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Udskrift-------------------at
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----- -- ----- ----------- --- ---------- -- ----

Aar 19h6. den 10.Juil. afsagde Overfredningsn~net paa
Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering føl~nde

Kendelse
i selen Nr. 6~9145 vedrørende Frednina er Ejendommen Matr.Nr. lad af '
Alrrshvile, Vedbæk SOln.

Den af Fredningsnævnet for KØhenhavns Amtsraadskreds
den 29.September 1945 afsagte Kendelse er saalydende:

"Ved statsministeriets Skrivelse af B.Marts 1945 er
N~et anmodet om at rejse Fredningssag vedrørende Matr .Nr. lad
Aggershvile, Vedbæk sogn, hvilken Ejendom ifØlge Skøde lyst 2~.Juli
1945 tilhører Fru Lydie Frost. Ejendommen er beliggende Skodsborg
Strandvej lBO og er en Grund mellem Strandvejen og Øresunds Kyst,
hvorpsa er opført en tredelt Beboelsesbygning 1 Ejendommens nordre
Skel med fritliggende Areal, over hvilket der haves Udsigt over
Øresund.

Statsministeriets Begæring var foranlediget ved en Hen-
vendelse til Statsministeriet fra SØllerØd Sogneraad, som havde
bragt 1 Erfaring, at bemeldte Ejendom var solgt til Vognmand Falk
Hansen. der ønskede at foretage visse Byggeforsnstaltninger samt at
etarlere Vognmandsforretning pas Ejendommen. Sognera8det oplyste i

"sin Henvendelse til Ministeriet, at det var Sognersadets Tanke "at
arbejde hen til en Frilæggelse af S~r8nden fra Hotel øresund til

,
Skodsborg SØbad. saaledes at der i videst mulig Udstrækning hliver
fri og uhindret Udsigt over Sundet og i hvert Fald paa visse Steder
A~eang for Offentligheden til den paagældende Kyststrækning."
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Fru Frosts Repræsent8n-t. Direktør Frostr. hevde oprindAl1b
erklæret."sig enig i at frede' Ejendonunen som pa81:ltaaetmod at opnaa
Tilladelse til en mindre ombygning af den n~mest mod Strendvejen
~iggende 'Del af Bebyggelsen. men under sagens Geng her Direkt"1l'en
dog åtillet Kr8v om en rimelig Erstatning.'

, Vognmend F8lk }lansen har bestridt, et have' til Hensigt
at drive vogpmandsforretning fra Grun~en.·som'han. om hen maette
blive Ejer; ønsker at benytte til Beboel~e. Han er derfor' villig til
at sikre Udsigten \ paa den frie Del af Arealet og vil alene modsætte
stg, at Bestemmelaen om UdstyknihgsforGUdd opretholdes.

Idet Nævnet ganske kan tiltræde. et Bevarelse"ef og.
yderligere Sikring af Udsigten over øresund og Adgangen til Hevet
er af væsentlig Bety'dning for Almenheden, finder Nævnet"et ktinhe
frede det peagældende Areal som pa8st8set dog med den Ændring. st
Nævnet. - foranlediget ved tidligere Erfaring m. q.t. Erstatnings-
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SS8ledes foranlediget har Nævnet forhandlet Basen med
de interesserede. Statsministeriet har nedlagt 8aalydende Paastand:

1) Ejendommen maa ikke yderligere bebygges. heller ikke
med Skure. Boder o.l. Ombygning af den besteaende Bebyggelse maa
kun ske med Fredningsnævnet Tilladelse.

2) Ejendommen·maa ikke beplantes paa sAdan M8ads. at
Udsigten fra strandvejen til Vandet forringes. ~

3~ Det er forbudt pea Ejendommen at·henkaste Affald og
at anbrin~ Ledningsmaster eller andet, der kan virke skæmmende,eller
forringe IMsigtsforholdene.

_ J' , 4) Hegnet mod strandvejen mas ikke være højere end 1.25

Meter. \' .

