
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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af

Forhandlinssprotokollen for Frederiksborg Amts iredningsn~vn.

Aur 1919 den 12. Jeptelllber IJiddag Klo 12 mødLe Naturfredl,iubs-

nwvnet for FrederH:sborg AJJlt paa Rung::>t ed Badel'lotel, hvor d.a afhoL.1 Les:

i0rta~ttelse uf den J. G/6 1919 ef LeJ

Be~~ring af t~11etiuQvu1get for Lunds-

fredniHg l.'ure [,u.gn<J.i!'orretni1l6 til

.h'asLs,,-tte13e uf ]'reuJJingsluru.l1s Lal t-

Der fremlagd~s:

l. Udshrift af 0verfrednin~dn~vnets KenJelse af ~. l.~.

2. dkrivelse fra i~llesudvalget af 15. f.~.
, 3.-8 • ..ieka InJkaldelser llled 1l~H1Legninc; om "orkyndel::>e.

Iciødt v:...r foruden .h'ort.lc.llHlendet <.li' Amtsra,;.det valg te meJlem Di-

rekt0r Jensen-Djell~hj~r o~ Jet ul ~ogner~udet va16te ~eJlem ~ognerDuds.

formand Apotlleker :3cheel.

Af de indkaldte mudLe Hehvirentdn og clnd.videre var de inJkald~e

10dsej ere mødLe unJ "Lugen Dil'eht ør O. Will, lJros-';<H'er .:.ichottHinder,

Overi'redJling.>n.""vHet", KenJelse oyl~G Le..., hvorel'tl:3r de mød.te

erholclt Lej li....,lwd. tIL c.l t uJ ta18 .:lig.

Nc...:vlJetbelllu.rkede, u.t iorretningen ul'lloldes l.'or :..tt de Lruf'ne

ioran~taltninger tll ~eVctre1~e bf Ud.~igten fru ~trw~vej~n over 0re-

sund udfør de i R~ltvi",itiolldn anl'øl'te .c:Jendollllue kunne gøres g~ld.ende

::;OlIl vedvarende 3ervi t.uter puu ::.i truw1l-'lirC8llerne •

Da .b'l'uken hlJlilie 1.lUller ikke ve:a.rlovlie; i!ldlwlJ.t, frafald t

Heh.virenten .ileS l,emlllelser lJlod Han",yn ~il 118nd~s i!,;Jenclolll.

Med lleu5yn tIL iJ0l!01'ulkon~ul Gliich ....tad ts ;.)tranJpdrcel erkltere-

de den for h<1lJlmødt.e .r'uld.llio..otig, j~L.nkbouholiler Vt:lrner Holm, at han inc.-.
gaar pas., at do:::r ikke Ylia S tl'and/.),!'unuen JI1a", V'.l-re Bevok.>ning af en sas.

dan Højde, i.;l.t det hindrer UdsiG ~en fl'u Jt,r-.muV8j8n, og at der ikke .........I

!!laa o]?føres andre Udsigten hindrende Bygninger, end <.ler nu t:lr. Ddtte
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kan tingl~ses paa Matr. Nr. 31's Rungsted. - N~vnet bem~rkede dogy~

at h~rmed skal o.en paa !11atr. Nr. 31's v()"renJe Bygning ikke anseG for

sanktionere·t af Nu.vnet.

løvrigt oVtoges Jugen til

K e n d e l s e,

der. afsagdes saalydende:

Det paal",gGes herved sa",tlige de l Rekvi:Jitionen c.wførte

Ejendorowe 1ilatr. l'lr. 3fs tllllørenlie u-clle:calkonsLll IV. Gllickstadt,
, ,-

Matr. Ih. 3g till!ørende RestGlouratør ~'u.glllarm, bJ.tr. Ni'. 3bi Lllll

Grossel'el' I{, G-liellH,mn, i,!utr. !~1'. 3ug Lil1l01'enda VeLtiellerer L.

Matr. :Nr. 3af til!lOre.lda GrOti,::HH'er1:'. liollll l}e::;La ~CJ.arJ, l..latr. l'lr
- I

)aJ tilhørende Gros.:.ierer ;;)chottHiwler , ....u.tr. Hl'. 3t tilhøreHde ;'
~ l

V",L.::lellerer Scllr0der, !ul~tr. Nr. 3bd. tilllJrellde virak L.)1' !tuSmLl:':;~

Matr. l~r. 3av l-ilhiJl'tmde Gros~erer liillclom, !>lutr. Ih·. )X

schrnidt og ilwtr. ih'. 3v tlll1ørerd.J.a J-l·oS.3erer ilolber ~ueyer,

[{ung::;ted., H01'sholm ;)ogn, frewtidig ikk.e J:.lCl.Ud.isJe ~jendo~nl~le

Bepl~~~nin;; :11' en S <.J.ad.an H0jde, at LJJ'-iic;ten fra ~tnmdvej8n ove

Øresund derved hindres , clog bortset 1':fc.l de tidlioere u.1' Nt.-vnet

givne ':Cilladelser Lil vnl(<;;:lte :~1"'",01'S JJclvarellJe og hvu<.l der i :Pr

tiden m~utte iinu._s tilladeligt ef Ler U~vnets dkwn. ~n<.lvi<.lere I

si3ten, <.logut de nu v'..l.rellde ai.' N""vnet sunktionereu-,;mas
/bibeholdes.

