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Protokollen i'or ll'redningsnb;;vnetfor Københavns Amtsraadskreds.

~_cJh_~-~fJk;
Aar 1938 den 24. Oktober ?m. Kl. 10 holdt Nævnet ~øde

I

I
pua

Hotel Lyngby, hvox ~a foretages:
F.S.54/37 vedr. ~onekortet over Lyngby.
Mødt var ~~vnets wedlemmer, ~ivildommer

Amtsraadsmedlem A.P.Grøn og ~oDneraadsforillandIngv; Nørgaard.

til Stede.
For Kouuuunen var KornmUllein;eniørRastr og

For DaDillarkslw turfredninGsforenin:> mødte Arki teld W~nscher,

....... Der freJ[ll~gdes:
UtlsLrift af lLvnets Protokol

forening,
::lLrivelse",f 1:5. AepLember l Naturfl.'ednin2,s-

"onekort og Kort fre "r~SUdvalget.
~\orulandenopL..:s~e Eatu redningsforeningens Skrivelse.
lL.JVnetmaatte aDse :2orslag i lvlødetden 22. Januar 1938

til FredniuA af de Frederiks l Gods tilliggende Arealer som vwrende
bedre end det af Tremandsud alget fremsendte, navnlig fordi N~vnets
~orslag i større Om;ang f eder Udsi;~en over Furesøen og Skovene fra

imellem Furesøen og Frederiksdalvej og
Humme lt ofteve j • N~vnet paupege det overordentlig ønskeli1

Areal, der er beliggende i Jpids-
og Hwmueltoftevej og fra hvilken
Søen, friholdes for enhver Art af

i, at den Bakke,
vinkelen fllellem
der er en ulegeL

eplantninh' jfr. Protokolatet af Mødet den 22. JanuarBebyggelse
1938.

le ~
ar Nævnet vedrorende den saakaldte Ladegaardsmark har sti.
det ~tandpunkt, at det, naar der foreligger særliGe Om-

skulde kunne gaa med til Bebyggelse paa dette Areal, ha:
deTIued tænkt paa BebygGelse i meget store Parceller ca. l ~d.N&:.v

fLand; en saadan Bebyggelse IJledpassende Adgangsstier fra }'uresøen op

igennem Arealet til 3koven og passende Beplantningsservituter af Hen-
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syn til Udsigten over Euresøen, forekommer ikke Navnet at v~re til
større Skade fredningsm~ssigt set; hertil kO~ller, at ogsaa Hensynet.
til Lj eren af Fredel"iksdal, der i høj Grad er ramt af Fredningsloven::
§ 25 i økonomisk .i:ienseendetaler for, at der vises rime lige Hensyn
med Hensyn til Omfanget af Fredningen.
ad. Bølleaaen: Ifølge det af 1ynsby-Taarbæk Kommune vedtagne Zone-
kort er A.realerne L..ngs 1.Iølleaaeniklce absolut frihold t for Bebyggel"
se, men Arealerne kan bebyg;es ifølge Dispensation fra Nævnet efter
Indstilling af Sogneraadet, og en saadan Bebyggelse vil antagelig" )U]

finde Sted rent undtagelsesvis. Bf ter Tremandsudvalgets Forslag syne
alle Arealerne langs Mølleaaen ubetin6et at være unddraget fra Be9vg~. (

gelse p~a de med rødt skraverede Omraader. Nogen større Realitetsfor
'-,

skel synes der ikke at foreligbe, 03 H""vnet skål derfor ikke gaa iL~l
J:'remandsudval;jets]'or::Jlagfor saa vidt angaar alle de Arealer, d.er
ligger indenfor 300 m Afstand fra Skov. Hvis derimod det fredede Om~
raade ogsaa omfatter Arealer, der ikke ligger indenfor 300 m fra Skov

-,og altsaa i Tilfælde af Fredning maa medføre Erstatning" saafrerlltdel
paag~ldende Lodsejere forlanger det som Betingelse for Fredning, er~
klærede Formanden, at han for sit Vedkommende,ikke kunde finde det fo:

Off l ' . l '1:\ d .(~ l'svarligt at pa~byrde det ent J.geUdgJ.fter ti en saadan .cre nu.""
...\

,o. ~:~Overensstemmelse med Fredningslovens Udgiftsfoieling.
}

sv't-, ,
, "'/:~

t • -~.. ';.

