset.
Træet skygger m'egetl':for-huSet~ og forårsager fugt i huset.



-,-Dehar haft store- -udgifter 'tfl 'udbedring af, taget, der var svampi.

En energiltonSlilent har udtalt" "at 'træet er årsag hertil ~ Hunan-

'--,moder·indt-rængendeom,'-'at nævnet me'dde1ertl'11adelse -eil fældning

af 1iræet. Hun "bemærkede,,at 'hun gerne· ser"riyplantning"på stedet.

O.K. Poulsen bemærkede,at .- da han købte huset

-for'3 år siden·' var solentpå'hans 'terrasse :fra kl. 7.30 til kl.

15.30 - nu er solen på terrassen 'fra kl. "9 til kl~ 14.00-Huset

er aldrig tørt på grund af fugt, og hail' anmoder,'bm,at bøgetræerne

foran huset fældes. Primært ønslcer:han'de nærmeste træer fældet,

--subsidlærtJ'de :bagvedstående ·storellbøgetræer~ ",I Statsskovrider J.U. Wedel·Heinim' oemærkede. at "fældning

af kastanietræet ,vil~-J>evlrke;at man·islår 'hul i 'skoven. Han går ind

-'-'.for, .lat· nævnet'-nægte til'ladelse ~til -fældning af 'kastanietræet og

bøgetræerne op ,til O.K. Poulsens ejendom. !Såfremt ,der"sker; fældning

i skoven\Jbagved, vll: dette· give"lys og'1uft. IJ -'

" Fru)~ene Jørring bemærkede.~at'det alene er ejerne af

,nr~ l, :og-·1,',der er 'udsat: f'or"de,·største' ,gener fra skoven, de an-

dre ejendommehar ikke samme'problemer. I (, 1'- ,.1

J Dandinspektør ~le'"Nørgaard,rejste spørgsmålet om, hvor-

~ vidt den på ejendommentinglyste deklaration er-en -egentlig fred-

,.ningsdeklaration,'idet Søllerød kommunalbestyrelse og Grundejer-

foreningen Carlsmindeparken i så fald er·udgået'som påtaleberetti-

gede.

Der.foretoges besigtigelse.

Træerne blev udpeget.

Nævnetvoterede og var herefter enige omfølgende:

,l) l Ahorntræ (Carlsmindeparken l) fældes.

2) l Ask, 2 bøgetræer og l Elmetræ (Carlsmindeparken 7) fældes -

(de 2 Bøgetræer bagved de to, ejeren ønsker fældet)

3) l Lindetræ ved Vangebovej fældes,

alt sompåvist af nævnet under besigtigelsen.



,"

Nævnets medlemmer var enige -om ikke at meddele til-
ladelse til fældning af Kastanietræet (Carlsmindeparken l),
ligesom nævnet heller ikke kunne meddele tilladelse til fældning
af 2 bøgetræer (Carlsmindeparken 7) stående nærmest O.K. Poul-
sens ejendom. (Egetræ.)

Nævnet var endvidere enige om at meddele tilladelse
til beskæring-af de ,udgåede grene på det-~redede træ langs skel-
let mod Carlsmindevej • '-,

Nævnets medlemmer var på foranledning af det af Hoved-
stadsrådet rejste spørgsmål enige om at udtale, at deklarationen,11 h~nset ,til naggrunden for dens tilblivelse, må anses for at være
en-'fredningsdeklarat1on, således at alene nævnet er påtaleberet-
tiget. Spørgsmålet vil kunne indbringes for Overfredningsnævnet

··somnedenfor.. anført. ~l "'. " • 1. ... t-

Af hensyn~il'bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes ~et; !!i nævnets afgørelse foruden af andrageren
og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministere~, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

.' n1nger'og-institutioner, jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klage-ti fristen er 4,-uger-fra modtagelsen af nærværende skrivelse, og
at tilladelsen ikke kan udnyttes-før udløbet af~lagefristen.

• Sagen sluttet.- "

/i:ulL1Erik lZ:;~/
Fredningsnævnet f<lr Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

Udskriftens rigtighed bekræftes: 15 SEP. 1982

I. -Heide-J.ergensen."
formand.

, den
!

.I
I.Heide-Jørgensen

~mmer



REG. NR. o y (, '37.6 6-0

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den ll. januar foretoges for Fredningnsævnet for• Københavns amtsrådskreds:

F.S. 147/1988: Ansøgning om tilladelse til fældning, og beskæring af to andre fredede linde-

træer i Carlsmindeparken 43.

fældning - matr. nr. 7 aø Søllerød.

beskæring matr. nr. 7 bx Søllerød.

