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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------
,Ar 1949, don 14. januAr, efs''lgr.oovcrfrodningsnS3vnot på

grun~l~g af mundtlig og skriftlig votering følGonde

k o n d o l s ()

i sagon nr. 790/48 vedroron~o fredninG Rf Lyngby ånosc.

Don af fror1ningsnS3vnot for KobonhDvns 80tsråctskro ds (1en

25. novombor 1947 2fs~gto ~cniolso er såly~on~o:

" Vod Statsoinistorii3ts Skrivelso p.f 26. SQptcL'.bor1947

anoo~odo Ministoriot Fro1ningsn~vnot ae c:t rejse Frodningss~G

Dcd Hensyn til,do Moso~rc21or, som ban~vncs Lyngby AaL'.oso,og

SOD tilh0r~r dels Lyngby-T8arb~k Kon~une og ~els privato Lods-

Prinsossosti, DO~ Syc nf LynGby Sø og F~stningsk3n81on og r:on.

Vast af Kanalen ttl HuonoltoftG, og oDf~tter Aroaler af følgen~o;

Metr. Nr. lD4 e.f Fra r. oriks\"1e.l)
)

II " 168 ,~fViruD )

~ Ejer: Lyngby-Tae.rbcJk
" " 18hs af Viru['l )

) KoDrmno
" " 26Q. 8f Virul·.l

~

" " 1,Q c'f Fro r~oriksr~21 )

" " 16n~J nf ViruLl ~ J:Iandolsgp.rtnerAage Piper

?
" " 59b 2f Virur:: )
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Matr. Nr. 59~ af Virum ) Sagførerfuldmægtig A.M.
) Olsen

" " ) Gaardejer Axe'l Andersen9.§, af Virum

" " 20Jaaf Virum ) L~ndbrugskandidat Olaf
) Hauch

" " 10i af Virum
" ll~ af Virum

) Institutionen IlTryggehvile"
) (Olaf Hauch)"

ti " 16ai
59§.

) Maskinmester Poul Hedrich
)" "

af Virum
af Virum

II " 26ah 2.fVirum ) Tegner Czrlo Jensen

II II 261 2f Virum ) Direktør Chr. F. Jørgenson
II II 26h af Virum

26i 2.fVirum
) Enkefru KRren Thyesen
)II II

" " 26M af ViruD ) Fru Marie Nyborg.

En Plan over Omrnadot ar forelagt N~vnet og de interessered3

EjGro under Sagens Bohandling for Nævnet. Kopi af Planon vil

blivG tilstillot Ejerne, n2ar donne Kondelse er blovot Jndclig.

Statsministariots Paastand gaar n~rmere ud pa8, at do ArGc-

ler, som ujos af Kommunen, undorgivGs følgonde Frodningsservi-

tut:

l) Aroalet fredas saalodos, et dot udolukkGndo me.a benyttes

som Parkanlæg mod Adgang for AlmenhodJn i dot Omfeng, som don

givno parkmæssigc Udformning tilsigar.

2) Væsentlige Ændringor i ArG2lcts parkmæssigo UdformninG

oa3 ikko foretagos udGn Frodningsoyndighodornos Saotykko.

3) Administrc.tionon af Aro81ot forblivor hes Lyngby-Te:nr-

bæk KODoune, dor passar, at Bovoksningon eg Stianlægone ve~ligo-

ho10GS sao hidtil.
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4) Paataleret har Fredningsnævnet for Københavns Amtsraad.

Med Hensyn til Arealer i private Eje paastaas lagt saaly-

dende Fredningsservitut:

l) Paa de nærmest Fæstningskanalen beliggende 10 Meter af

Arealet skal Almenheden have Adgang til at opholde sig' samt

til at færdes ad en ved Lyngby-Taarbæk Kommunes Foranstaltning

anlagt Gangsti.

2) Saavel denne Del som Resten af Arealet fredes saaledes,

at Tilstanden paa det iøvrigt ikke maa forandres, men det skal

med do af foranstaaendc og efterstaaende Bestemmelser følgonde

Indskrænkninger ud81ukkondo kunne udnyttes paa samme Maade som

hidtil.

3) Det er navnlig forbudt

a) at opføro Bygningor 8f onhver Art, herunder Bodor

og Skure, ollor at anbringo andre Indretningur, der

kan virke misprydonde, dorundor Lodning~mastor og

lign0nde,

b) at honkasto Affald p28 Aro&lot, og at forotago Op-

fyldning ollor 2ndr0 For~nstaltningcr, dor ændror

Arealets N2turpræg.