S06nera~dsforl!1and Nørc3aard, Medlem af N:;yvnet,erklærede
enig med Formælden.

Amtsraadsmedlem A.P.Grøn erklærede sig ligeledes enig i For-
mandens Standpunkt, da der indenfor 300 Meter-Grænsen er sikret pas-:'J
sende Arealer om Mølleaaen.

,
Arkitekt Wanscher udtalte, at Naturfredningsforeningen slut- ",

tede sig til Tremandsudvalgets Standpunkt for saa vidt angaar de fore-
slaaede Udvidelser til Zone planen ved Mølleaaen og Ladegaardsmarken,
altsaa for saa vidt angaar Arealer indenfor 300 Meter-Gr~nsen.

Vedrørende Arealerne paa 0stsiden af Mølleaaen ved Sorgenfri
Slotspark henviste Nævnet til sin Vedtagelse paa Mødet den 22. Januar
1938, som var tiltraadt af 30gneraadet. Denne Vedtagelse var i Over-

'ensstemmelse med Tremandsudvalgets Standpunkt.
Nævnet maa fastholde, at det til Ermelunden grænsende Areal

tilhørende Københavns Kommune, som ejer Hvideg.::.c.rden,ikke bør be-
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bygges indenfor 300 Meter-Grænsen fra Skov. Der findes ingen Vejan-
læg langs Nordsiden af Brmelunden, og hvis Bevarelsen af 300 Meter
Bæltet nogen Steder er paa sin Plads, saa maa det være for det her-
omnwvnte Areals Vedkowaende.

N~vnet udsatte derefter Mødet for at besigtige Arealerne i
Taarbæk i Anledming af den i Naturfredningsforeningens Erklæring
indeholdte Henstilling om, at der syd i'orBjendommen Rohdesminde
ikke C;ives ~illadelse til høj Bebyggelse, samt at alle Sager an-
gaaende Bebyggelse, der 'er af Interesse for Planen om en fremtidig
Frilæggelse af Arealerne ved Dyrellaven Og Sundet, forelægges Dyre-
haveudvalget •

N~vnet besigtigede Arealerne i Cottageparken og Bebyggelsen
paa begge Sider lan6s Strandvejen indtil Rohdesminde •

Pormanuen var steilltfor aG friholde den nordlige Del &f
Cottageparken for Eebyggelse, wen maatte ~re stor Betænkelighed vec
Naturfredningsi'oreningens Udtalelse om Priholdelse af den Del af
det nu bebyggede Areal i Taarbwk, som lig~er langs Str~ndvejen i
Fortsættelse af Cottagepurkeni disse Arealer ma~ i høj Grad anses
for at vwre v~sentligt bebyggede, et Fmrbud mod Opførelse af Vil-
laer i ;3tedet ior de galnleVillaer vil ikke kunne gives efter Lo-
ven, og en Bebyggelse - inu.ellforBY2,ningsreglementets Ramrner inutil
3 Beboelseslug - som ErstaLninJ for den Bebyggelse Taarbwk allere-
de nu er 6aaet tabt af, blanat anuet som Følge af Cottagernes Ned-
rivning, ::;ytleSliu.et ønskelig til Opnaaelse af .I!'ormaaletat sikre
'faaroæks frelntidige .D,Aistens SOffi By. Wen forinllen Pormanden kcm
tage endeligt ~tandpuru't til ~a6en, foreslog han, at Nævnet anmo-
dede Lyngby-~aarbæk ~ogneraad om at lade udarbejde en samlet Bebyg-
gelsesplan for taarbæk for Jtrækningen syd for liohdesminde paa begge
Sider af Strandvejen.

