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FREDNINGSNÆVNET>



UDSK-RIF11 REG. NR. ??,s-
af / I

l!'orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.

- I

Aar 1940 den 5. November Kl. 3 holdt Nævnet Møde i Holte
paa Ny Holte Hotel, hvor da foretages:

.l!'.s. 46/1940. Udstykning af Matr. Nr. 2a
af Trørød.

N~vnets Medlemmer Dommer heide-Jørgensen, Amtsraadsmedlem
Grøn og Arkitekt Fr. Kiørboe var mødt.

for og med Gaardejer Nielsen møder Overretssagfører Man-
they Wagner. ~'orKøbekonsortiet møder Landsretssagfører Holm-Nielsen
og Arkitekt Arne Jacobsen. ior SøllerkJd Jogneraad møder Vejudvalgets
formand, Andreas Larsen, Fru Johansen, Murer II. Hasmussen samt Kommu-
neingeniør Bache. For Danmarks NaturfredningsfJrening møder Arki-
tekt Ole Wanscher •

..................................................
Nwvnet forhandlede 8agen indbyrdes og bestemte:

I.
At den foreliggende med I betegnede Plan godkendes, saaledes

at der tillades en Udstykning paa 1000 m2 pr. ~arcel for hele Arealet,
dog med den Undtagelse, at det Vest for lrørød Hegn beliggende Areal,
betegnet A, faar Grundstørrelse netop som vist paa Planen, hvorved
de 11 sydligste Grunde faar iøvrigt varierende Størrelser paa over
1000 m2•

II.
Godkendelse er betinget af, at samtlige Huse Syd for Maglemo.

sevej bliver ikke højere end l Etage med udnyttet Tagetage.
III.

Godkendelse er endvidere betinget af, at der opnaas Enighed
om Indholdet af den Deklaration, der bliver at udstede som Følge af
og i Tilslutning til Fredningsnævnets Tilladelse.

IV.
Endvidere er det en Betingelse, at Grundejerne er enige i

de i Søllerød Ingeniørkontors Skrivelse af 16/10 1940 Litra g



med 1-8 anførte Punkter, ogsaa hvor det ikke følger af det foran
bestemte.

V.
Nævnets Leføjelse med Hensyn til Godkendelse af Bygninger

i Medfør af Fredningslovens § 25, sidste Stk., omfatter ogsaa de
Huse, som efter Planen kommer til at ligge udenfor 300 Meters Gr~~

5J:;t,~';SJ'~::~~
;i;.}j!'t;~J;
t,:;J~ ... '

·1 Tt.,.,;).
~:~~-~ ..t, . ~~q.

