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UDVALGET VEDR. KØBENHAVNS- J
E<3NENS GRØNNE O~I1RAA[)ER

REG. HR. 5"J r: 4
UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

Aar 1939 den 3. Juni afsagde Overfredningsnævnet paa Grundlag
af mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

K e n d e l s e

•

i Sagen 312/38 vedrørende Fredning af Udsigten fra Klrkegaarden i
Farum mod Syd over Farum Sø.

-" ......Ved d'en af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
den 18. Maj 1938 afsagte Kendelse, der er forelagt Overfredningsnæv-
net i iJedfør af'Haturfredningslovcns § 19, lægges en Servitut paa
Ej endommen l~atr. Nr. lae 1Il. fl. 'Farumgaard, tilhørende Gartner Skaf te
og Hustru, Fru Marie Sk~fte (der er Skødehaver), gaaende ud.paa, at
der ikke paa Arealerne mad opfØres nogen Byg~ing (herunder ogsaa
Drivhuse og Lysthuse) uden Tilladelse af Fredningsnævnet, ejheller
anbringes nogen Indretning, der indskrænker Udsigten eller som ef-

.'ter Nævnets SkØn virker skæmmonde, ligesom Arealet ikke maa benyttes
'.
\. til .'\ffaldsplads eller J:ignende. Plantning, der indskrænker Udsig-

ten, l;:a~af Nævnet ;rorlanges nedskaaret. Der maa ikke paa Ej endom-
,men m1bringos Ledningsmastor.

Ejeren af MQtr. Nr. lag m.fl. sammesteds, Læge Castberg, er
derhos gaaet ind paa, at der, under Forudsætning af, at det fornævn-
te Servitutpaalæg finder Sted, vederlagsfrit paalægges de ham til-
hØrendo Arealer en lignende Servitut, dog med Forbehold af, ~ Scrvi-

ol,,', tuten falder bort, hvis Vejen gennem hans Ejendom udvides ved Ekspro-
,I,

priation, at Ejendommen ved Overdragelse skal kunne deles med Vejen
som Skel, og ~ han maa være berettiget til at ombygge det paå Ejen-

•

'.dommen værende Fiskerhus, naar det ikke bliver hØjere. ';:';>, .'
Kendelsen er 1ndanket for Overfredningsnævnet af Gartner ~~;.f-"",'.

" .Kendelsen ophævet, subsidiært den h~ ti!knnatci,( ~te, som har paastaaet
'" G..-..c.- 6-" (') tit, ~

(.1. '·;,.I./lf'(4 Farum 2#
i,

, "
l ",'I,
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Erstatning forhØjet.

Efter nt Overfredningsnævnet den 13. August 1938 havde besig-

tiget de ommeldtc Arealer og herunder forhandlet med Ejerne, hlcv

S~gen oversendt til det ~f Stntsministeriet nedsatte Udvalg vedrØ-

r0ndl) KØbentnvnsegnens grønn',) Omra:tder, der i det Forsla.~ til en

~ s~10t Naturfrodningspl:m, som i Udval~et var under Udarbejdelse,

havde medtaget heL~ Gurtner Sknftes Ej endom og af Læge C'lstbergs

Ej,,)n,'lomden Del, der ligger Syd for Vejen langs ~~atr. lfr. lag' s

nydskol.

Under Sagens Behandling for Udvalget er der af Gartner Sk~fte

frems'lt Ønsker om Bobyggelse uf forskellig Art af i\latr. Nr. l'lc m. f1.,

hvis Opfyldelse vilde medf0ro, at den af Læge Castberg tilbudte ve-

derl!1.gflfri FredninG af M·ltr. Nr. lag m.fl. bortfaldt.

Der blev hor~ftor 'lf Udval~ct ud~rbejdet et Udk'lst til Forlig,

der fromlCJgdes under et ')f Overfrednlngsnævnet den 27. Y.arts' 1939

afholdt Møde 1 K',foenh'lvn, hvilket Udkast med enl~olte Ændringer til-

tr::tndtos ,f Læge C,'l:,tbcrg og G:J.I'tnor Sk:J.fte.

