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Fredningen vedrører: Hareskovby

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 07-06-1972, 19-10-1953

Kendelser

Deklarationer 28-02-1939, 11-09-1954
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Justitsministeriets Cenpartpapir. Til Sk"der ••Skadesl"sbreve ••Kvlde'rlnll'er til

Udslettelse og andre Paategnlnll'er m. m. (vedr. fast ~endom).

Jitr. Nr~ Ejtrbv. Soga;~ tr. Nr. l
(i K.btDbe''B..K~ntr). af Hare sk ovby,

onerOdeoenderjylls'eLaods- Værløse Soen.
-dolcl Bd. og BI. I.Tlug.

bogal, Art. Nr~ Ejubv.
Soga.

K.btl$ }
Knditol$ Bopæl:

OverretssB~fører
Arvid Krautwald,
Nørrevold!ade ll.

Gadt og Hus Nr.:(~_.".I."'t
ADmddtrtDS.Navu og Bopæl (KoDtor):

.' Overretess'gfører
Arvid Krsutwald,
Nørrcvold~ade ll.

Stempel: 2 Kr. 00 øre.

D e k l a r a t Ion.

I Henhold til Overenskomst med FrednlnFsnævnet for Køben-
havne Amtsraadskreds maa de paa vedhæftede Udstykningsprojekt under
Nr. ,1-4 og 60-65 anførte Parcelle r ove rhovedet Ikke bebygges, men
sksl holdes samlede ved r;aarden som almindelig Agerjord uden høj J
Beplantnlne (l! Meter). Gssrdens By~nlnger maa do~ bibeholdes, liee- :1
som der i Stedet for de nuværende By~nlnger kan opførea tilsvarende
til Gaardens Drift fornødne Byco1nger.

Paa hele Arealet - saavel indenfor sum udenfor 300 Meter-
Grænsen fra Skoven. derunder ogSBa paa de foran nævnte'Parcel~r -
maa plantes Frugttræer. 'Paa Arealet, der lie~er indenfor 300 ~eter-
Grænsen fra Skoven. maa der ikke nndes høj Beplantn ing nærmere den l,

::iprnjekterede Vej end 15. J.:eter. :,'
IC

Bebyggelsen skal paa hele Areale t - saavel indenfor som ,1

udenfor 300 ~ter-Grænsen - være eenetaees Huse til Beboelse. Inden- ~
for 3QO-~eter-r;rænsen skal Husene placeres saaledea, at Bebyggelse ~
ikke mas finde. Sted nærmere Vejkanten end 20 ~eter. Byzningsteeninser~
maa for de Arealers Vedkommende. der lieeer indenfor 300 ~eter-Græn- t
sen, i hvert enkelt Tilfælde indsendes til Fredningsnævnets Censur. r

Paataleret i Henhold til nærværende Deklaration har Fred- .1
Dln~sn~vDet for Københavns Amtsraadskre~o~ Kirke Værl~se So€neraad II
hver for sig.

Deklarationen, der herved be~æres tln~lyst og noteret paa
Foliet for URtr. Nr. l af Hareskovby, Værløse Soen, kan ikke udslet-
tes uden Fredningsnævnets Samtykke.
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h a v n, den 28. Februar 1939.

Arvid l:rautwald.
(eien.)

Til Vitterll~edl

Halfdan Hansen, (slF'n.)
Sa~rørerruldmær.tl~,
Amalie Skrams Alle 34 •. -

E~ Thorbjørnsen,
Kontorist,
Holber~s?,ade 6.
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11886 '* 28.JUN.1972
Værløse kommune
3500 Værløse

, ,

til de!de.re.tion 2f 28. .feb:"'l!flT 1939 ~ ti:'lSly",st de~:. 7./-.

C'~"+'Y'I i 'Y'I ("".
I__r J u. --"-I--.

II, l:

vejkanten end 20 m."
der vedr0rer natr. nr~. l 2: ~ " "l b; l c~ l dl l e~ l ~.

,
l h: l i ~l !:; 1 e.t ~l e.p ~ l

..
av ~ 1 e.:r:

~
1 2.'/;: l a~;: 1

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

BlegdamaveJ 6, at. th., 2200 København N

den 7. j~n~ 1972.
/;1.... ,///10

Nærværende deklaration tiltrædes af Værløse kommu-
nalbestl:jrelse som bl:jgningsmyndlghed.

Værløse kommunalbestyrelse, den 27 JUNI 1972



..

• Nærværende tillæg til deklaration tiltrædes af Værløse kommu-
nalbestyrelse.

