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OVER FREDNINGSNÆVNET>



Aar 1942, den 3. September, afsagde-Overfredningsnævnet
ta' paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

Kendelse
i Sagen hr. 495/42 vedrørende Fredning af Ejendommen Matr. Nr.
3f af Taerbæk By og Sogn.

Den af F~edningsnævnet for Københavns Aætsraadskreds den
24. Februar 1942 afsagte ~endelse er forel~gt Overfredningsn~vnet
i Medfør af Naturfredningslovens § 19.

vet er for Overfrednir.gsnævnet oplyst, at Staten ved Min1-

""

•

...

steriet for Landbrug og Fiskeri har erhvervet den ommeldte Ejen-
dom af Direktør Aug. Holms Dødsbo, og at Ministeriet paatænker
at udleje Ejendommen til ~testauration, eventuelt i ~orbindelse
med Hotel.

Overfredningsnævnet har den 28. Maj 1942 besigtiget Ejen-
dommen-

Da Arealet find~s at danne et smukt Led i de fredede Ejen-
domme ved Springforbi, vil Kendelsen være at stadfæste, hvorhos
man mener at, burde aabne Adgdng for Gennemførelsen af de for Mi-
nisteriet for Landbrug og Fi3keri foreliggende Planer med Hensyn
til Ejendommens Benyttelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævn~t far Kmbenhavns Amtsraadskreds den

24~ Februar 1942 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af ~atr.
Nr. 3~ af Taarbæk By og Sogn stadf~stes med følgende ,fndring:

Til Servitutens Punkt 8 tilføjes~
Denne Bestemmelse skal ikke være til Hinder for. at de

for Ministeriet for Landbrug og Fiskeri foreliggende Planer ved-
rørende Restaurationsdrift paa Ejendommen,eventuelt i Forbindelse
med Hotel, gennemføres.

:P.C.Y.
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1!'orllandlingsprotokollen for .2redninGsn:..-vnet for Københavns Amt.

K e n d e l s e

i

i"redninGssc:.g Nr. 10/lA2 a.nt?;aaende PreJ.ning af .Gjendommen

l.lo.tr. Nl'. 31' af '.L..cJ.rb",,)[Dy o~ J06n, L.ilhørentle Direktør August

Holms Dødsbo.

VeJ. Skrivelse o.f 26. J<irluar 1942 har 3tatsminisLerieL

i lileJi'ør ai' ~ ~ i Lov 0111lJaturl'retlnil1g åf 7. i.laj 1937 anmodet E'red-

nin~sn~vnet tor Købe~lavns ~ntsracJ.dskreJs om at iv~rksætte Fred-

nin~ <.;.fden DirekLør Augu.st llolms Dødsbo tilhører"lde Ejentlom Llatr.

Nr. 3f af faarb<JJk By og dogn i Henhold til Naturfredningslovens

§ l, Stk. 1. dtatsll1inistel'ieis EaC:tstand gaar nærmere ud pau, at

der paålægges Areale t samrJle Jervi tut, som ved Overfredningcm~vnets

Kendelse af 17. December 1~41 er pa~lagt Ejendommen ~~tr. ~r. 3bt

og 4 <.lf 'l'aarb<>:J,-By og Joou.

Det er oplyst, åt ef Ler aL Direktør Holms Bo har afgi-

vet rrilbud om til '>Luten 8.1; L<1'h'..Ulldeovennævnte Matr. Nr. 3f, der

lwld:;s I'Bealieu", 08 er LeliggellCle dtralldvejen Nr. 758, har h1ini-

sLeriet for Landbrug o~ ~lske_i l'oreslaaet .>a3en gennemført saa-

lede s, u t der ved .l!'rednin_,:..;mynuigllei.lernes ~'oranstal tning og lllOu.

st.I;;dvanlig Lrstatnillg l)aul""gbes "::Jf:mi.lolJlllJen:b'redningsservi tu~, 01..\,
at LJendollllJlen saaledes belll.dLet erhverves af dette Ministeriwn.