Bygninge~
"~.
~:

Denne .K:endel::;e vll y""ra ut LillgL,se ::;oml1'.l.:i'Lelse pa", J.ej;

h)rte :BjendolUwe. .0e modLe fl'Cl.l'uld t KvnJ.e lseu::; Forkymi~lse.

Uvarre LssaJ,Lører HeiJsdo1'ph rnøJ Le for .l:Jnkei'ru I. Dinesen ,

Rungstedlwld., og bd!O''':'' rte d.J , at hu.n liluat te res~ryere den }.;jeren af

l.!utr. Nl'. 5a uf HWlgsted tilkoIlll!lende Hat til .l:uutale og Ihvlielse af
,.....,

de ved .sal g fr!!. Hun g s i..edgaCl.rd 3tnmdparcellerne paalag te ;jervi tu t }.

.......................
l-'uul o:icheelJacob<l3us Verner :iiolm

Ahlefeldt-Luurvig J. Jensen-Bjellekj<l3r

.>f) jti rf/l'ULi, ....J L.'hV,),t .-j '/;" 1Y 1<1
"
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af
~rhandlinesprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1918 den 16. ~_aj Kl. 12 mød te Haturfredningsnævnet
for Frederiksborg Amt paa Jad hotellet i Rungsted, hvor da foretoges:

Sag til Foretagelse af forskellige Foran-
staltninger i Henhold til Naturfrednings- I

loven med Hensyn til forskellige Forhold
i Rungsted efter Begæring af IIFællesud-
valget af 1914".

............... ..............
De servitutstridige Hindringer for Udsigten fra Strandvejen.

l) Fugmann 1,latr.Nr. jg Hungsted By.
Hr. iUGmann indgik paa at fjerne en paa Grunden voksende

Hyld og bringe Pladsen i Orden. Han vil derhos indhegne mod Strand-
vejen med en Bom.

....... ......................... .......
Jacobæus

Jensen-3jellekjær Paul Scheel



UDSKRIFT tEG. NR. ~ 7
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,tJ'handlingsprotolrollen for Fredningsnævnet .forFrederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1918 den 16. Maj Kl. 12 mødte Naturfredningsnævnet for
]'rederiksborg Amt paa 2adehotellet i Rungsted, hvor da foretoges :

Sag til Foretagelse af forskellige Poran-
staltninger i Henhold til Naturfrednings-
loven med lIensyn til forskellige Forhold i
Rungsted efter Begæring af "Pællesudvalget
af 1914".

·............................. .
De servitutstridige Hindringer for Udsigten fra Strandvejen.

·......... ......................
3) Grosserer V. Gliemann, IlIatr.Nr. 3bi Rungsted By.

Forlig blev indgaaet, saaledes at ~jeren forpligtede sig til
at fjerne et paa Strandparcellen værende for højt og uskønt Lysthus
samt nedskære Bevoksningen til l m.

·...............................
Jacobæus

Jensen-Bjellekjær Paul Scheel
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I '-,af
~handlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1918 den 16. Eaj Kl. 12 mødte Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg Amt paa Dadehotellet i Rungsted, hvor da foretoges:

Sag til Foretagelse af forskellige Foran-
staltninger i Henhold til Haturfrednings-
loven med Hensyn til forskellige Forhold
i Rungsted efter Begæring af "Fællesud-
valget af 191411•

· .
De servitutstridige Hindringer for Udsigten fra Strandvejen.

·.................... ............
4) Veksellerer L. Trier, 1.1atr.Nr. 3ag Rungsted By.

Ean var ikke mødt.
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e

Da det maa anses af Betydning for Almenheden, at den smukke Ud-
sigt fra Strandvejen over Øresund, der nu er hindret ved forskellig Be-
voksning paa Strandparcellen, paany tilvejebringes" vil Bevoksningen
- en smuk Rødtjørn dog undtagen - v~re at nedskære til en Højde af 2 m
fra Grund.en inden en I'.~aanedfra denne Kendelses 1!"orkyndelse. Da Be-
plantningen i sin nuværende :løjde e;r!-_ S~~~_ed __en Ejendommen paahvilen-
de Servitut, vil der ikke være at tilkende Erstatning.-------T h i e r a g t e s :

Den bestemte Hedskæring af Beplantningen vil være at foretage.
· .

