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:b'o:chandlin[,sprotokollen for .c'rddllinG<;n~vllet for Københavns Amtsl'aC:l.dskr<:::J....;.

af

Aar 1937 dan '7. Decewuer ~111 • .l:~l. 13, 3u hold t lbvnet

Mode paa i{esLa~l'allt l..)lWVoJl·Yl18L",J~ral~UllJ, i Anledning Cif ~aoen

..................
Herefter erldwrede lLv1letG LH,dlemmer eans telllmigt, at de kU[lJe

Lil tr·.cde den af Glads ...kce KOJdlllWlesIn0eni0rl~ontor ved Ingeniør

:C'ohlar Andersen trufne Aftale iJled de 2 l:. j ere, Hepru.:sentant Larsen 0[:,

~llkefru Nissen 03 ':>0n, llVOre.L'tel':

kontoret udsendte Kort. Dette Areal ar beliggende i den sydvestlige

D81 ai' ],iatl'. Nl'. 14bp. DeL er l\lenin~en, at dette Areal uden "1ederlo.;.:;

til ~jeren skal aabnes for OffenLliglleden, hvorved Udsigten til

Jkov brynet l nortllig ltetnini; lJevares. Det paas,..;ldende Areal uJ.gaar

af .t:.:je:ct3ns l3esiddelse og i'rar31uives hans .Gjendom. N'zvnets rJedlemmer

henstiller til Hepri.l..sentanLerne lor GladsJ.kse Jogneraad, at Kommunen

faar uet paa;.;.ddende Areal overdrJ.ge[, SOIlJ~jendolJl, mod at overtage

den LLodHl~iJ.ioe 'fedl i i.:, cJ11.0 lclel., e , 3a:.lledeu a:L Arealet henligger i en

passende ~lluL~nd.

Da det <::1' l~<:llGiGLen, a L Are:.llet skal aabnes for Offentlig-

lled<:D, vil der ai' .l!\r~Ql1iIl~,..,n~vnot blive truffet n',;.;:crllereordellsm,~::;-

sige Deste~nelser ~ed rldIlsyn til Ad~aDG o~ i~rdsel paa Arealet i

~orbindelse wed den Jervitut, der vil v~re at lyse paa Arealet. Paa

Arealet maa ikke opslaas rel~e. Arealet andrager ca. lY2 ha.

Det J~a det indsendte Kort fru Ingeniorkontoret med gult

Jarvelag~e Areal 30 ill bredt, ulllldrauBs fra enhver Art af Bebyggelse

Si:l.JJltunddra.ses frewtidig Beplantning llled større Trr,.;er; de l!'rugttr",er

der forefindes, kan blive staaellue. Arealet, der er beliggende umid-

delbart op til Hareslcov vedbliver at høre til ~jeren af de paa-

g,ddende Parceller og .uj er11e maa paa deres egen .Llelcostning, saai'remt

de ønsker aet, swt~e (;;Vdll~uelt 11e8n ind imod Skoven, dog at .l!'red-

ning;:lll ...vne L i'urlJeholder "ig \l-od:~endelse ai' Hegnet.

l 1!orLsu..LLelse .lf d8n J?.L'ojektereJe Vej "Jlcraavej" anl'..Lg,;er
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vedkommende ~jer paa sin egen ~ekostninG en Sti eller Y0j i en

Bredd0 al' 5 m op til JkovL:cynet. YeJligeholdelsen nf Stien paahviler

den til enhver ~id v~renQe ijer af rureellen.

Den n0dv0Yl,lise Jervitut. inushold<Jr .1'0rnwvnLe De<iL0ffiwelser 0u

vil udcn UJgift for ~jeren uI l4bp v~re at lyue paa denne bjendom.

'rilsvi:.I.:cende Bes Lenwlelscr vil v'_re ut lyse lJaa i,Jatr. lJr. 14kc og 14ku
:i
11
iEjerne d' .l.. :...Ll'. IH:. l4av, 14q,n, l4qo Bagsvb:>rd, Lnlcefru N~e- 'J

sen og Brdr. Nissen uduLeder Deklaration, der lyses paa Ejendo@Den. )
\ I I

og hvorefter cieL J<Jllltil1l0re!lde ,da det fremlagte :Kort lige ledes wed.:;
/

,1
.. IIgrønt m~rket Areal ved Bi:.I.~svwrd~o aabnea for Offentlighedell, men

ArealcL vedbliver alts~ld. UOHl lli(Hil at høre til ~jendorlllnen. ·\rea ti

undracler D::· h::~:i::~Ot11 "o Gueruod. t a t foranI e<lioe omvurde~injJ:i.;ll
i .:'.

af Areale"{; til LJenuoll1sGkylJ, for u t ":;jerne kan faa ,e; j endornsre tte~e·. ,
. ~
,J