Amtsraadsmedlem Grøn tiltraadte Formandens Standpunkt.
Sogneraau.sformand Norgaard var stemt for, at der tillades er

mindre, c~nsureret Bebyggelse i den nordlige Spids af Cottageparken
bag den nuv~rende Bebyggelse, særligt under Hensyn til de Planer,
der er fremme om Nedrivning af samtlige Villaer ud for Cottagep3.r_
ken mellem Strandvejen og ~undet.

.' , '. l ~
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Arkitekt Wanscher udtalte, at han paa Naturfredningsfore-
ningens Vegne vilde slutte sig til Formandens 3tandpuru~t om, at
Cottugeparken overhovedet ikke bebyg6~s, altso.a 11eller ikke dennes
nordlige hid til ullebyggede Del, 06 at .b'oreningenunder lIerwyn til
den l'orventede Bebygbelsesplan for S trwkningen nord-syd fra llohdes-
minde og indtil ~f31utnin6en af den nuv~rende Bebyggelse vilde for-
beholtle sig sin ;:ltillingIJledHensvn til eventuelt ::i3ebyggelsemed
indtil 3 Etages ~jendo~ne.

Sogner:.:adsmedlem Direktør J ens Jensen erklærede sig en~' \•
Uled Sogneraadsformanden.

~agen udsat. 1.Iødethævet.

Ingv. Nørgaara. 8hr. Andersen A.P.Grøn
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Københavns Amtsraadskreds.

af

Aar 1938 den 12. November .c'm.Klo 11 hold t Nævnet l1øde
paa Ballerup Kro, hvor da foretages:

~.J. 54/37 angaaende V~rløse Kortet. \ . ~ (( ~ ~ ~ "./ ("'10
/

Mødt var N~vnets hledlemmer, Formanden Civildommer Chr. An-
dersen, Amtsraadsmedlem A.P.Grøn og ~ogneraadsformand Hauch.

~or Naturfrednincsforeningen mødte Arkitekt Wanscher og
Ingeniør Blixencrone-!"øller.

Der fTemlagd~s Skrivelse af 13. September 1938 fra
Naturfredningsforeningen i ~orbindelse med det tidligere fremlagte.

Ingeniør Blixencrone-Møller foreviste de af Tremandsud-
valget udarbejdede Kort.

Under Henvisning til Tremandsudvalge ts Kort bemærkede Arki-
tekt Wanscher, at han paa Naturfredningsforeningens Vegne maatte anse
det for meget ønskeligt, at dpørgsmaalet om Godkendelse af det fore-
liggende ~onekort blev udsat, for at Naturfredningsforeningen efter at
v~re blevet gjort bekendt med Tremandsudvalgets Planer, kunde faa
LejliGhed til ~t afgive ny Erkl~ring.

Sogneraa.dsformand Hauch bemwrkede, at det frie Areal i
V~rløse Kommune var sai;J.ringe, at han paa ~ogneraadets Vegne ma~tte
n~re den største Bet~nkelighed ved en Udvidelse af de Omraader, som
Nævnet og dogneraadet var blevet enige om at friholde for Bebyggelse.
Han henviser til, at ca. Halvdelen af Kommunens Areal er Skov, og at
300m Bæltet yderligere forringer de til Bebyggelse egnede ArealeF,
saaledes at en større Udviuelse af de fredede Arealer vil betyde en
Hamming af KOlJlIJlunensUuvikling.

Formanden og Aul tsraadsme dlem .A. P.G:r:ønerklærede, at de
kunde slutte sig til de cifJoc;;ne~caadsfor,!landHauch fremsatte Betragt-
ninger, og at de derfor ma~tte fastholde den Zoneinddeling, som Nævnet
i sit J:dødeden 21. Januar var blevet enig med Sogneraadet om. Heraf
følger, at det under .l!'orhandlingernemed Ballerup-Maaløv ifogneraad om-
talte trekantede Areal nord for Egebjergene indtil Sognegrænsen bør
v~re dispensabelt Areal, idet der ikke er tilstrækkelig Grund til at