Det frie Gra.sareal Nord for Trørød Hegn maa ikke hegn'~~'
.~l .,.
~~. .
f: .....~
~~~/,~.
)i~

Den nævnte Deklaration vil ved Nævnets Foranstaltning~_~

l

sen.
VI.

mod den projekterede Vej langs Arealets Nordside.
VII.

Fr. Kiørboe A.p.Grøn 114ide-Jørgensen.

sin rid være at tinglyse.
fJødet hæve t.
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Ekstrakt-Afskrift.
Søllerød Kommunes
Ingeniørkon-:'or.

Holte, d. 16. Oktober
1940.
Nr. 2422/40.

Til
Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds,

Howitzvej 32, H.

Vedr!. Bebyggelse af l\1atr.l~r. 28 m.m. af Trørød.
I Henhold til den af Fredningsnævnets Formand paa Mødet

den 6. August 1940 fremsatte Henstilling om, at Kommuneinge-
niør Dache og Arkitekt Arne Jacobsen for ovennævnte Omraade søgte
at udarbejde en Udstykningsplan, der kunde godkendes af N~vnet,
tillader man Slg vedlagt at fremsende 3 Planer mærket Lindevangs-
kvarteret, I, III og V.

De tre Forslag er i Princippet kun forsLellige for
Omraadet IIC"; i øvrigt er Arkitekten og Kommuneingeniøren enige
om følgende:
l) Vejføringen, der er ens i alle tre Forslag. Langs ~aglemose-
renden udlægges et 7 m bredt Stiareal, og fra Kommunens Udsigts-
plads paa ~atr. Nr. 2bb udlægges et 5 m bredt Stiareal mod Nord
langs med Trørød Hegn. Den nord-sydgaaende Udstykningsvej i Om-
raadets østlige Udkant føres retlinat fra ~aglemosevej til Af-
bøjningen nord for Trørød Hegn, saaledes at den kan byde et ret
bredt Udsigtsfelt fra Maglemosevej mod Hegnets nordlige Bryn.
Fra Lindevangsvej sikres passende Udsigtsfelter mod Trørød Hegn
ved, at de blinde Veje paa Omraade "A" føres vinkelrat mod Skov-
brynet, og til disse afses et 15 m bredt Vejareal, der tildels
optages af brede Grasrabatter i hvilke de eventuelle jideskraa-
ninger kan indgaa helt eller delvis.
2) Nord for Trørød Hegn udlægges et grønt Areal, der eventuelt
kan bruges til ~ennisbaner, Lege- og Hvilepladser.



3) De 61 Huse Nord for Iaag1emosevej kan udføres i to fulde
Etager. Alle Huse ciydfor Baglemosevej udføres i een Etage,
eventuel t med beboet 1'agetage; udover Husene paa Omraade "O",
kan der her regnes med de paa Plan I og III viste 43 etetages

4) De længere (ikke blinde) Udstykningsveje gøres 11 m
5)

Huse.

Byggelinien er overalt mindst 10 m fra Vejmidten. Ved I~

1:i.,;i,t;:'u'~~~~lemosevej og de længere Udstykningsveje ligger Byggelinien qpf1:%~ ,,~.~
.Jt~f'" ~:~~
j~: ..
y;rl~6) Overalt, hvor Husr~kken lægges ud mod Vejen, udlægger Pat- ~.
~9tf;

cellerne i deres fulde Længde et gennemgaaende ~ræsareal me~J?~~
'*', :- ~n

7) De Arealer mellem l-iuse{:e,som frembyder Udsigtsstriber f "

5 m fra Vejgrænsen.

og den rette Linie gennem Husenes Forside.Vejen

f"rbødigst

IJaglemosevej mod Trørød Hegn, skal ved Servituter sikres m
større, sammenhængende nevoksninger og lignende, der kan l
for Udsigten mod Jkovbrynet.
8) Uden ior Omraade"C" er den almindelige Grundstørrelse c
1000 m2 •
................................

sign. Bache.
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Angaar:
REG. NR. 7/6-Anne lder: _. .

Matr •.Nr. 2a og 2az }'redningsnævnet for
af--TrørøeLEy, Københavns Amtsraads-
Vedbc:;;kSo;;n• kreds •

D E L L A R A T ION.

Under Henvisning til Naturfredningslovens § 25 og til