Arealet ;;)tilles til Oi'rellLli~lleuens l1aadished uden ~rstat ... • '1
nin~;, ..len vil 0ven LLlelL v,;..,re i.:.t opilH:-l.o.leved 1andil1spektur 00 s<J..r- ~

'{
en passell<le udhu~nin0 at tilvoJourillge fri Udsigt over Bagsv'_rd S(') i

, ;.~;d
efter :Jo(jnen.iaJe La .:lIcøn i ,l!'orbinuels..; llled det lokale Nu;vnsmedlem.;,t-;,:·C~;I

l,? ~~..'r,;

.l:'adLaleretten Jlled Jlej''''.Vn ~il <le JerviLuter, der vil V1;l;;r~f <:i I

('r;'i:
t::~t~:l
t: -f r~

:: ' _f,Hvad anga<J.r det lJaa XOl'tet li/:,elede;J ),1ed gult farvelagte . "'.
2 ,f,.:~·~~

Bælte af 30 m Bredde ti1tr""der Iornu.vn te bjere af l4av, l4qn og I('-.~~?
- '1

14qo salJltne hlaade ",om de t med det tilsvarende B'-l::lte, der er omtalt' ve~

14bn. Undtaget er kun et tr<::kantet Areal, paa Kortet hvidt, der' ,,':
l

, \.

nedskrevet.

skil u maLrikuleret UUdll U<lJift for ~jerne, hvem det paalwiles ved

ut paalwgfj\:J E,jonJoIll1Ji<Jnetilli:OlDIJler .C'redningsnwvnet oG Gladsab3e

mod vest skyder op i det Gule B~lte.

r/led de ovonnwvnte Indskrwnkninger tillades l3ebyggelse paa

de øvrige Arealer beliggende udenfor 300'm Gramsen fra Hareskov,

dog naturligvis paa Betingelse af, at regninger og Planer herunder

ogsaa UJ.Gtyl{ningsplaner, gennem 13ygningokoJllmissionen og Sogneraadet

forelægges N~vnet til Godkendelse.

SaLen blev derefter udsat.

~om J"18dlem af lÆlltlv'_::Jenskollll,lissionen ungaaenu.e J3agsvwrd

Kloaken til tr,~der unJer tegnc<le dell uf Frednin;);;ll>_Vne t trufne OrJ.nin[;
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80m efter det oplyste ikke vil medføre nogen vasentlig Fo~drin; i

~-o:cdelingen af Kloo.kudgil'terne efter den uppro berede Kloakplan,

jfr. 1l...nuv"",.:.;enskollllJlis"ioner:.sKenJelse i:1f 13. April 1935.
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Mellem Fredningsnævnet i Københavns Amtsraadskreds, Glad-
saxe Kommune og Ejerne af ~atr. ~r. 14bp, 14ke, 14kd, 14av, 14qn og
14qo Bagsværd By, Gladsaxe Sogn, er indgaaet saalydende Overenskomst,
der vil være at tinglyse paa de ovennævnte Arealer.

Ejeren af Matr. ~r. 14bp Bagsværd By, Gladsaxe Sogn,
Repræsentant Fr. Larsen og Automobilhandler Herman Christensen af-
giver det paa vedhæftede Kort angivne Areal 13.910 m2 uden Vederlag.
Arealet overtages af Gladsaxe Kommune, der ligeledes paatager sig
Vedligeholdelsen. Det skal aabnes for Offentligheden, men Teltslag-
ning maa ikke finde Sted •. Nærmere Ordensbestemmelser udarbejdes og
godkendes af Nævnet.

~jerne af Matr. ~r. 14av, 14qn, 14qo Bagsværd By, Gladsaxe
Sogn,-~nkefru M. Nissen og Th. og I. Nissen er indforstaaet med, at

-der paa deres Ejendom lægges en Servitut, hvorefter det paa det
vedhæftede Kort viste Areal 2.1a9 m2 af Matr. Nr. 14av ibid. aab-
nes for Offentligheden uden Udgift for Ejerne, hvem det paahviler
ved en passende Udhugning at tilvejebringe fri Udsigt over'Bagsværd
Sø, efter Sogneraadets Skøn i ,l!'orbindelsemed det lokale Nævnsmed-
lem. Arealet skal henligge som Græsmark, og Vedligeholdelsen paahvi-
ler Gladsaxe Kommune.

løvrigt tillades Bebyggelse paa samtlige Matr. ~r. 14bp,
14ke, 14kd, 14av, 14qn og 14qo Bagsværd med følgende Indskrænkninger:

Pas et Bælte, 30 Meter bredt, regnet fra Skovbrynet, maa
ingen Bygninger opføres. Beplantning maa kun ske med lavstammede
Træer og Frugttrwer. Det vil blive Ejerne ti11adt at sætte lavt
Hegn ind mod Skoven, men Nævnet ~orbeholder sig Godkendelse af dette.
En Indskrænkning af 30 Meter ~ltet vil blive tilladt ved Enden af en
blind Vej, som er projekteret øst for Matr. Nr. 14qo.