Værløse kommunalbestyrelse, den 27.juni 1972.

~~~F.Christensen
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Til off. brug. UDSKRIFT

BALLERUP RETSKREDS

• akt. ~kab: A~ 385.

br. 24493. Stempel- og gebyrfri i mdf. af
naturfredningsloven. Lov 140 af

o 7/5 1937.
Ar19 54, den ll. september blev tinglyst sålydende dokument:

D E K L A R A T ION

•
Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. l a af Hareskovby, jour-

nalist Grete Krog, deklarere r og bestemmer herved i anledning af fore-
stående udstykning af min nævnte ejendom og i den hensigt at bevare en
del af udsigten fra syd mod llareskovens bryn:

På den del af det vest for Rolighedsvej liggende areal af matr.nr.
l a ( på kortet af 14.7.1954 vist med fed kontur ), der er angivet med
skravering, må ingensinde opføres bebyggelse, ejheller boder, skure,
master eller anden udsigtshindrende foranstaltning, ligesom evt. be-
plantning ingensinde må overstige en højde af 1,5 m.

Den del af arealet, der hereiter kan bebygges, er mod vest begræn-
set af matr.nr. la's vestlige naboskel, mod øst af en linie (angivet
på det nævnte kort ) gående fra pkt. A, beliggende i ejendommens syd-
skel, 20 m vest for Rolighedsvej, til pkt. B, beliggende i ejendommens
naboskel mod vest.

For det således afgrænsede bebyggelige areal fastsættes endvidere:

H. Sindahl·Pedersen 2077 D.



e
net

Arealet må ikke opdeles i mere end 4 parceller. På hver parcel må kun
opføres eet fritliggende beboelseshus med evt. udhus og garage. Husenes
højde må ikke overstige l etage + udnyttet tagetage. Ved husenes place-
ring på parcellerne skal det iagttages, at de forsættes for hinanden i
henholdsvis østlig og vestlig retning, således at en evt. kommende be-
byggelse, set fra syd, ikke danner eet sammenhængende billede, hvorved
udblikket til skovbrynet ville blive unødigt kompromitteret.

~~rmere udformning af bygningerne og disses placering godkendes af
Fredningsnævnet for ~øbenhavns amtsrådskreds.

Påtaleret m.h.t. denne deklarations bestemmelser har Fredningsnæv-
for Aøbenhavns amtsrådskreds.

I
rlareskov, den 5. september 1954.

Brete Krog.
Børge Høller.

Indført i dagbogen for retskr. nr. 3, l~bhvn.s amts søndre og Ama-
ger birk, d. ll. september 1954.

Lyst •••.....
sign. Amtoft.

fg.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
DOMMEREN

I
.bALLERUP RETSKREDS

den lo. juni 1960.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,
Howitzvej 32, I, Frederiksberg.

lb.nr. 999.
Gebyrfri. Til off. b~
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År 195' clen 17. oktobef' kl. 10.00 holdt ~redn1DgBnæmet ~or
Købmhavns ~tsrådekreda ude på Ll. VærløBe afho~4lsh«rtel,
hTor da ~oretogea, . '
~.a .nr. 209/1953& tru. Krogh Bøger,oa t111acle188 'tU udretning a:t

lejlighed 1 eksisterende lacleb1SD.~~ på ma'tr.nr.
, ,la. B:~eaItOYb7" '. . '

Bim1eta _elle •• er var t'ø.l'lllSDdtme suppleant, doamertuJ.dmægtts
:rog-p,tersen, Bosneråå81'orman4 Ohr. HØM og Bopefog e~_A.•P. Gæll•

SkoYr1der Buchwald ver udt.
h'edn1ngsk.onaulenten, ci'dlingen1.llr Blixencrone IIIJ11er YBr aødt.
For Ll. VærløBebygningsinspek'torat uder ugen.
Der trell1æggea. l .. aulve1ee at 22. september 1953 tra arkitekt

Niele F. Krwle.
2. akrtYela.e tra. Værla.se bygnfnlJfns.pektorat .

a:t 12.oktobe~ 1953.
~.4. ~gninger ·.ed ridlh . ,

'" _ ... 1 ..

Sacen :forhaDcU.eua. , ; '. J ~ " • .,.q ,:'" ,
. !len." .ed'tos· at aeddele den anaøpf! UUa4elae t11 torandrbc

. "
~ ladeb~gningen eUedea at den 'indrettes til lt,eboelae. :,.'

Deri.od ndtos JN8'W,letallere4e nu. at .edde1e, ~t a&11fremel.., .f.
ikte Yil are .1n.det at ~oret86e diapeneat10n ~a tredDing.b .. t....lII.~

• r, '

i deklaration ~ 28.' teb1'l1u 1939. t1Jl8.l711t d,n 24-•• ~ 1939 på 118.'$1". ~
JlI". 1 a:t Hørukft'b=r. '

A..:P. GZlrIJl.

jd. protokol u. 14-pag. ,.

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskreds.

Bos-Pe"eraen.

, .
~..- ;,, \' .
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Afgørelser - Reg. nr.: 00680.01

Dispensationer i perioden: 18-09-1987
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REG. NR. oo ro EtJ Aio

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1987 den 18. september foretoges for Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 95/1987: Ansøgning om tilladelse til udstyk-

ning af matr.nr. l bo Hareskovby,

Rolighedsvej 8.

Deklaration tinglyst den ll. septem-

ber 1954.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 18. august 1987 fra Værløse kommune til nævnet.

2) tegning.

3) fotokopi af deklaration tinglyst ll. september 1954 •

4) skrivelse af 26. august 1987 fra nævnet til statsskovrider E.

Laumann Jørgensen med påtegning.

5) skrivelse af 2. september 1987 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.

Statsskovrider E. Laumann Jørgensen har tilskrevet

nævnet således:

"Den samlede bebyggelse syd for Hareskoven og syd for

Gl. Hareskovvej bevirker nok, at den oprindelige udsigtsfredning

. Fo+o
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•

mod Hareskoven på oprindelig matr. nr. l ~ Hareskovby har over-
levet sig selv. Rideskolen øst for Rolighedsvej, der er fredet,

har givet anledning til tilsvarende overvejelser om, hvorvidt

en ny fredningssag var rimelig til ophævelseaf den oprindelige

fredning.

Skovdistriktet er derfor neutral i nærværende sag om

udstykning af matr. nr. l bo Hareskovby og vil anse Værløse kom-

mune for at være den instans, der bør afgøre sagen."

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation til det ansøgte .

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~

klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,

og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Bebyggelse af ejendommen kræver nævnets tilladelse.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen .

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 18. september 1987.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskredp

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

l

, ,UJvt tf; , r7JV'/-<-
I. Heide-JørgeJen

civfldommer'
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