Fredningsnwvnets Behandling af Zonekort for ~øller0d Kommune (jfr.
Lb.Nr. 23 og 32 i Fredningsnævnets Protokol for Møderne 3. og 4.
Januar og 15. Oktober 1938) og i Anledning af Skrivelse af 15. illaj
1938 fra Fredningsn~vnet angaaende Approbation af vedhæftede i
Søllerød Sogneraads Møde den 16. ffiarts1938 betinget gpdkendte
Vej plan (Bilag l) for ~jendommen lliatr.Nr. 2a Trørød By, Vedbæk
50gn, dog ændret som angivet paa Bilag 2, pactlægges der herved
nævnte Ejendom og de Parceller, hvori den maatte blive delt, efter
Overenskomst med Fredningsnævnet og som Betingelse for Tilladelse
til Debyggelse følgende Servitutter:

l.

Det paa Planen (Bilag l) med -1- betegnede Omraade langs
Lindevangsvejs (paa Bilag l betegnet som t1athildevej) Vestside
maa ikke udstykkes i Parceller under 1200 m2• De øvrige Dele af
Arealet maa ikke udstykkes i mindre P~rceller end 1000 m2 Formen af
Parceller og disses Hegnsforhold skal godkendes af Søllerød ~ogne-
raad og Fredningsnævnet.

Levende Hegn maa ikke være over 2,0 m høje, og kunstige
Hegn sl\:alvære aabne og rnaa ikke være over 1,25 m hø je.

2.
Der maa paa Ejendommen eller de Parceller, hvori den ud-

stykkes, ikke drives nogen Virksomhed, som ved Støj, Røg eller
ilde Lugt kan genere de omboende, og der maa ikke uden Sogneraadets
og Fredningsnævnets Samtykke drives Fabriksvirksomhed eller haves
Oplags- eller Losseplads. Hærv~rende ~estemmelse maa dog ikke v~re
Hindring for, at der med Fredningsnævnets og Sogneraadets Samtykke
paa de omhandlede Arealer placeres Bygnin3er og Anlæg af almen
Interesse.



Der lnaa paa Ejendommen eller de Parceller, hvori den ud-
stykke s, ikke drives nogen Virksomhed, som ved StøJ''''Røg eller
ilde Lugt kan genere de omboende, og der maa ikke uden Sogneraadets

V'

og Fredningsnævnets Samtykke drives l!'abriksvirksomhedeller haves
Oplags- eller Losseplads. N~rvwrende D9stemmelse maa dog ikke v~re
Hindring for, at der med }'redningsn~vnets og Sogneraadets samtY~~a
paa de olJ)handledeArealer placeres' Bygninger og Anlæg af almen i~t1
tere\}Se. ~"':~::'-~:1f\~

~J~~'Parcellerne maa lnln bebygges med Villaer og dertil høran~
:1..... ""-;,,,~,,}

Udhuse og lign. Ved Villaer Iorstaas her fritliggende Beboelse~'

ger eller lign., men kun aabne Lysthuse. lankanl~g, fritstaae

ninger lJleden mindste Afstand til huboskel paa 2,5 m og !fjedhøj'
2 ~eboelseslag og indrettet til neboelse for højst 2 Familier.
Villaer lJledl Deboelseslag maG Lejlighederne i Almindelighed ik
v~re mindre end 3 V~relser og Køkken. I Villaer med 2 Beboelse
og delt i to selvst@ndige L8jligheder, maa Lejliciheden i ~tueet
i Almindelighed ikke Vd.remindre end 3 Vu;relser og Køkken,
ligheden p:...al. Jal lllaaikke vu.-r-.;mindre end 2 Værelser og Køkk
Der maå ikKe uden Fredningsnævnets og Jogneraadets Samtykke ind
rettes Forretningslokaler, Værksteder, Vognmandsgarager eller
lign. i eller ved Villaerne og Udhusene, ligesom der paa en ell
ubebygoet Grund ikke maa opføres selvst~ndige Udhuse, Skure, Ga

Reklallletavlerog lign. maa ikke anbringes paa de omhandlede
ler uden Fredningsn~vnets og Sogneraadets Samtykke.

Intet Byggearbejde maa paabegyndes paa de her
Arealer, forinden Fredningsnævnets og Sogneraadets Godkendelse fore-
ligger. Fredningsnævnet og Sogneraadet er berettiget til at gøre