5.) Ejendommen maa ikke yderligere' udstykkes.
Denne, P8a~tand har SØl·lerØd Sognersad' pas st"8aet suppleret

med'en'Bestemmelse om. at der· ikke mas~ drives nogen som helst Virk-
somhed. der efter sogneraadets Skøn ved støj. Røg·eller ilde Lugt
eller ved utiltelende. Skue maatte kunne: være· til Gene for de omboende •

. Efter· den for Nævnet· fremskaffede~Ttngbogsattest ejes
Ejendommen ef:Fru Frost t' men under Sagen, er det. oplyst. at der er
opst8aet Retstvist.mellem Ejer!nden og Vognmand, Falk Hansen om. ''--1

hvorvidt' der .er afsluttet endelig Handel mellem dem om en Del af
Aree let. . ' 1
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t'astsættelser-. ikke yll mod,sllEtte, sig •. ~~ de.r~gJv~~.Adgang til A-r, t r 'II ~.l t : t , , .- l •• l I • l • ~J •

._,:.~~e"t~t.s .~~~!-:y'~~il1:~~1~P. ~~r~~ l1~r-, ,.S~!'1t.!li BePl~,l'\tnJ qgen pg, ~vt, .. ,

" '"I ~e~ ~~l~e~, ~~r~~per~e ~~aJ, ne~,sk~r~s ,9g,.!?oldes, ne,dskasret

til hØjst 1.50 Meter. , ,.;." l" •""

Endelig skal ant'Øt'~s •. et Nævnet ..pI~~~r .lat det er hjem-

llitt .~ F..~. t.l jt!'.~ ~ ;L~.og~8a ,t PE!ala:g~ q~r'~,~n, c;len af SØllerød

Sognera8d paastaaede, se~vl~ut.,da øen~8 ttl~lgter,at PQskytt,. d~n

Sk~p,d pg..tt~rmonj.. c;l~r,er;' ..U~stede og,pØI' VlJlE'e,U~~tede ved Udsig-

ten. over H~v~t .pg i. (let, pele. v~q fr,dEJd(f OmrE!ad~r" ,Fredpit1gsn~vn~t

skal dog have paataleretten.
• . I' ." \.. '.1 -'. . :;.:'

., ,'I 'I 'II p,r f1n~es ,under JJ~ps~, til, (len· tnten~1Ve Bebyggelse.

J--\ der allerede t'orefindes. st kunne til1ægge~ Ejeren (Ejerne) t ~r::"

statning 1000 Kr •• hvora!: 1/3 ~dr~des ~t,IØbenh8yns. og Frederiks~

, : 1:?erg KI'mm..une.st! t'ord!,,~8 ~tter ,J,i'olkeftal. medenfb Re,sten Udredes med

Halvdelen af S~8tflkasBpn, og, ij~lvde.len, at'. Amt,st'onden,., ,

• ~. I .;.. r

~l' .~. .J J .Der psalægges ~'t.r •.Nr•. l~d Aggereh.vUe. ,Vedbæk Sogn.•

seelyl;1ent!e Fr~dningElSeryltut med P8st~lere~" for. NlI'!Voet:

1).~Jendommen, ~s~ lkk8,yderllgere bebyggea. bBlle~,ikke

.. med Skure. ~oder o.l~Ombygnjngl~t,den bestssende

l· '11 B,byggel,s, mes ,~un ,~k, m~d,,F.re,dningsp~n~ts. ~U~sdels&.

2) Ejendommen maa ikke bePlant~s pss ssads~ ~a~pe#,~t

Uds~gten tra str,n~y.,jJ!n. tPl Vsndetr forr1n89s. Be-

I ",r, plsntnfngen, skal, peds~ær~,s tJ ~ h.~j8~ 1...50, ,Mp,~~r•.

3) Det er t'orbudt pas Ejendommen ~t,hen)sste I~rfsfq, og

at snbr1ng~,~eøniogsms~~~r~e~ler sn~et. der kan virke
.' .

skænmend~ .~;t.,le~_t'or,ri088 ,Pdfligt,sforroldene.

4,) .H~g~et.. mqd Str:~nø,~j\ lIIa8, Jk~" ~v~~. pøjere .end 1.25

... ,Meterl'" . ,,'. Ir, :: ..., l , "
,I ~. 1'1 ~j. i :"II ~:' l ~•••,..... I I l' l

~~XK~~.~iZ~~~W.~~~~~~,XX~~X.~.~~X.~4x~~3
b~~.,. l

I;
/:
\
I

... "" ..5) r~jendommen msa kun udstykke'B i to parceller'. Hegnet

mellem disse msa højst være 1.50 Meter.

6) Der mas ikke drives n0@9n Virksomhe4. der efter

Nævnets Skøn ved Røg. støj. ilde Lugt eller util-

talende Skue kan v~e t1l Ubehag for de omboende

eller sndre.



-4-

Der tillægges Ejeren (Ejerne) i Erstatning 1000 Kroner.

hvoraf 1/3 udredes af KØbenhavns og Frederiksberg Kommuner, at for-

dele efter Folketal, medens Resten Udredes af statskassen og Amtsfonden

hver med Halvdelen.

Kærefristen er 4 Uger."

