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KENDELSE /
afsagt den 1. April 1947. I'

Ved Statsministeriets Skrivelse af lo~nv. 1945
rejstes Fredningss~'g ang. Ejel,dl1m;}envedbæk~r:ndVej 386, 388,

,~90 og 392, henhv. Matr.Nr. 2ai, 2ak I1g2a? af Vedbæk By og Sl1gn.
~tatsministeriet begærede Sa~en rejst, ftf at Spør8smaalet om

il sin Tid at anl~ege en I1ffentligPar paa disse Arealer ikke skulde
'live præjudiceret ved yderliJ,ere Beby. gelse af de nævnte Grunde, der,

'&11e er bebyge;ede med Vil]aer. F,)ran dnin6en til Statsministeriets
~ridt maa søges i en skriftlig Hen endelse til ~Unisteriet fra Vedb'Bk
liommunalfnfening af 7.Juli 1945, h )ri andrages 11mBistand til
l";!q;ennernførelseaf et Ønske 1m at hverve Ejend'1mmen Matr.Nr. 2ak af
, 11'tedbæk - der da ejedes af Frk.Iie Jac0bsen, S0m senere er afgaaet
~ed Døden- med det F'rmaal at bne denne Ejend0m, der lig~er mellem
~trandvejen og Øres~~ds Kyst or Almenheden, hvis Interesse heri

I

rmere er ml1tiveret i nævnt Skrivelse. Man paapegede samtidig,
0ffentlige ved at er erve de tilstødende Ejendomme Matr.Nr.

et meget smukt Anlæg til Gavn for Almen-

Søllerød Sl1gnera ,hvem Sagen blev forelagt af Statsmini-
~eriet, har i en Skrive se af 18.Sept. 1945 udtalt,"at Raadet ser med
I~n største Velvilje pa Sagen, men at K0mmunens Økonomi kun tillader,
. der fra Sngneraadet Side ydes et ret beskedent Beløb i Til-,
kud til Sagens Genne øreIse. 1

~ Ejendommen Ma r.Nr. 2ai ejes efter Tingb1gen af Lervare-, 'if'ebrikantHans Chris ian Nielsen 0g er ansat til Cirundværdi ')6.30()
~. f'l6til Bygningsyærdi 39.70()Kr., Matr.Nr. 2ak ejedes af fl1rn:ev!lte
Frk. Julie Jacl)bsen~ men er ved Arveudll!gsskøde 0verdraget til Fru
Anna Hansen. Dens -lrUrtdVærdi udgør 25.5()u Kr. og Bygninc:,sv:erdi3CJ.5()CJ
Kr. Matr.Nr. 2ap ~jes ifølge Tingb0gen af Fru Lolly Schmidt. Dens
Grundværdi Udg~r 8.200 Kr. f'lgBygningsvæ.rdi 33.80CJKr. Under
Sa6ens Behandlin for Nævnet har de nævnte Ejere repræsenteret
henholdsvis ved (,verretssagfør~r Harald Christensen ,g' Sven samt
Landsretssagfø I r E.B.Jerich0w.

Statsministeriet har med Hensyn til de nÆvnte Eje'ldomme
nedlagt saalydende Fredningspaastand;
l) Ejendommene maa ikke yderligere bebygges heller ikke med

Skure, Bl1der 0.1.
Ombygning af den bestaaende Bebyggelse maa kun ske med Fred-
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ningsnævnets Tilladelse.
2) Ejendommene maa ikke beplantes paa saadan Maade, at Uds'igten fra

Strandvejen til Vandet f0rringes.
3) Det er f0rbudt paa Ejendom~ene at henkaste Affald 0g at an-

bringe Ledningsmaster eller andet, der kan virke skæmmende eller
f,)rringe Udsigtsf )rhnldene.

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

Nævn t har besigtiget de paagældende Ejendnmme, der er
sJ.Jrdelessmukt beliggende mellem Strandvejen og Øresunds
Kyst, og har derefter ffJrhandlet med Ejerne '1gderes Repræsentanter
der har været indkaldt til NÆvnets Møder tilligemed Ejend'1mmenes
Panthavere, der d0g ikke har givet Møde under Sagen. Endvidere har
Danmarks Naturfredningsf0rening vJ.Jretindkaldt.