Uanset den givne Byggetilladel'se forbeholder Nævnet sig
dog sin swdvanlige Censurbeføjelse, saaledes at alle Byggeandragen-
der maa forelægges Nævnet til Godkendelse af Bygningens Udseende og
Placering.

Ejeren af ~atr. ~r. 14bp forpligter sig til paa sin egen
( ',.' 'r ( ( )



Bekostning at anlægge en Sti eller Vej i en Bredde af 5 Neter i
Jlortsættelse af den projekterede "Skraavej", saaledes at der
derved skabes Adgang til Skoven. Vedligeholdelsen paahviler ,. "
de til enhver Tid værende Ejere af de tilstødende Parceller. 1~~fr

{.; :'~I(;~~'
Paataleret med Hensyn til de lyste Bygge- og BePlant·t_:'!~;

}=i;:,i<::~
ningsindskrænkninger tilkommer Fredningsnævnet for Københavns t;D1

r,\:,;'Amtsraadskreds og Gladsaxe Sogneraad. ;L:~~"f
: {:~~.:~.j.~,

København, den December 1938. .,;"Y')'
.;.

/ Henry Larsen

Gladsaxe Sogneraad,
Søborg, den 27. Januar 1939.

Fr. Willumsen

Bagsværd, d. 12. Februar 1939
for Matr. Nr. l4bp med Forbe-
hold, at Stien indtil Skoven
(overfor Skraavej) maa anlæg-
ges 13Meters Bredde, som tid-
ligere aftalt.

Fr. Larsen
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1988 den 22. juli kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds, hvor da foretages:

F.S. 80/1988: Ansøgning om tilladelse til opførelse

af et udhus med overdækninng på matr.

nr. 14 kd Bagsværd, Skovbrynet 61.

Fredningsoverenskomst af 27. april

1939 - skovbyggelinien.
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul
Jensen.

3) det af Gladsaxe kommune udpegede medlem af nævnet, fru Inge-Lise

Møller-Jensen var ikke mødt.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 22. juni 1988 fra Gladsaxe kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 14. juni 1988 fra ejeren af ejendommen

matr. nr. 14 kd Bagsværd - Ole Kyhn - til Gladsaxe kommune.

3) fotokopi af side 3 af lokalplanen for området.

4) tegning.

5) skrivelse af 13. juli 1988 fra statsskovrider E.Laumann Jørgensen

t il nævnet.

/~i'C



6) indkaldelse.
7) skrivelse af 15. juli 1988 fra Københavns amt, teknisk forvaltning,

til nævnet.

8) kopi af kortbilag.

For Gladsaxe kommune mødte Ove Pedersen, bygnings- og

miljøafdelingen.

For Hovedstadsrådet mødte Lars Thiim.

Ejerne af ejendommen, Ole Kyhn og frue, var mødt.

Statsskovrider E. Laumann Jørgensen havde meddelt, at

tt han var forhindret i at give møde på grund af ferie.

tt Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde med-

•

delt-, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet teknisk forvalt-

ning på Amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger til sagen.

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Natursty-

re Isen var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til

mødets afholdelse.
Andrageren, Ole Kyhn, foreviste skitser over det påtænk-

te redskabsskur, der efter henstilling fra Gladsaxe kommune er rykket

tilbage til en afstand af 2,5 m. fra skoven og placeret således, at

det set fra huset afskærmer for udsynet til den i skoven etablerede

store parkeringsplads. Skovbæltet fra skellet til parkeringspladsen

er ca. lo m. bredt, bestående af gamle træer. Han oplyste videre, at

han opfattede 30 m-bestemmelsen som alene gældende beboelsesbygnin-

ger og ikke skure. Han tilføjede, at bilister, der skal parkere of-

te benytter vejen langs blandt andet hans ejendom, der er asfalte-

ret, indtil åbningen ind mod parkeringspladsen.



Ove Pedersen, Gladsaxe kommune, oplyste, at sagen
endnu ikke er behandlet i vedkommende udvalg.

Hovedstadsrådet ved Lars Thiim har efter besigtigelse

af forholdene omkring ejendommen udtalt:

"
at der findes et meget tæt beplantningsbælte på lo - 15 m mellem

parkeringspladsen og ejendomsskellene mod øst. På nuværende årstid

er beplantningen så tæt, at bebyggelsen stort set ikke kan ses fra

parkeringspladsen.

4t På den baggrund kan plan- og miljøforvaltningen hen-

tt holde sig til det af Københavnsskovdistrikt fremførte i skrivelse
af 15. juli 1988."

Sagen udsat på forelæggelse for det af kommunen udpe-

gede medlem af nævnet og på fornyet forelæggelse for Hovedstadsrå-
dets medlem.

Mødet sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

• civildommer - formand •

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 26. juli 1988.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

ti f':" ''oU'-"vGU" r æ 'J.1t, IVVvL--
I. Heide-Jø en~~

civildommer 7"
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