Deklaration af 19/12 1966. ~

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 7. december 1988 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen

til nævnet.

2) skrivelse af 12. december 1988 fra nævnet til medlemmerne med på-, tegninger.

3) fn~okopi af skrivelse af 12. december 1988 fra nævnet til Søllerød

• kommune - ubesvaret.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinens skrivelse af 7. decem-

ber 1988 har sålydende indhold:

~.~i\iøministG;·]et
<::'<0'/- og Naturstyrelsenv' '1 l
j.nr. F \~O")\,--\.\0 B: 1

/tJ~_.J



l.,

,
•

d F~dning af et fredet lindetræ og bes~ring af to andre fredede lindetræer
på ejendommen Carlsmindeparken 43.

Ved stormen den 29. f.m. er en stor gren brækket af et af de fredede træer
i Carlsmindeparken. Grenen har i faldet beskadiget ejendommens carport.
Træet står for enden af indkØrsel en til ejendommen, som ejes af direktør
Jørgen Tåndrup og frue. Træet blev besigtiget af undertegnede den 6/9 1984,
og det forekom den gang frisk og sundt. Den afbrækkede gren kan imidlertid
henføres til et alvorl igt svampeangreb alene i denne gren, med et antal store
frugtlegemer uden på barken. Svampeangrebet var ikke synligt i 1984.

Da træets udseende ikke kan reddes ved beskæring, skal skovtilsynet anbefale
til godkendelse af fredningsnævnet og Søllerød kommune, at træet f~des for
ejerens regning. På samme ejendom findes et lindetræ af samme stØrrelse
umiddelbart vest for det beskadigede. Dette træ, som også truer bygninger
på ejendommen og på to naboejendomme, anbefales fæidet samtidig. Endelig
findes på græsplænen syd for beboelsen på ejendommen et stort, tilsyneladende
sundt lindetræ. Skovtilsynet skal anbefale, at dette træ godkendes beskåret
i kronen, så risikoen for skade på bygninger i nærheden reduceres. Bes~-
ringen bør udføres efter nærmere aftale med skovtilsynet.

\

Der henvises til deklaration af 19/12 1966, tinglyst
nr. 7 ax, 7az og 7ay, SØllerød by, Søllerød og herfra

.. .' . .'.- '., - /)

11/8 1967 på matr.
IIudstykkede parceller .

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

at nævnet for sit vedkommende meddeler tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Mil-

jøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger

_/jøministeriet J. nr F. \~O~\l -Yc



•,

,
•

og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klage fristen er 4
uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand .

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den ll. januar 1989.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskredf

Gentofte civilret ;1-&( t er, /}1:C7// ttl p ~
Rygårdsvænget 6 /~. vv

2900 Hellerup I.Helde-J gensen
01 - 62 26 44 cMIdommer



REG.NR. 4b~7.oo

U D S K R I F T

Sk Modtaget,
ov- Og Naturatyrefserr

2 6 FEB. 1991
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS~

Ar 1991 den 22. februar foretages for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 12/1991: Ansøgning om tilladelse til at, foretage en "almindelig gennem-

hugning" af skovbevoksningen på

matr.nr. 7 bx Søllerød samt til-

ladelse til at fælde en linde-

træ på matr. nr. 7 bh Søllerød.

§ 34:;:

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 23.januar 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 29. oktober 1990 fra statsskovrider K.

4Ir Waage Sørensen til skovløber Nicolai Leo Hansen.

3) fotokopi af skrivelse af lo. december 1990 fra Poul Friis til

tt Søllerød kommune.

4) skrivelse af 6. februar 1991 fra statsskovrider K. Waage Sørensen

til nævnet.

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

kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsrets-

sagfører Erik Øigaard og det af Københavns amt udpegede medlem

af nævnet, Jørgen Osterkruger med påtegninger.

Qd

Niiljøministeriet
Skov"!OJ Naturstyre1.sen
J.nr. SN (eli { , -o t90 l
Akt. III 'to .
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed
om at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

ren kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljøministeren og

Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner jfr. natur-

fredningslovens § 8, at klage fristen er 4 uger fra modtagelsen af

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

4t løbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

,
, den 22. februar 1991.

Fredningsnævnet for Københavnsamtsrådskred~ /', .
Gentofte cIvilret ;,:./0f.-[;( J~7 -I" 7~

Ryg8rdsvængt-'t6 ( . ~,/.~A~ ____
2900 Hellerup ! .---
01 - 62 26 44 I. Heide-Jørgensen

civildommer



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 31.1.1995
FRS nr. 4/1995 BH

Lasse Kaiser
Carlsmindeparken 15
2840 Holte

FEB.