Ejerne har alle pr ,testeret mod Fredninc..;ensGen"emførel se ,:
idet de har gj,)rtgældende, at de i Fredningsl 'wens § l anførte Bit
ser ikke er tilstede, da der efter deres Mening ikke er nl)gen s..erN!
Skønhed eller Ejendommelighed ved de n:evnte Ejend0mme, 0g da det 11
m.H.t. Ejendommenes Beliggenhed ved Øresunds Kyst ikke findes •
rimeligt at belægge netf)p disse Ejendomme med nlget Fredningsbaan~
idet de henviser til, at det er muliest andetsteds: i Nærheden ~
at skaffe Almenheden frit 3trandareal, eventuelt ved Upfyldning a~
et Strandareal Syd for Vedbæk Havn. Grundejerne har derhos særlig'
pr0testeret mnd, at Hegnet m0d Strandvejen skal hlldes nedskaaret ~
til en Højde af 1,?5 Meter, idet de har anført, at dette Krav vil F
v~re til meget stor Gene fnr Ejendommenes Beb0ere. Subsidiært har
alle krævet betydelige Erstatninger henholdsvis 25.0()() Kr.,
15.0CJ0 Kr. og 5U. ()0CJ Kr. ng har nærmere begrundet og beregnet
disse i et fremlagt Indlæg.

Danmarks Naturfredningsfnrenings Repræsentant har frem- ,
h~vet, at Almenheden vil have stor Interesse i Fredningens Gennem;
førelse og Fnrenin6en har henstillet, at Fredningen udvides til, t

at der gennemføres en Afstaaelse af en eller flere af Ejendommene~
saaledes at Almenheden kan faa Adgang til Arealerne og Kysten. ~-

N~vnet maa hertil bemnrke, at Nævnet t og for sig kunde
tiltræde som ønskeligt, at Fredningen gennemførtes saaledes,
at Ejendommen Matr.Nr. 2ak, under Hensyn ti] at denne Ejendom
netl)p er udbudt til Salg, allerede nu overførtes til '1ffentlig
Eje, men dd Paastanden ikke gaar ud perpaa I)gda Adgangen til
at gen"emføre saadant ved Expr0priatil)n efter Formuleringen
af Bestemmelserne i F.L. § 13 maa antages at hvile paa Beslutning
herom taget af Gverfredningsn~vnet, finder Nævnet ikke at kunne
træffe en dertil sigtende Beslutning, Det skal herved bemærkes,
at der ikke under Sagens Behandling er rejst Spørgsmaal om Er-
hvervelse af n)gen af Ejendommene ved Køb.

Nævnet maa iøvrigt efter samtlige Sagens Uplysninger og
efter den skete Besigtigelse skønne, at den nedlagte Paastand
har Hjem~el i Naturfredningsl~vens § l, dens lste Stk., idet
Area] erne baade ill.II.t. Skønhed Reli{~t;enhedfJg U lsigten nver Øre-
sund er af en saadan naturfredning~Bssig Værdi, at Bevaringen
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af disse Naturværdier maa siges at være af væsentlig Betydning f0r
almenheden, hv'rfor den nedlagte Passtand 0m Fredning findes at
burde genfiemføres S0m et første Skr~dt i Retning m0d at aabne 0mraadet
f0r Almenheden. Nævnet er d0g af den ånskuelse, at Fredningen f0re-
løbig ikke bør udstrækkes til at 0mfatte Paastandens Post 4, da det
deri indeholdte Krav efter N~vnets Skøn rettelig bør afvente det i
M0tiveringen anførte Tidspunkt f"r en mere 0mfattende Fredning med
Adgang for Almenheden.

Med Hensyn til det af Ejerne stillede Krav 0m Erstatning maa
~ævnet vel medgive, at den etablerede status quo Fredning medf0rer

Begnmsning i Ejendmnsretten og derf')r giver Ret til Erstatning,
. n Nævnet skønner d0g ikke, at Erstatningen kan ansættes saa højt S0m
, t ævet af Ejerne, men Erstatningerne findes derim0d passende at kunne
:i ttes til
! ;i
,J

5.0C)[)Kr.
5. ()uOKr.

15.UUO Kr.

Matr.Nr. 2ai
Matr.Nr. 2ak
Mutr.Nr. ?ap.
ikke skønnes at berøre Pantesik'{erheden
at till~i,ge Panthaverne nr)genDel

~1 Da den paalagte Servitut
'~nder Nævnet ikke Anledning til
~ de tillagte Erstatningsbeløb.,~
';1 Af den samlede Erstatning findes Søllerød K0mmune i H.t.I".L.~7~orlods at burde udrede 4. Ge)e) Kr., medens Københavns og
;~ederiksberg K0mmuner af Resten bør udrede 1/3, at f0rdele efter
. lketal, 0g den resterende Del at burde afholdes af Statskassen
tled 2/3 og af Amtsf0nden med 1/3.

