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REG. NR. oO~3 5.02. o

Aar 1944 den 12. Juli blev ~inglyst saalydende Dokw:lent:

D ~ K L ~ TIA T ION

I Anledning af, at Overfredningsnævnet, Fredningsnwvnet for
Københavns Amtsr8 'ds kreds og Vc0rløse Gognera'1d har e-;oJkend t vedh,.cf tc-

de Udstykningsplan for M:3tr.Hr. 9aq, 9cl og 9cn Lille Vcurløse Dy,
V:erløse "'ogn, indgDcr herved undertegnede Ejere 81' nævnte Llc:,Lr.Nri;.

Propri8ter A. Brask, Direktør ~vend Vedde o~ L~ndinspektor J. T~.
Oltmann ror si3 og 0fterfølgende Bjere pas nedennJvnte Be'ing31ser:

l. OPHÆ.vE, .....

Ingen Bebyg8else højere end to ~tager foruJ';[l Kæll1er og Loft.
Kælderloft !'tøjet l!~ m over nuv rende ~['errain, og højst to L .jli~\Jeuer
paa hver l)srcel. faa Parcel Ur. l,' maa do; kun olJføres et upcjdarhu;J.

2. Of> H.I"E.\JS. T

ioriLden Bebyg~else pa~Gegyndes, skal farvelagte BYJni~gste~-
ninJ:er v ere tS0 'kendt af .B'redningsm.evnet for Købenllavns ~:"mtsl':"::;ds" rc,~s.

3. oPH~vGT
B8byg~elsesgrad højst 1/5 (højst l/~ af hele P8rcell~ns Ard~l

maa bebyg.~:es).

4.
Pao' hele Parcel llL. l og Dele af Parcellerne llr. 2, 3 og 4

maa som n ~rmere vist paa l'egnineen, ikke v.ere .Jeplantnin<..': ~løjere (O;nd

2 ffi.
5.

'}
1,

Paa Dele af P:.rcellerne Hi'. 3 og 4 ffiaa som :-.CBrmerevist paa
'r",gningen, ikke V~Jre 13..;plaLtnin~ ~:øjere end 4 ffi.

6.
Pa~ Dele af Parcellerne Nr. 4 og 5 maa som nermere vist p~J IbR

ningQn, ikke v~re Beplantning højere end 6 ffi.
7. OPHJtVET

Ingen B:;byggelse nærmere LJdsigtsvejs Midte end '10,00 m og ikke

n~rmere de øvrige Vejes Midtlinier end 12,50 m.
8. OPHÆV~\

Bebyggelse mau ikl-~e ligge 1,( boskel n.nrmere end 3,00 ffi.

9.
Pa~ de Dele af Parcellerne ~I·. 2-5, hvorpaa læg~es B plant-

ningsservitut i H.t. §§ 4,5 og 6 maa ikke v~re BebygGelse.



10. 6P~·UEVl::T

ej Der maa ikke paa Parcellerne være Fabrik, HGQndv'.:erksvirksom-
hed, Hotel, Hestaurant, Pelsdyrfarm, Oplagsplads eller anden Virksom-
ied, der ved Røg, Larm, ilde Lugt eller ubehageligt Skue kan genere
de omboende.

ll. OPHÆ.VET
Hegn maa kun sættes som levende 112gn eller dtakit.

12. ÆI\JDR.ET
Paataleret med 113nsyn til BestemInelserne i §§ 1-11 har Fred-

ninGsnævnet for Københavns lUntsraadsl:reds, V~rløse Sogneraad og Ejer-
ne af Hovedparcellen.

13.
~ispensationsret m.H.t. forBnst~aende E~stemmelser har

Fredningsn:Bvnet •• 14.
pr,o Dele af Parcellerne Hr. 2, 3, 10, 31, 44, 45, 69, 70 og

71 findes Overoigtsarealer, hvorpaa ikke maa vxre Beplantning eller
Debyg;:;else højere end l m over tilgrænsende Vejrnidte. :P8ataleret
og Dispositionsrets m.H.t. Beste~~elserne i denne § har ~ogner8adet.

ltngaaende 3ervituter og lignende henvises til .:.:.jendommens;
Blad i fingbogen.

~ ..

"

~Dkke, Nykøbing Sj. og Kgs. Lyngby, den ll. Juli 1944.

A. Brask Svend Vedde J.Th. Oltmann
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FREDNINGSNÆVNET
FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS

QENTOFTE CIVILDOMMltltKONTOR

RYGÅRDSVÆNQl!T e. ·aeoo HELLERUP

TELEFON Ol· e2 ae ""

REG. NR. Cj 55' IS

Til fredningsregisteret
til orientering ~ ~I

<J'}9 -8&-

~
f.S. 191/1985.
Matr. nr. 9 19 Lille Værløse,

til bebyggelse på
m fra nordskellet

Nørreskovvang 47 A. Ansøgning
ejendommen - placering af be-
og 11,0 m fra vejrnidte.

om tilladelse
byqgelsen 2,5VeClr.
Deklaration tinglyst 12/7 ,1944.-----------------------------------------------------------

Under henvisning til kommunens skrivelse af 4/9 1985
j. nr. byggesag 6914-8s skal jeg herved meddele til ef-
terretning og med anmodning om videre bekendtgørelse for
ejeren, Michael Schindler

at fredningsnævnet har vedtaget for sit vedkommende at med-
dele den ansøgte tilladelse til at opføre bebyggelsen

2,5 m fra nordskellet og 11,0 m fra vejmidte
på ejendommen matr. nr. 9 19 Lille Værløse
som vist på hertil fremsendte rids og tegning, der forbliver
i nævnets arkiv.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 58 stk. 4 tilføjes det:
at nævnets afgørelse foruden af andrageren og kommunalbestyrel-

sen kan indbringes for Overfredningsnævnet af: Miljøministe-
ren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte forenin-
ger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8,

at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende skri-
velse, og

at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.
Under dags dato har nævnet tilskrevet Værløse kom-

mune som ovenfor anført.

L He:(;e-Jo;~~-:n~:;I~
ClviidomfT.0r

Fredningsstyrelsen. 2 3 SEP; 1985
---------------------



REG. NR.

i8 FEB. 19 6 7 ~.O O 3 ~ '9 6

Matr. nr. 9 aq, 9 cl, 9 en ANMELDER:
Lille Værløse.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

p A T E G N I N G

I på deklaration af ll. juli 1944, tinglyst den 12. juli 1944,

på ejendommen matr. nr. 9 aq, 9 cl og 9 en Lille Værløse,

Værløse:

"Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
frafalder påtaleretten for så vidt angår deklarationens punkt

l ), 2), 3), 7), 8), lo) og 11), der ove r f ø res t i l Væ rlø se ko ffi-

mune.

, den 16. februar 1987.

Idningsnævnetfor Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

• 01 - 622644

;"vvU 110 - 0J:~1t
l. Heide-Jørge,,2e~.! ~

civildommer - formand."

! \~'IFOr,l l Dt>.d80GE"N
FOR BALLERUP RETSVRE()~,
DEN
lYST f J-fEB. 1987

I

~dÆt.sen
~isteOlt
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