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FREDNINGSNÆVNET>



Isværk mødte ved Direktør Meyer og Stats- og Kommunefunktionærernest·, ..
I, \'. Byggeforening og Kirkemose Haveby ved Journalist Krapper.I ;:.:.;;":'. Endvidere var tUetede Stadeingenior Bjerre og Stadegartner

, ~ ,;~\Fabrioius Hansen.
'I ~ •l I: t Overpræeidenten gjorde .de mødte bekendt med Sagen og,gav derefter

\ V.';" :~ ~rdet til Stadsingeniør Bjerre, der nærmere gjorde Rede for Spørgsmaalet
~ !om Predningen af Kirkemosen.

,; .....
:~ Med Hensyn til Ejendommen Matr.Nr.2565 enedes man med Ejeren om at

•
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskrei

Aar 1933 den 16.Maj holdt Fredningsnævnet i København.:Møde i An1ed- I

ning af en for Nævnet indbragt Sag angaaende Predning af Brønshøj Kirke~,
mose.

Tilstede var Nævnets Medlemmer, Borgmester P.J.Pedersen, Borger-
repræsentant, Fuldmægtig P.Wraae samt Overpræsident BUlow som Formand.
Til Mødet var indbudt Ejerne af følgende Matr.Nre.1
Matr.Nr.2665 Restauratør Ohr.Krogh,

-"- 9y,ll6,844,50,5g,70,248 Frederiksberg Isværk,
-"- 356,357 Stats- og Kommunefunktionærernes Bygg~forening,
-"- 2lb Tandlæge, Fru E.Fledelius
-"- Ib Københavns Kommune,
-"- .2169,2367 Kirkemosene Haveby.

Af Ejerne var Restauratør Krogh og Fru Fledelius mødt personlig,
med Restauratør Krogh var mødt Overretssagfører Sven. Frederiksberg

. .\. ~ ,

udsætte Sagen til nærmere Forhandling ,mellem Ejeren"og Stadsingeniøren.
Hvad de Frederiksberg Isværk, Stats- og Kommunefun~ti~~rernes Bygge-
forening, ·Kirkemosens Haveby og Tandlæge Fru FledeliUB tilhørende Matr.,

Nre. angaar, var der ligeledes Enighed om, at Stadsingeniøren og Ejerne
forhandler nærmere om Spørgsmaalet om Fredningen. , . j •• '

Stadsingeniøren bemærkede, at han vil.forhand~e _~ed"MagistratenB
2.Afdeling vedrørende Matr.Nr.lb.

Sagen udsattes herefter indtil videre.
...~. \ ,

I ,

Oplæst.
J.BUlow. P.J.Pedersen. Peter Wraae. Bjerre. Knud Meyer.

Krapper. V.Fabrioius Hansen. Chr. Krogh. O.J.F.Sven.
Emilie F1edelius.



·Aar 19'4 den 20.Marts ~o1dt 'redningsnævnet paany Møde angaaende
'redning~n af Brønshøj Kirkemose i Anledning af en fra Magistratens
4.Afdeling modtaget Skrivelse af 2.Marts 1934.

Magistratens Skrivelse er saalydende:
"I Henhold til den af Fredningsnævnet i Mødet den lG,MSj f.A. tagne

Beslutning i Sagen angaaende 'redning af Xirkemosen i Brønshøj, har der
af Stadsingeniørens Direktora~ være forhandlet med de enkelte' LOdSejefi~

Resultatet af disse Forhandlinger stiller sig som følger: ~
~d Matr.Nr,2565 Brønsh.~. ~

~
Ejeren, Restauratør Ohr. Krogh, har under 16/6 19" ved Overret-- I)

sagfører O.J.F.Sven tiltraadt følgende Ordning l

l) Ejeren af Matr.Nr.2565, Brønshøj, afstaar den'nævnte Ejendom til
,.-.-. \grøn Farve ang~~. :

,'ff~
Af det grønne Areal vil den øst for Linien b c liggende Del kunne b(~~~:
bygges med en Villa i Overensstemmelse med de paa Arealet hvilende ,~
Servitutter, idet Magistraten dog for sit Vedkommende er' sindet at ~Y_I

Tilladelse til Indretning af en Iskagebod paa Arealet. . ;
2) Magistraten giver for sit Vedkommende sit Samtykke til,''atdet P8~<;'J
Planen med Bogstaverne a b o betegnede Vejareal - ifølge Matrikule~ ~i
gammel Adgangsvej til Gaarden -Brønshøjholm" - nedlægges Bom Vej. t~.~
3) Por hele det til Kommunenoverdragne Areal Ed IIatr.1I~.2565, Brøn~~~:d

høj, go~gøres der Ejeren ialt '000 Kr. ' ~ fC~~. . , , V'"t~~
l \ fil ..~~Udgifterne ved Ordningens Gennemførelse afholdes af Kommunen. l;~,»*

i IJ,,:X""1

Kommunen exel. det paa vedlagte Plan Lb~Nr.99'6 med
oa 800 m2 store Areal.