]'redningsn-"vnet hul' i et den 17. d.lll. afholdt 111jde lJesig-

tiget ..:.ljendomlllenMatr. Nr. ":5f af '.t:aarb""k, som ligger umiddelbart

Syd for og llled hele den;; HorJg.L"<NllSe~L)J.c)r Lil -.len ved OverfreJ-

ningsn~vnets Kendelse ~f 17. Oecember 1941 fredede Ejendom Lutr.

Nr. 3bt og 4 af raarb~k.

I t.ToJ.et den 17. d.hl. var Direktør Holms Dødsbo repru..sen-

teret ved Boets :clxeeutor, lløje",tereLssagføre~ Knudtzon ved Lands-

ret;;::iagfører Fischer-hløller, der ufgav den Erkl,.cring, at der fra

Boets dille ikLe iIlclvcmd..:s noc~et illlOd, at Fredning oliver ivwrksat

som hiaasLo.aet, llaar (1<;1' LllL.L,6~e8 DoeL som ~jer en passende "':':r-
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statning lor Fredningen, ikke wlder 60.000 Kr.
Kø'oenlJavns Amtsraad og Lynolly-fL'aarbtzkJogneraad, der Gom

indvar~lede var repr~Ben~erot paa ~0U0t don 17. d.M., erklærede, at
uisde Ra~d ikke vilde prote~teri moJ Jen beg~r~e Fredning, owend
J:taadene vilde finue det ri111eligut, at Jtuten lørst erhvervede

• nemi';zres som puusl,a<....et.

JOllllllenoG Jerefter .L'rivillig lagde .l!'redninc.:,sservitut paa den.
Kø'oenlldvns 0<S .Prederiksberg Kowmunalbestyrelser

varslet til det afhold.te!:Jode wlder Hcn"'.vntil Bestemmelserne )1.

~llrfrednin,~slovens § 17 om ...l'S Lå blin:::;an::>liuredel::;e.

bik u<l pda, <-l~ den ikke::l1",v'..J.enogat CJ.tilluvenJe moJ, a~

iredllin,-,smJ.,vnetl.laal:inde, at det for .:iP01'gSlJlc..aletom
1

Iv~rks~ttelse åf Fredniucl ::;OlJl ~aa~~wae~ afgørende Moment efter:,
ven lJlaablive, OIJldet omhulldle<le Areul i sig selv er af saa<lan
hed og .c..jendol!lweligl1edo;; er saaledes beliggende, at

."vii.sentlige Betyunil1g .101' __llllcnlleJ.en,som efter Naturfrednin3sl:o
§ l, lste 3Lk. er .i3etiHbol.:;el'O.C c.it frede Areulet overen:;stemme·
med Lovens Jestemmelser. N""vnet finder derhos at maatte skønne
Arealet i sig selv har en sL..adan,af de nævnte Bgenskaber betin
Betydning for Almenheden, og følgelig finder Nævnet at maatte t

Paastanden om Fredning af Areålet til Følge.
Nævnet skal dog herved udtale, at det efter dets

maa være en bestemt Forudsætning, omend ikke en ligefrem fastsa
l

Betingelse for den dekreterede ~redning med deraf følgende Feng
bidrag ogsaa fra andre offentlige Kasser end Statskassen, at A
gang for Almenhed0n til det fredede Areal opnaas indenfor en r
lig kortere 'fid i natu_cligt og efter .l!'orlloldeneafpasset Omfang.