gøre en Forskel med Hensyn til Bebyggelsen af de paagældende Arealer,



der støder op til hinanden beliggende henholdsvis i Værløse og
Ballerup-Maaløv Kommuner. Det er i saa Henseende ogsaa af Betyd-
ning for Nævnet, at det maa antages, at der imellem Tremandsudvalget
og henholdsvis Ballerup-Maaløv og Værløse Sogneraad antagelig vil
blive ført nærmere Forhandlinger angaaende Tremandsudvalgets egen
Plan til Fredning af Arealer beliggende langs Skovene i de to Kom-
muner, og at saadanne Forhandlinger eventuelt vil kunne medføre
.k.ndringeri den ~oneinddeling, som li""vnetog Jogneraadene er blevet
enige om, eller som :J!rell1andsuClvalgetmaatte finde det rigtigt at ~en~

\ :nemføre i sit ~orslag til Bgnsylan, uanset Jogneraadets Stilling:
,;~..{1i.-.~
• ~,' r ~ r

I :" ~ {~"'~I
'., ';j

("..t'~l
:.;,

.t-~~~.l~/. l
'<-:)

Oplwst. ~a6en sluttet. Mødet hævet.

Chr. Andersen A.P.Grøn Chr. Hauch
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UDSKRIFT

af

OVERFREDNINGS~ÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.--------------------------~-------------
"~ar 1938 den 9. December afsagde Overfredningsn'Bvnet pas Grund-

lag af mundtlig OG skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e

i uagen 307/38 om Ændring af en Jf Fredningsn~vnet for KØ~enhdvns

nmtsraadskreds ved Udarbejdelse af Zonekort for Arealer indenfor 300 m

Gr:ensen langs Skove i bøllerød Kommune truffet Beslutning vedrØrende

Gpjrgsm~~let om Bebyggelse nf Arealer indenfor n~vnte Grænse.

Den af Frc;clningsn:l-;vnet den 15. Okto1:Jcr 1933 trufne 8es1utninr,

er P.'l;t Foranlednine c' f det af Statsmini steri Gt nedsat te Udvalp' vedrø-....
rende K\~lJenhCivnsegn(ms gr;0nne Omraader Elf Statsmini steri et indanket for

Ovcrfrodningsll.::evnet, for sa·:l vidt angGar 5 Arealer af de i N:evnets

Protokol under Nr.e 6, 13, 15, 16 og 22 onh8.ndlede Omraader, nærmere

;:mgiv3t pJ.a :3 Korts~~i tser. Indankningl.:n er nf Udvo.lget Ønsket, fordi

.e H:-evnets VGd Zonr..;kortets Ud8.rbej del se trufne ~3eslutning under de for-

n;Bvnte Numre h:lr :mgi vet di sse 5 Arealer som s8adanne, for hvi s Ved-

kommende der kunde ventes l'h:~vnet;-:Tilladelse til Be'tlyggelse, medens

dot tf StatsBinjsteriet neds~tte UdvQli h3r inddr3get disse Arealer

unner Omra.1d0r, som foresLl2.S frihold t for Bebyg!!,el se, idet de udgør

Led i en ~f fornævnte Udvalg ud~rbejdet Fredningsn12n.

D~ Overfrednjngsnævnet, som dem 26. Novem1Jer 1938 hRr liesigti-

g0t de .:.tf den o~m01dte Fredningsplcul or.1fo.ttede Or.1r'Jrlder, m2.3 finde det

ønskeligt, at de :.1f Udvalget angivne Ara .lIer i deres Helhed k::m ind-

drtlges under Fredningsplanen, vil FredningsnævnGts Seslutninf! af
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15. Oktober 1938 angancnde Zonekortet være at ændre i Overensstemnelse
hermed, saaledes at de ol:1handlede5 Arerller henfØres til de Omr'lader,
der i Henhold til Naturfredningslovens § 25 vil være at friholde for
Bebyggelse, henholdsvis yde~ligere Bebyggelse.