~d Matr.N~.lb BrøpBhø~.
" '~'Kommunens Ejendom Matr.Nr;l~ Brønshøj, indgaar'i det i 'orbind.l ••t

med Mosen paatænkte Parkareal.
I . ,~

,II Matr. Nr.21b Brønl!Shø~. . .'./~
, '<. ")

Ejerinden, Tandlæge Fru E.Fledelius er under 9.Juli i9" indgaa~t':
paa at-afstaa det paa vedlagte Plan Lb.Nr~l0017 med 'brun 'arve angivne
Matr.Nr.21b Brønshøj t~l Kommunen for en Pris af 90b'Kr.

tå~ Matr. Nr~-,;6 'O~ -'51 'røtlshøjo' .. l. i .'•• J ' .

Ejerne ltpræstevangen" og 'tKirkeniose'nsHaveby" er Under 20.Juli 19"
og ved senere Forhandlinger indgaaet pae vederlagsfrit at afgive det

paa vedlagte Plan Lb.Nr.10009 med grøn Farve angivne Areal af Matr.
Nr.356 og 357 Brønshøj, inel. den gamle Brønshøjholms Alle og at mage-
lægge det med rød Farve angivne Areal af Matr.Nr.357 'med det med blaa



rl~1qf1Ili~ t;; j~ ~,r, l;", •• ::";~:"' :' "=.', • .;: lt~; ~:,.,:.-;. J:! q,' ;: f' ~ I "',&.1 :t..: i .....' 11'arVe angivne Kommunen tilhørende Areal af Matr.Nr.ll Brønshøj, paa
! 'n~~tfng~i~e'1af~"at"Udgi;t'~~~~"ti\ 'Ani~g,·1i~~h~~i~g <, ogJvedit~~h~l~else
I l",! '1" ,l'.,:, ':, ",.\.( :.' \: .l~ i'l'r: t .:; ("'"(',,

l af de angivne Arealer m.m. afholdes af Kommunen.
l Ejerne har endvidere tiltraadt Planen om at gennemskæ~~rKolon1~
\ havearealet med en retlinet Forlængelse af den anlagtå"D~i'\af Brønshøj-
;l' .!L~' 1.1 Ol: \J:~ '1.\ ~ .r 11"1) .. I·~ .11·~.~.'~ .,'11\ _ ,•• ,1 .L :~.I~'.; .:.
\ (;;*'=1\ holmå Alle i 4 m Bredde som vist med brun 'arve, naar Kommunen afholder
j ;~.':"" .: 11. .' •• ', .,. ~, .. ! "l" f ..:.; :

, I l"'. de hermed forbundne Udgifter, incl. Ved1igeholdelse, Opsætning af leven
I I"'·.
; l :.'~ .:,- Hegn langs Stien og de fornødne Laager til Havearealetå Veje; ,i ;/:<:i Stien, der skal holdea "aben for offentlig 'ærds.l, renholdes af

I l~Æ~,Haveforeningen, ligesom denne foretager Gruøstrøningen i glat Pøre og
""l iSnekastningen.

l;F' J~at p~~::: ::e:::' :::~::t:g S:~i :::::: j, er endvidere indgaaet pas,

~: I l ad Matr.Nr.50,5g,70,9y,116,248 og 844 Brønshøj.
~' De her nævnte Arealer har en samlet Ejendomsskyldværdi paa 19500

r: ,~ Kr., der foreligger et Salgstilbud paa 27000 Kr.
~ • I i
: ;~:,!I Som det vil fremgaa af ovenataaende, vil Kommunen kunne erhverve e

l t.f:",::'; 1
1
Areal paa ial;1;ca 50.000 m2 for en samlet Sum af '0.900 Kr. ,hvortil

f J~.f:~:,:' :kommer forskellige Tilskødningsudgifter og Udgifter til Anlæg, Vedlige-
~ 'I r,::: "l : holdeIse , Indhegning m.m.
~ I '~., I

] : lI"
t 'forelagt Kommunalbestyrelsen, der for sit Vedkommende har vedtaget at

De ved Forhandling med Lodsejerne opnaaede Resultater har været

de omhandlede Arealer til Parkanlæg, idet den har tiltraadt
Tilbud om Arealerhvervelse m.v. Efter at KommUnalbestyrel-

sen saaledes for sit Vedkommende har muliggjort, at Sagen fremmes paa
det omhandlede Grundlag, tillader man sig at anmode det ærede Nævn om
at tiltræde denne Ordning."

Til.Stede var Nævnets Medlemmer, Overpræsident BUlow, Borgmester
P.J.Pedersen og Borgerrepræsentant, Puldmægtig P.Wraae. Endvidere var
Stadsingeniør A.Bjerre til Stede.

Ejerne af de i Magistratens Skrivelse nævnte Matr.Nre. var Under-
rettet om Mødets Afholdelse ved anbefalet Brev.

Af Ejerne var mødt Restauratør Krogh og sammen med ham Overret8~
sagfører Sven. Ejerne af Matr.Nr.356 og 357 mødte ved Redaktør Krapper.

De mødte Ejere havde intet mod den foreslaaede Ordning af erindre.
Det er oplyst af Stadsingeniørens Direktorat, at Matr.Nr.2169 og ,

2367 Brønshøj ikke ønskes inddraget under Fredningen.



Ifølge det saaledes foreliggende-er Sagen angaaende fredningen af
Brøn8høj~ Kirkemose ordnet ved OVerenskomst i Medfør af Naturfrednings-

:loven8'~ 7t·~od hvilken Overenskomst Fredningsnævnet intet fandt at
erindre.

'Oplæst.
J.BUlow. P.J.Pedersen. Chr.Kro~h.

Bjerre. Peter Wraae.
C.J..!.Sven. A.Krapper.
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