Med Hensyn til lIluholdet af den l!'redning, der saaledes
'uliver at iv~rks."tte, skal bemJ,;rkes, at da paaga-ldende Ejendom,
Matr. Nr. 31' af Taaru""k som ovenfor anført er Naboejendom til Ejen-
dommen h.lutr.Hr. 3bt og 4 sammesteds, da de to ~jendomrnes Arealer ha:
tilnwrJflelsesvis sam.me Jtou:else, 1'.la·tr.Ih. 3f ca. 16.000 m2 pg
Watr. Nr. 3bt o~ 4 ca. lj.ooo m2, og da ~JendolJlmene i det hele er
af Sd.1UJl18 .!\..ntegoriOes h...:.ralc~0r, findes (let, Ltt vwre baude naturligt og
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rigtigt, at InJholJet, s3aledes som P2astanden lyder paa, ~liver

Jet s~mme, som dl' {auLsut for den Fredning, der ved Overfrednin~s-

kendelse af 17. December 1941 blev ~ba1agt Ejendownen Matr. N~. jbt

og 4 uf l'aarbwk, nemlig en }·l·edllin::.>~servi tut af so.alydende IndholLi:

l. Ejendommen maa ikke uusLykl~es.

2. Uden .b'rednin, ,slJlynui~becll:::r"les .l illCldel SCl maa ineen Nybygning el-

ler 'fllbygnillc-!' .LinJe J te<1. Der jJlaa ikJ.\.e anbringes Boder, Jkure

og BØH:;; elluse e ller undre 11lJrctnin,-~er,' der kan virice mi;::;pryd e:n-

de, herunutJr 1,udnincsI'H:luter o .lign.

3. Den tilstedev~rende lløj~kov bevureu. Beskadigelse af Trwerne

lllåa ikke i'inJe ;.;teti, o~; inLet frw Ulaa besk",res eller fwldes

uden indhente L JumLykke fra .v'reduingslllyndighederne. Bventuelle

l~ykul turer i Høj :;;ko\f<.Jn~kal udiures efter J!'redningsl1lyndiglledernci

Anvisninl5'

4. Ved eventuel Olllbygnill(~ uf Uegnet mod 3trandvejen skal Beenets

Art sodkendes af :b'redninl.~::JmYildigllederne, og Hegnet maa iklce

have større Højde end 1,3 ill.

5. AferavninG 06 Paafyldning uf det naturlige Jordsmon maa ikke

finde Jted u<1en .c'redJlinGsw.irmiighedernes 'filladelse •

6. Uden l!'redIlingsmyndighedernes Samtykke maa der ikke foretages

~ndring i Kyst3ikrincen eller opstilles Baadebroer og Badehuse,

aog skal Jet v~re tilladt ~jeren uf ~jendoDunen at have Baa<1ebro

ob Badehuo udeluld,ellJe Lil print t .I3cnyttehle.

7 • .0<31' ma,,- ilcke uden .c'reJnin(~::J!Jlynu.ighedernes ~illadelse anLJJgges

Veje eller dtier paa ~realet eller tilstaas Tredjemand VejreL-

tiglled over .Dj end olllInen •

8. Ej endomlJ1enmaa ikke Clden Fredningsmyndighedernes Samtykke anven-

des i Brhvervsøjemed.

Med Hensyn til FastGwttel~en ~f den Erstatning, der

bliver at tillægge Ejeren for den paastaaede Fredning, skal anfø-

res, at -C: j end oillJllen, hvis Areal som ovenfor nwvnt er ca. 16.000 m2,

er vurderet til .c;jendomsskyld 300.000 Kr., hvoraf Grundværdi 201.80C

Kr. Under IIen~yn til, ut der .L'or den ved Overfredningsnwvnets Ken- I

delse af 17. December 1941 dekreterede Fredning af Naboejendommen

Matr. Nr. 3bt og 4 af PaarlJwk, hvis Bjendomsskyldvurdering er

272.000 Kr. med G:cundvu..rdi 170.600 Kr., er tilkendt en Erstatning
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af 36.000 Kr., finJas Erstatningen for ~redningen af Matr. Nr. 3f
samme s ~eds, l"orholJsm""ssig at kunue anSbJttes til 42.000 Kl'., hvorved
skal bemwrkes, at der ved derule Answ~telse er skønnet efter de 2
~Jendornmes Be~kaffenljed og Fredningens Art og Indhold alene at
bUl-de regnes IfJedde i'or EjendoffilllGllerespektive ansatte Grund.v::..:rdi-
8ULJlllier.