Forliget er s~l'llydendo:

ilDen ved K.)ndelse afsagte af Fredningsnævnet for Frederiksborg

Amt den 18. ~~j 193~ iværksatte Fredning opretholdes med følgende

nærm8re Bestemmelser: ~ -t ~:.--. J~)..""I~.(
+-'u. r"",f( &1-1 1'11, l 'I

Der er Enighed mellem Læge E. Castbcrg som Ej er af Ua~r. Nr. u~·,){

1..J.g, J. 'lh, 1ai, lak, lQ..g, lfz, Idb, Ide, 1M, l~, lSI , ldx, (~~ Idæ

ldv, l~, l~, 142, 141, 14~, l5~ og 15g Farumgaard og alle efterføl-

gonda Ej ern '"tf dl ssc og Fru :.\1.ric S!tafte som Ej er '"if Uatr. Nr. I1!Q,
lan

l!ld, l.Q.Q, laf, 1.n!, lQm.;7!,gQ, l.:g:, 13lJ" 14g og 15~ F~rumgaard og nlle

eftarfØlg~nde Ejero ilf disse om, at fl.'.\tr. Nr. 1.Qr, l~, 1~, l~ og

ldc er nedlagt som Vej, dog saaledcs flt der pan I~atr. Nr. ldz og

Matr. Nr. l~ skal henligge et 5 ro bredt Areal som Adgangsvej til

G~rtnar Skaftes Ejendom og som en Vej, der er aaben for almindelig
• •• "0 ~ _ ~ •• ,rI.. ~ T r .. lO ...

Færdsel til den eksisterende Sti langs Vestsiden af Læ~c E. Castber~s

Ejendom og Stiens Forts~ttelse mod Vest langs F~rum Sø.
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Ej endommene MIltr. Nr. 1.QQ, l!!4, 1l!Q, laf, 1&, 1!Y!l,l~, l~,

1.Q:I,13,2, 14g og 15,2 Farumgaard, tilhØrende Fru narie Skaf te, fredes
saaledes, at der ikke paa disse Arealer man opf~~res nogen Bygning
eller Tilbygning, cjhcller Drivhuse eller Lysthuse, at der ikke maa
foretages nogen Beplantning eller anbringes nogen Indretning, der
indskrænker Udsigten, at stedfindende Bepl<rntning i fornØdent F~ld
kan forl{~ges nedskaaret, ~ der ikke maa anbrinr,es Ledningsmnster,
og ~t Arealet ikke m~n benyttes pa~ en Ma~de, der kan være til Mis-
pryd, eller som er til Ulempe for St~~d~re~lcrne, Kirkegaarden el-
ler nahocjondom:ncmo. Fredning~n::evnct h:lr Afgørelsen af, om disse
Bestemmolser k~n anses overholdt, herunder ogs~~ med Hensyn til Ind-

•

retning af ;astbamke.
[Faa EjemdomL1011(Q;htr. i':r.l~, Vlh, lai, l~, l~l lfz, 1412,

lde, l~, ldz, l~, l~~ ~ 1.QÆ,ldv, l~, l~, 14.2, 141, 14~, 152

og 15~ I"arumga<lrd, tllhØrende Læge E. Castberg~. maa ikke opfØres no-
gen Bygning uden Ti llaclelse 'lf Fredningsnævnet, ejheller an1)rin~es
nogen Indrctnine, der indskrænk0r Udsi~ten, eller som efter Nævnets
Skøn virker skæmmcnde, ligesoD Arealet ikke mao. benyttes til Affalds-
pl1ds eller li~nendc. P1.'mtninger, der indskrmnlwr Udsif!ten, kan
:1f Nævnet forl'lngen nodskaaret. Herfra undtrlges den p::l.aArealet i
Jjeblikket st::l.~endcRevok3nin~ Der maa ikke

"\. \ IP '1I1l~isse) Ej endomme ,~[lmt prl'1 i3~1vejens Areal rmbr1nges Ledning sm:lSter:J
Disse Bestcmm0lscr slwl clog ikl:e være til Hinder for, at der

at'Læge Castberg uden Nævnets særlige Godkendelse kan'foretages en
Ombygning eller Udvidelse af Fiskerhuset, no.ar dette ikke derved

o
hliver hØjere (Flytning til Søvejen og Drejnin~ 90 er ogsaa til-
l~dt), sl'!mtopføres et lo.vt Lysthus Og et lavt V:Il}~sthustil eget
Brug, s~t en Drivhustilbygning til den eksisterende Villa.

Den ved S'1\vojenværende Telcfonmnst fjcrnc's ved Overfrcdninr,s-
nævnets Foro.nst~ltning.