Vedr. træ i Carlsrnindeparken 15, 2840 Holte, matr. nr. 7 bo
Søllerød.

De har i skrivelse af 4. januar 1995 ansøgt om tilladelse til
fældning af den på ejendommen stående ær (ahorn).

Miljøministeriet har i skrivelse af 25. april 1994 anbefalet
det ansøgte.

Grundejerforeningen Carlsmindeparken har i skrivelse af 31.
maj 1994 erklæret, at foreningen intet har at indvende mod
det ansøgte.

Københavns amt har i skrivelse af 16. januar 1995 tiltrådt
det ansøgte.

Det hedder i fredningskendelse af 19. december ~:
Iq~b

n

2. Den eksisterende beplantning på parcellerne skal bevares i
videst muligt omfang, og intet af de på planen viste træer må
fældes eller beskæres uden tilladelse fra Fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskreds og Søllerød kommunalbestyrelse samt
fra det nedenfor i pkt. 7 nævnte ejerlaug.

IIeAb
..........

\~\\ II -oooJ

\ \o
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Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, nærværende afgørelse er modtaget, klages
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 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.

~~R~
Hans Chr. Poulsen

formand.



•
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Gladsaxe, den 04/05-01
FRS nr. 16/01 BH

Søllerød kommune
Byplanområdet
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

Vedr. jr.nr. BYP210862.kas - ansøgning om tilladelse til træfældninger.

• På vegne ejeren af Carlsmindeparken 21, matr.nr. 7 bi Søllerød by, Søllerød,
har Søllerød kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse til at fælde 2
nærmere angivne træer.

Ejendommen er fredet ved deklaration af 4. august 1967, hvoraf det fremgår,
at nogle nærmere angivne træer ikke må fældes eller beskæres uden tilladelse
fra Fredningsnævnet.

Ejeren har fået udarbejdet en tilstandsvurdering af begge træerne. Denne er
vedlagt ansøgningen.

Søllerød kommune har i skrivelse af 3. april 2001 anbefalet, "at træ A tillades
• beskåret som angivet på betingelse af, at der efterplantes nu, da det forudses,

at en fældning kan komme på tale indenfor en kortere årrække, og at træ B til-
lades fældet på betingelse af, at der efterplantes nu".

Københavns amt har i skrivelse af 23. april 2001 tiltrådt Søllerød kommunes
indstilling.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at træ A beskæres som angi-
vet, og at træ B fældes, begge dele på betingelse af, at der efterplantes nu.

•
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.

IJd:



•

•

•

•

-2 -

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.

!kJ tO!r.C?~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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Tilstar1dsrapport - bil/edbilag 1.

A. PLACERING.

A. T\lEGE I KRONEN.

e Træfældning . Beskæring . Flishugning . Stormsikring . Sårbehandling . Rodfræsning
Plejeplaner . Rådgivning . Bevoksningspleje . Plantning af træer· Flytning af træer· Rodafskærmning

Jordløsning . Brændekløvning . Flis . Brænde

MedJemalDTF

KirksJte'lsj 128 . 3400 AJlrerød . TH.: 48 23 04 60
E-mail: lars@noerholm.dk . www.noerholm.dk

mailto:lars@noerholm.dk
http://www.noerholm.dk
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Vi ger op i rræer. ..

A.. INDGROET BARK

A SÅR VED BASIS.

TrcsFældr;ing. Beskær!ng . Flishugning . Stormsikring . Sårbehandling . Rodfræsning
Plejeplaner . Råclgivning . Be'/oksningspleje . Plantning af træer· FlYtning af træer· Roclafskærmning

Jordløsning . Brænclekløvning . Flis . Brænde

rE
Mec:em afDTF

Xirxelts'I'ej 128 . 3430 Allerød· Tl1.: 48 28 04 SO
E-mail: lars@noerholm.dk . www.noerholm.dk

mailto:lars@noerholm.dk
http://www.noerholm.dk
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LARS N.øJ=lHOL~' !

S~'\oytc;~nn~::r
Vi går op i træer. ..
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B. PLACERING.

B. BUNDTEVEGE
- INDGROET BARK.

• Træfældning . Beskæring· Flishugning . Stormsikring . Sårbehandling . Rodfræsning
~Iejeplaner . Rådgivning . Bevoksningspleje . Plantning af træer· Flytning af træer· Rodafskærmning

Jordløsning . Brændekløvning . Flis' Brænde

I!l
"oolem ai DTF

Xir~C\easvej128 . 3450 Allerød . Tl1.: 43 28 04 60
E-mail: lars@noerholm.dk . www.noerholm.dk

mailto:lars@noerholm.dk
http://www.noerholm.dk
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