
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Uverfredningsnævnet F0rhand1ings- og Kendelsesprotokol.

e-e Aar 1919 den 2G.Januar afsagde uverfredningsnævnet
følgende Kendelse i Sagen angaaende Adgang til Forlængelsen af
Larsens Vej i Vedbæk fra Strandvejen til Øresund, indanket af
Fru Petrea Bensine Kristine Poulsen, født Jensen.

I Henhold til de i den indankede Kendelse anførte Grunde
vil denne være at stadfæste.

Thi eragtes;
Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds

den 6.September 1918 afsagte Kendelse angaaende Adgang for 0ffent-
ligheden til Vejen matr.Nr. 2 hf af Vedbæk By, Søllerød Sogn,

_ stadfæstes.
At efterkomme under Adfærd efter Loven.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
0verfredningsnDvnet, den 20.Januar 1919.
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REG. NR. 38

l!'orl:andlingsprotokollen lor E'rednin6~nwvllet for Københavns Amtsraadskreds '

\
~

---- --

Aar 1918 den 6. 80ptember tro. Kl. 10 ufholJt hwvnet
Møde paa Birkets Kontor til l.lehalltllinc,l:i.f daben om Larsens Vej i
Vedbæk.

Der blev derefter uLsa6t saadan
IC e n Li e l s e.

Bf ter de Ni.JJvneti'oreligoenJ8 Oply,minger IllaSl der gaas uJ
fra, at :J:!'u:rdselenad .b'orll..-ne:.elsenaf "1arserlG V0jll i Vedb",lclJua
Strækningen fra Gtrttndvejen til 0re:Junc.iog til d",t ud 101' JGnnL; Vej
liggende Stykke Jtrwldbred i en lang A~rrwkke up~atult har vwret
aaben for alle og enhver, samt at denne Adgang til herfra at have
Udsigt over Øresund har vu.:rets t<.c. rlet benyt Let, og BilJelloldelsen af
denne l!"J.rdsels-og Udsig tsret skønnes der Lor at V-i-reaf vtLsen'tlig
Betydning l'or Befollcnint)ens Priluftsliv.

Nu,vnet skøruler tlcrlor, at der bør sikres AdJang lor alle
og enhver til at fwrdes ad denne Vejsl;~'::dcningtil det ud for dette
liggende ::itykke.l!'o:cst:caud,medens lkvn8t iklæ linder Anledning til
a t besteillwe,at saadan ALigcmg o"sau ~kal hi.;tVestil Fors tranden udfor
Matr. Nr. 25 Vedbæk.

Under Hell<:lyntil den paa Vejen, Jer er betegnet Matr. Nr.
2hf Vedbwk, allerede fo:cuJ hvilende Jervitut, hvorefter visse nær-,
lUere angivne Bjendol!l!nehaver P'J-rJselsret ad Vejen, saaledes at
~jeren af Vejarealet er vwsentlig intlskrwnket i sin Raadighed over
dette, og til, at ....jenuoillmensVwrdi ved Overdragelsen i Aaret 1917
til den nuvwrende .t:jerinde,.r:llektrikerNiels Poulsens Hustru Petrea
Bensine Kristine Poulsen, .rødt Jensen, der i Ha.ndel,og Vandel og
paa Tro og Love ansat til en Vwrdi af 1000 Kr., 1'indes den Brstat-
nin3, der kan tilkoIDTileEjerinden, a t kunne bestemmes til 200 Kr.,
der udredes paa Jen i Lov Nr. 24~ af 8. Maj 1917 § 13 foreskrevne
Maade.

T h i e r a ~ t e s:
Der bør gives alle og enhver w1indret AdEung til at færdes

~ J __ .. ....._.&...Ut... ~... i.:L..MlaI ...... ~.!..&_ .....
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ad Vejen Matr. Nr. 2hf Vedbæk, Søllerød ~ogn, Lil den ud for samme
beliggende Forstrand,

I ErstatninG tillægges der Bjerinden El~ktriker Niels Poul·
sens Hustru, Petrea Den~ine Kl'ist~ne Poulsen, 1'ødt Jensen, 200 Kr.

Yaleur Kaper '.J.'l1. OpperlllC:inn

8agen sluttet.
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