Kendelsen er indanket for overfreaningsnævnet af Ejen-

dommens Ejer med Paastand om en Forh0'jelse af Erstatningen. KØben-

havns Magistrat og Frederiksberg Kommuns'ibestyrelse har ligeledes

indanket Kendelsen med Paastand, at den.Del af Erstatningsudgitten,

der vil være at udrede af KØbenhavns og"Frederiksberg Kommunerned-

'sættes til 1/6, i hvilken Henseende der henvises til Overfrednings-

nævn~tB 'K~ridelseJet' l6:jan~r 1945 vedrØrende ~edri1ng af Ejendommen

Metr.Nr. lao ef"Aggershvlle:Vedbd Sogne", .: " L' ) II ., .. ~,,"

Overfredningsnævriet har den iO.Mej 1946 besigtiget den

omme"ldte Ejenliom I og'håruniter tbrhå~dlet 'med Ejereri~ ,,," I "':!, , r

Under Hensyn til Udsigten ove; Arehet,'mee overfrednings-

hævnet" tinde,' et/ det '1 Kendeisens' Pkt'~ 5' omhandieåE(Hegn ikke bør

være højere 'etui '1.25' m~ Ejeren havde lni~t,rherlrilOd :8'( erindre- OSI'

frsfeldt derho1l'Krevet'om en ForhøjelSe Sf'I'Ers'teintngen.

, ,. ,1 'Overfre&ningsnævnet tinder' endvidere, et den 'KØben- r I

I 'hsvhs' og;'Fr~deriksbe'rg'KOmtlUner' pe81agte 'Del'aflEretetningsudgiften

bør nedsættes't1i1i/6.f, ' " "", "J. .-,
, ,',' 11"De'marl iøVh'gt ken'tiitr91li:t d'et'i Fredn1hgenævnets KendEil 1

se' enr'ørt:.', vii" denn.r være' åt' Hedfæst$ :med de :ef'det' forenstesende
r' j: :," . l I ~t .\~ I I L' l. I' ., J

følgende Ændringer.

T h i b e s t e m m e s:

.~" tI ~ De~ 'ef' Fredriin~s'rieVnetl'for "'i{Øberihå'~s Amtsreedskreds

den ·29'.s~ptåmber 1945"efsåg'te lt<:endelae 've'dr~end'e lpi.edning ef

Ejendommen Matr.Nr.'lad af AgBershv11e, Vedbæk'SDgn, stedfæstes'

i' m~d'de ,,~'t'det: ior8n~t;&e'etid~ tøigem'e "Æ'cilirin~e'r:;J~ ',I~,: , l'

I.J.: p.o;'f;:'~' "
, .1
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U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 29.September 1945.

Ved Statsministeriets Skrivelse af 8.Marts 1945 er Nævnet an-
modet om at rejse Fredningssag vedrørende Matr.Nr.lad Aggershvile,
Vedbæk Sogn, hvilken Ejendom ifølge Skødet, lyst den 23.Juli 1945,
tilhører Fru Lydia Frost. Ejendommen er beliggende Skodsborg Strand-
vej 180 og er en Grund mellem Strandvejen og Øresunds Kyst, hvorpaa
er opført en tredelt Beboelsesbygning i Ejendommens nordre Skel med
fritliggende Areal, over hvilket der haves Udsigt over Øresund.

Statsministeriets Begæring var foranlediget ved en Henvendelse
til Statsministeriet fra Søllerød Sogneraad, som havde bragt i Er-
faring, at bemeldte Ejendom var solgt til Vognmand Falk Hansen, der
ønskede at foretage visse Byggeforanstaltninger samt at etablere
Vognmandsforretning paa Ejendommen. Sogneraadet oplyste i sin Hen-
vendelse til Ministeriet, at det var Sogneraadets Tanke "at arbejde
hen til en Frilægg~lse af Stranden fra Hotel Øresund til Skodsborg
Søbad, saaledes at der i videst mulige Udstrækning bliver fri 0&

uhindret Udsigt over Sundet og i hvert Fald paa visse Steder Adgang
for Offentligheden til den paagældende Kyststrækning".

Saaledes foranlediget har Nævnet forhandlet Sagen med de interes-
serede. Statsministeriet har nedlagt saalydenqe Paa8ta~d;
l) Ejendommen maa ikke yderligere bebygges, heller ikke med Boder,

Skure og lign. Ombygning af den bestaaende Bebyggelse maa kun ske
med Fredningsnævnets Tilladelse.

2) Ejendommen maa ikke beplantes paa sa~dan Maade, at Udsigten fra
Strandvejen til Vandet forringes.

3) Det er forbudt paa Ejendommen at henkaste Affald og at anbringe
Ledningsmaster eller andet, der kan virke skæ~~nde eller forringe
Udsigtsforholdene.