Udskriftens Ri~tig-
hed 1)ekr'uftes

':B--
, uJ

J./?..ftA
OVGrfrQdnln,sn~vnGt,~krctror.

v'
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aar 1939 den 27.Ju1i afsagde overfredningsnævnet paa
Grundlag øf mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e 1 s e
i Sagen 307/38 om Ændring af en af Fredningsnævnet for KØbenhavns Amts-
raadskreds ved Udarbejdelse ef Zonekort for Arealer indenfor 300 m Græn-
sen langs Skove 1 Værløse, Lynghy-Taarbæk og Ballerup-Mealøv Kommuner
truffet Beslutning vedrørende Spørgsmaslet om Bebyggelse ef Arealer
indenfor nævnte Grænse.

Den af Fredningsnævnet paa MØder den 24.0ktober og 12.
November 1938 trufne Beslutning er p8S Foranledning af det .1' Statsmini-
steriet nedsatte Udvali vedrørende KØbenhevnsegnens grebne omrssder
af Statsministertet indanket for Ove:fredntngsnævnet, for sa8 vidt
angaar nedenstasende Omr.eder, nærmere angivet med blee Skravering peø
vedhæftede 3 Kortskitser:

--_ .........------
I Værløse Kommune, jfr. Kortet over Værløse Kommune.

1. Ryget Skov, et Areal vest og syd for Skoven.
2. Ved Nørreskov , et Areal fre Ve jen mellem Lille Værløse og Fiskel"-æk,

til det sydvestlige Hjørne ef Nørreskov.
3. Ved Søndersø, langs Søndersø& bevoksede Nordl':'red.
4. En Strimmel mellem henholdsvis den nye og den ~m1. Frederiksborgvej

og Grænsen mod_Lynghy-Taarbæk Kommun~.
I Lyngby-Ta8rbæk Kommune, jfr. Kortskitaen oyer Frederiks-

dal med Omgivelser.
Det 8ebne Areal mellem Mølleasen, Frederiksdal Stor skov

og Nybro Skov (Ladegasrdsmarken) med Undtagelse af nartneriet.
I Ballerup-Ma8løv Kommune. jfr. Kortskitsen over Hsreskov

Vlllllby.
En Strimmel mellem Egebjerge Skoy og Vejen til Høreskov

Villaby, samt et Moseereal øst for Vejen og beliggende indenfor 390 m
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Grænsen.
Indsnknin~en er ef Ud«ralget ønsket, fordi Nævnet ved 20ne-

kortets Udarbejdelse har angivet disae Are~ler som saadanne, for hvis Ved-
kommende der kunde ventes Nævnets Tilladelse til Bebyggelse, medens det
af statsmintsteriet nedsåtte Udvalg har inddraget disse Arealer under Om-
raader, som foreslaa8 friholdt for Bebyggelse, idet de udgør Led i en at
fornævnte Udvalg udarbejdet Fredningsplan, som i Henhold til ~ 31 i Loy
Nr. 140 af 7.Maj 19,7, jfr. T111ægslov Nr. 129 af 1,.April 19,8 er godkendt
øf Overfredningsnævnet. ;c '-l

Da overfredningsnævnet, som den 26.November 1938 har re-
sigtiget de af den ommeldte Fredningsplan omfattede omraader, ma8 finde
det ønøkeligt, at de af Udvalget nævnte Are8ler kan hireholCJes',unc'lerFr" i

ningsplanen, og da Fredning_nævnets fornævnte ~øslutning, foruden at van- ~-....:.,~
skeliggøre Fredningsplanens Opretholdelse i sin Helhed, OgS88 vil kunne
fea Økonomiske Konsekvenser, der kan blive til Skade for Fredn1ngs8rrejdet,
vil Fredningsnævnets Beslutning an~aende Zonekortet, være at ændre S88-

~"":';_.~i"1

ledes, at de omhandlede Arealer henføres til de Omraader, der 1 Henhold.·-~.~~:~·;d'. ,,'..."..}
til Naturfredningslovens § 25 vil være et friholde. for Bebyggelse, hen- "'.~".'~:':r .-':-'
holdsvis yderligere Bebyggelse. .'"'.::: . ." ~

?--) ....::P.O.v.
Frederik V.petersen. . ...

(sign. )
, .
~'

'to • .l':

'-~(~':;i
, ..-' l:~~:... ~::":

\. _ '../'
... ~~~F~J
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