sin Godkendelse af Byggeforetagender paa omhandlede Arealer afhængig
af, at de enkelte Beboelseshuse, Udhuse og Skure i Henseende til
baade deres Dimensioner, ydre ~orm og Udseende og deres Beliggenhed
paa Grundene udføres paa en efter Fredningsnævnets og ~ogneraadets
Skøn tilfredsstillende T.laade,hvorved ogsaa vil VCi.reat tage lIensyn
til den øvrige paa Omraadet vCi.rendebebyggelse. dogneraadet kan



•

-3-

fordre, at Beboelsesbygninger placeres med ~'acaderne i de fast-
lagte Byggelinier.

Ved Bebyggelse paa Farceller udstykkede fra heromhandlede
Arealer maa det samlede, bebyggede Areal for hver enkelt Farcel
ikke uden Fredningsnævnets og Jogneraadets damtykke overstige
200 m2, og heraf maa Beboelseshusenes Areal ikke overstige 150 m2•

Paa samtlige de omhandlede Arealer Syd for Maglemosevej
maa der kun opføres Villaer med een Etage el. een Btage og udnyttet
fagetage og af ikke over 9 m Højde regnet fra naturligt Terræn til
Tagryg.

~'or at bevare Udsigten fra Kommunens Udsigtsplads (Matr.
Nr. 2bb af Trørød) bl.a. mod Arealerne ved Højbjerg og Høje Sandbjerf
samt Skovene Nord for Maglemosen, maa der dog inden for det paa ved-
hæftede Plan (Bilag 1) lned -1- betegnede Omraade ikke bygges Huse
af over 6 m Højde, alt regnet fra naturligt Terræn til Tagryg. Paa
den Del af Arealet, som er beliggende Syd for Maglemosevej og øst
for Lindevangsvej, skal Bebyggelsen - alene med de paa Planen (Bilag
2) viste Undtagelser - Holdes øst for Udsigtsfeltets vestlige Begræns
ning (jfr. Planens Linie A-E).

Udnyttelse, Udstykning og Bebyggelse skal ske i Henhold til
den af Fredningsnævnet ved Mødet den 5. November 1940 godkendte Plan,
mrk. Bilag 2. Bortset fra de under Pkt. l anførle levende Hegn maa
der ikke findes sawnenhængende højere Beplantning. Beplantningen
maa iøvrigt placeres saaledes, at den under Pkt. 5 nævnte Udsigt
fra Kommunens Udsigtsplads ved ~athildestien bevares i det væsent-
lige og lcun bliver brudt af enkelte fritstaaende ~ræer eller mindre
lave Trægrupper.

Angaaende Udnyttelse, Udstykning og Bebyggelse henvises i
øvrigt til vedhæftede Bilag 3 og 4, nemlig Fredningsnævnets Kendelse
af 5. November 1940 og Søllerød Kommunes Ingeniørkontors Skrivelse
af 16. Oktober 1940 (mrkt. 2422/40) til Fredningsnævnet, specielt
Skrivelsens Punkter 1 - 8.

ro.

Paata1eretten med Hensyn til Overholdelse af de an-



-1-.,
førte og eventuelt tilkommende Servitutter tilkommer Fredningsnw,r-
net og Søllerød dogneraad, hver for sig og i Forening. Dispensa-'
tioner fra de anførte og eventuelt tilkommende Servitutter kan, 11vor
særlige Forhold taler derfor, meddeles af Fredningsnævnet o~ Sogn~-
raadet, naar begge Parter er enige derom.

7.
Bestemmelser i Deklaration lyst 5/12 1936 og alene

rørende Matr. Nr. 2az &f Trørød, som maatte vare i citrid med
nærmere uddybet ved foranstaaende, bortfalder ved nærværende
rations Tinglysning.

8.
Nwrv~rende Deklaration vil ved Nævnets Foranstaltning'

at tinglyse som servitutstiftende paa ovennævnte Ejendoms Blad ~
Tingbogen.

Med Hensyn til de Ejendommen paahvilende Servitutter
Byrder henvises til Bjendommens Blad i Tingbogen.

Trørød, den 7. Januar 1941.
Th. Nielsen

Ejer af Matr. Nr. 2a og 2az af T
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