Fredningen ~f Læge E. Castbergs Ejondornne bortfalder, s'lnfreMt
Fredningsnævnet maattc hæve Fredningen af Fru Sk:lftes Are,ler, s~t•
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hvis det omtalte Vejareal gennem hans Ejendom udvides ved Ekspro-
priation.

Der tillægges Fru Skaf te en Erstntning af 6000 Kr., der for-
deles mellem Ejeren og Prioritetshaverne efter Overfredningsnæv-
nets Bestemmelse.

- 1'--"

Pantnleberettiget er Fredningsnævnet."
Fredningsnævnets Kendelse vil herefter være at stadf~ste med

de :lfdet foransto.a8ndQ fØlgonde Ændringer.
Thi bestemmos:
Den af FredningsIl'nvnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den

18. Maj 1938 afsagte Kendelse stadfæstes med de for~fØrte Ændrin-
gere

I l!:rstCltntnp,tilkcmdes der Ejeron af ~atr. Nr. lae m. fl.

F~rumganrd 6000 Kr., ner udbetales med 1000 Kr. til Ejerinden,
1000 Kr. til G~rtner Otto Andersen, 3000 Kr. til Landm~dsh~nken
i Fnrum og 1000 Kr. til ;istifterncs Kreditforeninr, som P:mthaverc
i 2jendommen.

,......"

• Udskriftens Rigtig-
hed bekræftes

overfredn~~kretær.
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U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
af

K e n d e l s e

afsagt den 18. Maj 1938 af Fredningsnævnet
i Frederiksborg Amt.

Fra Kirkegaarden i Farum er der en smuk Udsigt mod Syd
over Farum Sø. Mellem Kirkegaarden og Søbredden ligger en Ejendom,
der drives som Gartneri, og paa hvilken der ikke findes andre Byg-
ninger end et Drivhus og et mindre Beboelseshus, der ikke hindrer
Udsigten. Denne naar ogsaa over Naboejendommen mod øst, der lige-
ledes gaar helt ned til Søen, og hvis nederste Del er ubebygget
paa et gammelt Fiskerhus nær. En gammel Byvej, Søveje~, der ender
blindt ved Søen, skiller den sidste Bjendom fra Farumgaards Have,
som begrænser Udsigten mod øst, medens Udsigten mod Vest begrænses
af den yderste Del af en Skovbræmme, der strækker sig langs Søen og
indbefatter de skovbevoksede Skrænter, der kaldes Præstebakken.
Denne gamle Skov, aer er fredet, hører til Præsteembedet, hvis
Præstegaard med Have og den fredede Skov ligger Skel o~ Skel med
den vestlige af de to Ejendomme, over hvilke der er Udsigt.

Denne Ejendom tilhører Gartner D. ~kafte og Hustru Fru
Marie Skaf te (sidstnævnte er Skødehaver); den anden tilhører Læge
E. Castberg. Disse Bjendommes Areal er delt i mange Parceller og
er i sin Tid udstykket fra Farumgaard, men solgt under et. Læge
Castbergs Ejendom er derefter bortsolgt fra denne samlede Ejendom.
Den falder i 2 Dele, en højere mod Nord, hvor Beboelseshuset ligger
og en lavere mod Syd, der er Have. Disse to Dele skilles af en
privat V3j, Gom fra Søvejen fører til den vestlige Ejendom, og som
dennes dav~rende Ejer forbeholdt sig ved Handelen, idet den ved
Udstykningen var udlagt som Vej til de vestlige Parceller (dag med
større Bredde end nu, idet en Del af Vej arealet fulgte med ved
Salge~.



(~

Fru Skaftes Ejendom har Matr. Nr. lao, lad, lae, laf,
lal, lam, lan, lao, lar, 13a, 14d og 15a,Læge Castbergs har Matr.
Nr. lag, lah, lai, lak, ldb, ldo, lap, ldz, lez, leæ, 14e, 150, ldv,
ldx, ldø, 14f og 15b alle af Farumgaard.

Denne Sag er rejst af iarum ~ogneraad i Anledning af, at der
efter at Gartneriet ifjor blev solgt, har været Tale om Frasalg .,,1
af Parceller, og at der skulde føres elektriske'Ledninger til ~eboel.