~fter produceret ringbogsattest er Bjendommen Matr.
3f af 'raarbo.:lcikke beh..J,;ftetHled FWl tegu::ld,og Brs tatningen Lll, .,

herefter at udl.>etaletil LJel'an, Dodsboet efter Direktør Augus
.101m.

I Er::;l,atnillLSensU<.J.redel~evil i Henhold
ningslovens S 17, sillste Jtk. Københavns KOlnl1luneog Frederiksb
Kommune have at uelta[3e, idet disse 2 Kommuners
nes at ville ~ave J.an overvejellJe ~ordel af den iv~rksatte Fre
Brstatningsbeløbet, 42.000 Kr., bliver herefter at udrede med
16.334 Kr. af Københavns og Frederiksberg Kommuner efter
med 1166 Kr. af Lyngby-~aarb~k Ko~nune, med 8.166 Kr. af Købe
Am~sfonll og med lG.334 Kr. af Jtatskassen.

T h i b e s t e HI m e s:
Dal' paalwgges ~jendoHlwen Matr. Nr. 3f af Taarb~k By

Sogn saalydende Servitut:
L ~jendomLjen maa ikke lustylu:es•
.::.Udell Fred.cdnGsmyndighederllos filladelse maa ingen

'filbYL:ning finde ~:>teJ. Der maa ikke anbringes Boder, Skure
~ønsehuse aller ~ndre Indretnin~er, uer kan virke
herunder 1ednini.:\smas~cro.lign.

3. Den tilu~edev~renJe Højskov bevares. Beskadigelse af Trwe
maa ik1>:.elinde Jted, o,!,inLet rrw rnaa besktBres eller
uden i110.he11tet Jaultyklcel'ra ,i!'redHin!;:,smyndigllederne.
le Nykulturer i Højsleoven skal udføres efter Fredningsmyndighe-
dernes Anvisning.

4. Ved eventuel Ombygning af Hegnet mod Strandvejen skal Hegnet god-
lcendes al' ]'rednin13smyndighederne, og Uegnet maa ikke have større

flnlle Sted uden ~red11in~smyndigheddrnes Tilladelse.

Højde end 1,3 m.
5. Afgravning og Paafylelning cl! det naturlige Jordsmon maa ikke

G. Delen .c'redl1in..3wYI1cliglleuernc:s~Clr.,tykltemua dc:r ikke foretages
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.indl'ing i KystsikrinGen eller 0lJstilles Baadebroer eller Bade-

huse, dog c;kul det Vu.re til1adL J::jeren af ~jendommen at have

Baudebro og Badehuo udelulckellde til privat Benyttelse.

7. Der lUaa ikke uden F'rednincslllYhdighedernes 'filladelse anltcgges

Veje eller 3tier paa Are"de t eller tilstaas Tr'edjemand Vejret-

tigheder over Bjendomwen.

<3. Ej endomwcn Hlaa ikke wlen Frednin~sInyndighedernes Samtykke anven-

des i ~rhverv~øjemed.

I .8rst.atninc; tlll<Lgges uer Bjendollilllens Ljer Direktør

August H01lllS Dødsbo 42.000 Kl'., der udredes lned 16.334 Kr. OG KølJen-

lJavmJ og l!'redel'ik::.:;llerg Konununel' e ter Folketal, med 1166 Kr. af

Lyngby-'l'wlrboJc KOJllUlune,Hled 8.166 Kr. af Københavns Amtsi'ond og

16.354 Kr. af JLatskassen.

24. Hebrudr 1942.

In::;vard NOl'gaard lleid<3-J ørgensen IIi. Grøn
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