T h i b e s t e m m e s;
~ Der paalæg;es Matr.Nr. 2ai, 2ak og 2ap af Vedbæk By og Sogn
~lgenne Fredningsservitut: •

'-1 Ejendommene maa ikke yderligere bebyg~es heller ikke med
l.\; Skure, Boder e.1.,
,~ umbygning af den bestaaende Bebyggelse maa kun ske med Fred-
li ningsnævnets Tilladelse.
'Ejendommene maa ikke beplantes paa saadan Maade, at Udsigten
it fra Strandvejen til Va~det f0rringes.
$- •

JfDet er forbudt pua Ejendommene at henkaste Affald og at
,! anbringe Ledningsmaster eller al.det, der kan virke skæmmende
, l

I eller f0rringe Udsigtsf1rh0ldene.
4) Ejendommene maa ikke yderligere udstykkes.

Det tillæoges Ejeren·af Matr.Nr. 2ai i Erstatning
5.()()()Kr. 0g Ejeren af Matr.Nr. 2ak 5.l)lJOKr. samt Ejeren af Matr.
Nr. 2ap i Erstatning l5.()()uKr.

Af det samlede Erstatningsbeløb udreder Søllerød Kommune
4.()UOKr. Af Resten udreder København-Frederiksberg 1/3 at fordele
efter F0lke.tal, medens Resten udredes af Statskassen med 2/3 og af
Amtsfonden med 1/3.

Fredningsnævnet f0r Københavns Amtsraadskreds har Paataleret
m.H.t. den panlagte Fredningsservitut.

Heide-Jørgensen ehr. Hauch. Fr. Kiørboe.
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U d s k r i f t

af
Aar 1948, den 14. Februar, afsagde uverfredningsnævnet paa

Grundlag af skriftlig og mundtlig V1tering følgende
K e n d e l s e

i 6agen Nr. 750/47 vedrørende Fredning af 3 Villaejend~mme i Vedbæk.
Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds har den 1.April

1947 afsagt Kendelse om Fredning af Ejendommene Matr.Nr. 2a1, 2ak og 2ap"f Vedbæk By og Sogn.
Sagen er f 'relagt f')r uverfredningsn:lsvnet1 Henh01d til Naturfred-

~gslovens § 19, Stk. 3, hvorhos den er anket af de paagældende Lodsejere,
som principalt paastaar Kendelsen ophævet, subsidiært Forhøjelse af de til-

Itendte Erstatninger, samt af Københavns Kommune med Paastand paa Nedsættelse
af den Kommunen paalagte Andel af Erstatningen.

0verfredningsnævnet har den 27.September 1947 besigtiget Ejendommene
og forhandlet 'med de i Sagen interesserede Parter.

Efter Fredningskendelsens Afsigelse har Vedbæk Kommunalf0rening, paa
hvis Foranledning Fredningssagen er rejst, i en Skrivelse af IB.April
1947 til Fredningsnævnet taget Afstand fra Fredningen af Matr.Nr. 2ap
og 2 ai, idet F~reningen gør gældende, at den kun har villet henstille til
Statsministeriet at erhverve Matr.Nr. 2ak, der var til Salg, til et eventuelt
Parkanlæg. Søllerød Sogneraad har i en Skrivelse af 13.0kt0ber 1947 til
Overfredningsnævnet udtalt, at S~gneraadet, efter at Kommunalforeningen har

I'Itfaldet sin Interesse i Fredningen, ligeledes maa betragte Sagen S0m
værende uden Interesse. •

Overfredningsnævnet mener, at hverken Hensynet til at bevare de
~andlede Arealer i deres nuværende Tilstand, eller den Omstændighed, at
Spørgsmaalet om til sin Tid at anlægge en offentlig Park pas Arealerne
kan blive præjudiceret ved en yderligere Bebyggelse, afgiver tilstrækkelig
Begrundelse for de fastsatte Fredningsbestemmelser. Det bemærkes herved,
at Søllerød Sogneraad vil drage Oms~rg for, at der tilgaar Fredningsmyndighe-
derne Meddelelse, saafremt der skulde fremkomme Planer om Bebyggelse af den
nordlige, nu ubebyggede Del af Matr.Nr. 2ap.

T h i b e s t e m ID e s:
Den af Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds den 1.April

1~7 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af 3 Villaejendomme 1 Vedbæk
o~æves.
.,..---------- P.o.V •

Poul Andersen
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