I~

:t
Sogneraadet har opfordret Nævnet til at træffe Bestemme~~) j

': ,j
,:'.(

at Dispensation fra Naturfredningslovens Forbud mod Bebyggelse in~~~i
for 300 m fra Skov ikke skal kunne gives paa dette Sted og ,~~j

at der ikke maa føres elektriske Luftledninger i 'J.'errainetsyd fof:r',~

Kirkeg:::d:::syn til det sidste Punkt er der ved Forhandlin;,,·t:~l
,,, ,::'under Sagen truffet den Ordning, at der ikke maa føres elektrisk ~~,~A

Luftledning til Huset, men at Merudgiften til en Kabelledning e~- t~~
{.}::1

stattes Ejeren af det offentlige, saaledes som nærmere bestemt i ~~~
~v~~.

, "l"k'!?Fredningsnævnets Kendelse af 28. Marts d.~. ~~
Læge Castberg har tilbud t, at der, hvis Udsigten fra Kir0'i\

gaarden bevares ved Servitut pa<:i,t:;jendommenMatr. Nr. lao m.fl., i~':' ..~!
i!···· ..

maalægges lignende Servitut paa hans ~jendom, dog med Forbehold af~~'
\ •. :·1

l) at Servituten falder bort, hvis Vejen gennem hans Ejendom udvides 1
Jved Ekspropriation, 2) at ~jendommen ved Overdragelse skal kunne de-j

les med Vejen som Skel og 3) at han maa være berettiget til at om- f
,t

i
.' $, f.

Det vil have nogen Betydning at inddr~ge Søvejen under en "
~

Udsigtsfredning, navnlig for at hindre Opstilling af Master. By- ,

seshuset, der er bygget ifjor.

om

bygge Fiskerhuset naar det ikke bliver højere.

laugets Formand har paa dettes Vegne erklæret sig enig i, at Vejen
fredes.

Gartner Skafte og Hustru har protesteret mod Fredningen, og,
I

hvis der lægges ~orbud mod yderligere Bebyggelse paa ~jendommen, kræ-
vet fuld Erstatning, bestemt under Hensyn til, at Ejendommen har ko- I

stet 22.000 Kr. med det nye Hus, der sættes til 12.000 Kr. Drivhu-
set skal i sin ~id have kostet ca. 2000 Kr. Ejendommen er drevet som

,, '

Gartneri i en Snes Aar af Sælgeren Gartner O. Andersen, samme Ejer,

lUlIIo.I.l • ..IlIU r .. ..LI I I' _._-



.'.' ..,- ~.

der i sin Tid solgte Matr. Nr. lag m.fl. til Læge Castberg. Skaf te
.og ijustru holder paa, at Ejendommens Værdi og dennes Forringelse ved
en Fredning maa ansættes under Hensyn til Muligheden af Salg til Be-
byggelse, hvormed de vil have regnet.

Gogneraadet har anført, at Ejendommen ligger indenfor 300 m
Afstand fra den nævnte Præsteembedet tilhørende Skov.

For denne Skovs Skyld vilde der imidlertid næppe være Grund
til ubetinget at holde paa, at Ejendommen ikke maatte bebygges.

Dernæst har Sogneraadet anført, at ~jeren ikke har noget Ud-
sigt til at opnaa dets Godkendelse af en Plan til Bebyggelse af Par-
celler af Ejendommen, idet Vejen, der fører til den, er for smal
(6 Alen), medens 8ogneraad~t for at godkende en Plan til Bebyggelse
af en Parcel kræver, at der til den udlægges en Vej af mindst 9 Alens
Bredde, men dette her kun kan ske ved at der afstaas et Areal af
Ejendommen Matr. Nr. lag m.fl., hvad dennes nuværende Ejer ikke vil
gaa ind paa.

Dette Forhold kan vel ikke siges at udelukke Muligheden for
Dispositioner over Bjendommen i Fremtiden, men denne Mulighed er
dog saa usikker, at man vanskelig kan regne med den, saaledes at
det bestemmende for Erstatningen er den Ulempe, Servituten betyder
for Ejendommen, som den er.

Nwvnet finder, at Udsigten fra Kirkegaarden bør bevares,
da den er af Betydning l'or ~'arum By og er et af Nordsjællands kend-
Le Partier. I dette Øjemed rr~a der l~gges en Servitut paa Ejendommer

Matr. Nr. lac m.fl. gaaende ud paa, at der ikke uden Nævnets Tilla-
delse maa finde nogen Bebyggelse Jted og ikke anbringes noget, der
indskrænker Udsigten eller virker skæmmende, samt at Plantning
skal kunne forlanges nedskaaret. Lignende Servitut lægges paa ~jen-
dommen Matr. Nr. lag m.fle og paa Søvejen.