Jacobæus
Jensen Ejellekjær Paul Scheel
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F~and1ingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1918 den 16. Laj Kl. 12 mødte Naturfredningsnævnet for
F\rederilcsborgAmt paa l)adehotellet i Hungsted, hvor da foretoGes :

Sag til Foretagelse af forskellige Foran-
staltninger i Henhold til Naturfrednings-
loven med ~ensyn til forskellige Forhold
i Run gsted efter Begæring af lI:b'ællesudval-

..................................
6) I\læglermarcus Eieyers Enke, l'.latr.Nr. 3t Rungsted By.

Hun havde ikke givet Møde efter Indkaldelsen.
Der blev derefter afsagt saalydende

K e n d e l s e

Da det maa anses af betydning, at den smukke Udsigt fra Strand-
vejen over Øresund, der nu er hindret ved et højt Lysthus, bevares,
vil J.etnuvt...rendeLysthus vlXre at fjerne inden en .i.iaanedfra denne
Kendelses }'orkyndelse. Da der paahviler Ejendommen Servitut, hvor-
efter Udsigten fra Strandvejen over ~resund ikke maa hir-dres, vil Er-
statninc ikke vwre at tilkende.

T h i e r a g t e s

Det ommeldte Lysthus vil være at fjerne inden en l\;~ao.nedfra
denne Kendelses Forkyndelse •

........ . ...... ...................
Jacobæus

Jensen Bjellekjær Paul Scheel



UDSKRIFT
: I Jaf

le l!'orhand1in8sp:r-otokollenfor Predningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskred

Aar 1918 den 16. lIaj Kl. 12 mødte Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg Amt paa Dadehotel1et i Run~sted, hvor da foretoges:

Sag til Foretagelse af forskellige For-
anstaltninger i Henhold til Naturfred-
ningsloven med Hensyn til forskellige
Forhold i liungsted efter Begæring af
"Fællesudvalget af 1914" •

.......................... .......... ...
8) Fru Elly Lassen, h:iatr.Nr. 3x RunGsted By.

Hun havde ikke givet Møde efter Indkaldelsen.
Der blev derefter afsagt saalydende

K e n d e l s e
Da det maa anses af BetydninG, at den smukke Udsigt fra

Strandvejen over Øresund, der nu er hindret af et Lysthus og af for-
skellig højtvoksende Beplantning, bevares, vil Lysthuset være at fjer-
ne og 3eplantnin6en - dog undtagen et meget smukt dobbeltblomstrende
Blommetræ, der ønskes bevaret - skæres ned til højst l m fra Jorden.
Da det ved en Ejendommen paahvilende 3ervitut er forbudt at hindre
Udsigten fra Strandvejen over Oresund, vil Erstatning ikke vwre at
(""----tilkende.

Thi eragtes
Det ommeldte Lysthus vil vtLreat fjerne og 3eplallluningenmed

den ovennævnte Undtagelse \ære at nedskære til højst l m fra Jorden
inden en M&ned efter denne Kendelses Forkyndelse •

.................. ..............
Jacobæus

Jensen-Bjellekjær Paul Scheel
------- --------
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af
'trhandlingsprotokollen for 1'redningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1918 den 16. l.:ajKl. 12 m 00. te Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg Amt paa Badehotellet i Rungsted, hvor da foretoges:

Sag til ?oretagelse af forskellige
Foranstaltninger i Henhold til Natur-
fredningsloven med Hensyn til for-
skellige Forhold i Rungsted efter
Begæring af "Fællesudvalget af 1914" •

............. . .............. ... .......
o. Grosserer E. LIesserschmidt, rllatr.Nr. 3z Rungsted By.

:b1orligafsluttedes med 1!'ruIdesserschmidt, saaledes at den
.ordligste Gran i en Grangruppe, der staar i Parcellens sydlige Del,

"',"jernes,hvorimod de øvrige Graner og en tæt ved Slcellet staaende
ammel Hyld maa bevares. En Ligusterhæk omtrent midt paa Strandpar-
elIen nedskæres, ligesom de ved det sydlige Skel staaende Hyldebuske

•
:j~ ~'

.Hylden bag Lysthuset paa Frøknerne Hertz' Ejendom som ovenfor nævnt
og undtaget) til en Højde af 1,25 m. Den ved det nordre Skel værende

~,evoksnin ..skal nedskæres til l m fra Jorden og 2 tæt ved Strandvejen,
~'.'.g det nordre Skel staaende Graner skal fjernes, alt inden en l;,laaned

1i,'
I~:.::eraDato.

Vorretningen sluttet.

Jacobæus
Jensen-Bjellekjær Paul Scheel
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