
Afgørelser – Reg. nr.:   

  Fredningen vedrører:  

Domme

Taksationskommissionen 

Naturklagenævnet 

Overfredningsnævnet 

Fredningsnævnet 

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 

Bemærkninger

Kendelser

Deklarationer
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REG.NR: 7961.00
Bagsværd - udsigt

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fredningsoverenskomst tinglyst d. 12. november 1957 til sikring af udsigten fra Nybrovej
til Bagsværd Sø.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 12/11 1957 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Bagsværd matr. nr.:
27 b, 27 c

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG.NR:
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D JCDHII a KJelcbko". A/S. København,
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, 8ogn:
(I Ksbønhavn kvarter)

eller (I de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting.
bogen, art. nr., ejerlav,

8ogn.

27 b og 27 c
Bagsværd bYt
Bagsværd sogn. Købere }

Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.;
(~_ d4&n' SDdool REG.Hk -~(\lo\.OO

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Frodning~nitvr.etfor i(øb?~h;:lInsamfSl'ådskreab

J-rCd€I~~~beI'S I;,r:( J, o.(oehllg
Howitzvøj 32,1. sal - Kbhvn. F.

Stempel: kr. øre.

I' r e d n i n g s o v e r e n s k o m s t •

Undertegnede fængselsoverbetjent J. G. Brauner ~~,
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 27b og 27c af Bagsværd l ,,':r'J'

'l~'

by, Bagsværd sognt at foretage følgende til sikring af udsigten fra ~; .
r:f~ •

Nybrovej til Bagsværd sø: ~~'\'~"
Hegnet langs Nybrovej må ikke have større højde end 1.25 m ~~:

dog med undtagelse af strækningen ud for beboelseshuset. Bevoksnin- I ;l}i' "
gen skal holdes så laVt at udsigten o~er søen fra vejen ikke hindres'l 1~..

'~'ø'
samt iøvrigt at tiltræde: at fremtidig udstykning og bebyggelse ~.
kroæver tilladelse fra f=edningsnævnet for Københavns amtsrådskreas. r-' ir

Jeg er enig i, at ovenståend.e bestemmelser tinglyses på for- ' :~:
"~o

nævnte ejendom uden udgift for mig. "~o

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amtsråds- ,'F:'
kreds. ':

:SI

Vridsløselille t den 9 - 5 - 1954 ~~'
',r'",,.,,

Georg Brauner. ..':"1. •
'~,

Indført iDagbogen for Retskreds Nr. 2, Københavns Amts
nor~re Birk, den /[ ~ /'r.:>~ 1-'
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