Det bestemmes derfor, at der paa Ejendommene Matr. Nr. lac,
lad, lae, laf, lal, lam, lan, lao, lar, 13a, 14d og 15a Farumgaard
tilhørende Fru Marie Jkafte og Matr. ~r. lag, lah, lai, lak, ldb,
ldc, lap, ldz, lez, leæ, 14e, 15c, ldv, ldx, ldø 141'og 15b Farum-
gaard tilhørende Læge E. Castberg ikke maa opføres nogem Bygning
(herunder o,,\,-;aaDrivhuse og Lysthuse) uden Tilladelse af Frednings-
n~vnet, ejheller anbringes nogen Indretninu' der indskrænker Udsigtel
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eller som efter N~vnets Skøn virker skrommende, ligesom Arealet ikke
maa benyttes til Affaldsplads eller lign.Plantning, der indskrænker Ud·
sigten kan af Nævnet forlanges nedskaaret. Der maa ikke paa disse
Ejendomme anbringes Ledningsmaster.

Det samme gælder "Søvejens" Areal.
De af Læge Castberg tagne Porbehold anerkendes. .- ,

Der tilla:gges Fru Jkafte l.000 Kl'. i Erstatnin2, der udbe- 'l
~

tales til de 2 sidste Prioritetshavere Landmandsbanken og Gartner Otte

I~ A.P.Larsen L. Harboe Karl Larsen

Andersen, Farum.

B213360
Linje  



•

•

Fredningsgrænser:
5ammenlaldende med Skel O, "

R.E:(;,.NQ.. S,?7

Ik"'e sammenlaldende med Skel

Farum

-.',.::.:---.,c+-&,;! .
- ~arumSfi..

TerraiD af

Far .. m.Jaard

Sogn: Far .. m

Herred: Ol.slglrlre

Amt: Fr..ckri1cshorg

Udiærdi~et i Maris FJl.iS"

Direktoratet for .\\atrikub:\'æ~enct

Mtu2lfOThola. ... ;.-/tccc
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UDSKRIFT

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds.
af

K e n d e l s e

afsagt den 28. Marts 1938

Farum Sogneraad har for at bevare Udsigten fra Kirkebakken
mod Søen rettet Opfordring til Fredningsnævnet om at forbyde Anbrin-
gelse'af Ledningslllasterog yderligere Bebyggelse paa den Ejendom, der
ligger mellem Kirkegaarden og Søen. Denne Ejendom Matr. Nr. lac m.fl.
Farumgaard tilhører Gartner Skaf te og Hustru Fru tlarie Skaft e , der har
købt den i Aar og driver Gartneri der. De vil flytte ind i et nyop-
ført Hus, hvor der er elektrisk Anlæg, men endnu ingen Ledning ført
til.

En sædvanlig Ledning paa Master, der tænkes ført fra Søvejen
til Huset, vil være iøjnefaldende og forringe den omtalte Udsigt.
Her er Anledning til at benytte Kabelledning. Denne anslaas til at
ville blive ca. 500 Kr. dyrere.

Gartner Skaf te og Hustru er gaaede ind paa at føre Ledningen
tillluset i Kabel, naar Fordyrelsen godtgøres ham.

Den af Kommunen rejste :.iagkan ses at ville tage Tid, og
da Skaf te og Hustru trænger til åt faa Lys i deres Ejendom, har Nl.3v-
net delt Sagen saaledes, at SpørgsIDualet om Ledning afgøres straks.

Sogneraadet er gaaet ind paa at betale, hvad Fordyrelsen
vilde blive mere end 500 Kr.

Det bestemmes derfor, at l:ljerenaf l'latr.Nr. lac m.fl • .l!'arum-
gaard ikke til sit paa Ejendommen liggende Hus maa føre Luftledning
paa Master, men maa benytte Kabelledning.

Der ydes ham herfor en Erstatning af indtil 500 Kr., dog
maa det ved Sammenligning af Tilbud godtgøres, at Prisen er passende.

A.P.Larsen L. Harboe Karl Larsen
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