4) Hegnet mod Strandvejen maa ikke være højere end 1,25 m.
5) Ejendommen maa ikke yderligere udstykkes.

Denne Paastand har Søllerød Sogneraad paastaaet suppleret med en



Bestemmelse om, at der ikke maa drives nogen som helst Virksomhed,
der efter Sogneraadets Skøn ved Støj, Røg eller ilde Lugt eller ved
utiltalende Skue maatte kunne være til Gene for de omboende.

Efter den for Nævnet fremskaffede Tingbogsattest ejes Ejendommen
af Fru Frost, men under Sagen er det oplyst, at der er opstaaet Rets-
tvist mellem Ejerinden og Vognmand Falk Hansen om, hvorvidt der er
afsluttet endelig Handel mellem dem om en Del af Arealet.

Fru Frost's Repræsentant, Direktør Frost, havde oprindelig er-
klæret sig enig i at frede Ejendommen som paastaaet mod at opnaa Til-
ladelse til en mindre Ombygning af den nærmest mod Strandvejen li~~

•gende Del af Bebyggelsen, men under Sagens Gang har Direktøren dog
stillet Krav om en rimelig Erstatning.

Vognmand Falk Hansen har bestridt at have til Hensigt at
Vognmandsforretning fra G~unden, som han, om han maatte blive
Ejer, ønsker at benytte til Beboelse. Han er derfor villig til at
sikre Udsigten paa den frie Del af Arealet og vil alene modsætte sig,
at Bestemmelse om Udstykningsforbud opretholdes.

Idet Nævnet ganske kan tiltræde, at Bevarelse af og yderligere'
Sikring af Udsigten over Øresund og Adgangen til Havet er'af væsent-
lig Betydning for Almenheden, finder Nævnet at kunne frede det paa-
gældende Areal som paastaaet, dog med den Ændring, at Nævnet - .~.
foranlediget ved tidligere Erfaring m.H. til ErstatningsfastsættelBer-
ikke vil modsætte sig, at der gives Adgang til Arealets Udstyk- \'~J',~;

.~ r "')~'

ning i to Parceller, samt at Beplantningen og evt. Hegn mellem P~r- '
cellerne skal nedskæres og holdes nedskaaret til højst 1,50 m.

Endelig skal anføres, at Nævnet mener, at det er hjemlet i
F.L.§ 1, jfr. § 13, ogsaa at paalægge Grunden den af Søllerød Sogne-
raad paastaaede Servitut, da denne tilsigter at beskytte den Skønhed
og Harmoni, der er tilstede og bør være tilstede ved Udsigten over
Havet og i det hele ved fredede Omraader. Fredningsnævnet skal dog
have Paataleretten.

I
l

Der findes under Hensyn til den intensive Bebyggelse, der
allerede forefindes, at kunne tillægges Ejeren (Ejerne) i Erstatning
1000 Kr., hvoraf 1/3 udredes af Københavns og Frederiksborg Kommuner
at fordele efter Folketal, medens Resten udredes med Halvdelen af
Statskassen og Halvdelen af Amtsfonden.
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T h i b e s t e m m e s s

Der paalægges Matr.Nr.lad Aggershvile, Vedbæk Sogn, saalydense
Fredningsservitut med Paataleret for Nævnet:
l) Bjendommen maa ikke yderligere bebygges, heller ikke med Skure,

Boder og lign. Ombygning af den bestaaende Bebyggelse maa kun
ske med Fredningsnævnets Tilladelse.

2) Ejendommen maa ikke beplantes paa saadan Maade, at Udsigten fra
Strandvejen til Vandet forringes. Beplantningen skal nedskæres
til højst 1,5 m.

3) 'Det er forbudt paa Ejendommen at henkaste Affald og·'~t anbringe
Ledningsmaster eller andet, der kan virke skæmmende eller for-
ringe Udsigtaforholdene.

4) Hegnet mod Strandvejen maa ikke være højere end 1,25 m.
5) Ejendommen maa kun udstykkes i to Parceller. Hegnet mellem disse

maa højst være 1,5 m.
6) Der maa ikke drives nogen Virksonhed, der efter Nævnets Skøn ved

Røg, Støj, ilde Lugt eller utiltalende Skue kan være til Ubehag
for de omboende e11er andre.

Der tillægges Ejeren (~jerne) i Erstatning 1000 Kr., hvoraf
1/3 udredes af Københavns og Frederiksb~rg Kommuner, at fordele
efter Folketal, medens Resten udredes af Statskassen og Amtsfonden
hver med Halvdelen.

Kærefristen er fire Uger.
Heide-Jørgensen Fr.Kiørboe A.P.Grøn
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