4) Dot Gr udan Fredningsmyndighedornos Tilladelse forbudt

nt fjorno den p22 Aroalet voksende Boplantning udover 2lmindoli~

forstmæssig Udtynding.

5) Paataleret har Frodningsnævnot for KøbonhE1Vns Amtsroi.'ds-

kreds samt Lyngby-Taarbæk Sognoraad.

Nævnet hc~r besigtigot de hcromh2.ndlode Omra3dor og hr,r

--- ------
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forh2ndlet Sagen i en Række Møder, hvortil de respektive Myn-•
dighodor og Lodsejere her været indvarslet. Scmtligo Lodsejore

- bortset fra Diroktør Jørgensen - h2r givet Møde. Ligeledes

her P2nthaverne været indvarslet, mep alene Overformyndarict

som Panthaver i Mc.tr. Nr. 20c, Virum, har givet Mødo, dog uden

2t nedlægge nogon P~3st2nd.

EftQr Nævnets Besigtigelse ef Omraedet me~ Nævnet finde

Aroalorne i høj Gred fredningsværdigo og ken som Følge horrf

?nso Fredningens Gonnomførelse som hjemlet ved Frodningslovcns

§ 1.

Af Ejerne h?,r

Lyngby-Taerbæk Kommuno udtalt sin fulde Tilslutning til og

Symp?ti for Frodningons Gennemførelso og frB Kommunons Sido

or dor intotsomhclst Krav stilIGt med Hensyn til Erst2tning,

ligJsom Kommunen hcr erklæret sig villig til et efholde don

med Anlæg nf don ovennævnto sti forbundne Udgift spmt don Ud-

gi~t, dor m2etto for2nlodigcs ef, et dar efter do p~egæIdGndo

Ejores Ønske blivor enbr2gt et lavt og let Hegn mellem don

ovonn~vntc 10 Meter Grænse og don resterondo Dol af Ejondommon.

H~ndolsg3rtnor Piper har stillet,Krev om, Gt dGr dog kun p22

MGtr. Nr. 59l anbringQs at s22dant Hogn, s2mt 2t der vod Anlæg

Rf don foroslsaodo sti anbringos en Bro over don priv2to KenRl

oller Grøft, dor fr~ Fæstningsknnalon føros et langt Stykke

mod Nord ind pan hans Arael, sn81odos ~t an Band ken trækkes

undor Broen.

Nævnot kan tiltræde dotte Ønske, og SognoreRdot har crkl~rct

--- - ------ _ j .... 1 .tl,~ • j ,.~



,
I '

'(
I II

I

I,

I ~'

'~. I,
!l,

I ~I,

l 'I, ,
i r')
I li
I lY'

" 'el
",

"t~~,
~' ---

sig villig til at ofterkommo dette Ønsko til sin Tid, near Sti-

anl~gGt kommer til UdførGlso, og ncsr Broons nærmore Udførolse

skor efter FredningsmyndighJdernes Skøn.

Yderligere har Hc.nclo1sge.rtncrPiper, dGr ikke her nodl(',gt

nogon Panstnnd om ErstE'.tning,protestorot mod, et Fredningon

kommer til 2t omf8tte AroC'l c-~'f ME:tr. Nr. 1,2. 2.fFroc.eriksd2l,

idet han e.nføror, at 0cttO Arc~l ~f h2m benyttes f.o1s til Pilc-

dyrkning og dels som Oplagsplads for Aske og andre Aff2.1dspro-

~uktJr fra hans' Gartnerivirksomh~d.

Medens Nævnet intet vil hcve imo~, 2t Aro?let E'.nvon~cstil

Pilodyrkning som hidtil, mDE'. Nævnet i det halo finde dot megot

uhJldigt, om detto mindro Areel, der grænser lige op til con

megot yndodo og stærkt bonytted~ PrinsGssosti, i Fromti~on fin-

~or Anvondelse som Oplagsp12~s for Affald fra G8rtnorivirksom-

hodon, og Nævnet kan ~erfor ikko tiltræde s2ad~n Afvigelse fr~

Fre~ningsp2astanden.

Nævnet findcr, at ~or i ~8n Anlo~ning bør tillægges Ejoron

an Erstatning, som skønnes passon~o 2t kunno sættes til 500 Kr.

Gnar~ojor Axel Anf.orson her ikkc P28stcROt nogon Erst2tning,

man alene krævet enbragt Gt effektivt Hegn ved ien ovennævnte

10 Motor Gr~nso, ligosom hen her ønsket Rot til rt ~nbringo at

min~re B-o.dohus p28 ~on ikke R~bne~o Dal 2f sin Ejondom.

Nævnot kC',nmec1 Tilslutning rf Lyngby-To.arbæk Sognor8:=H:1.

tiltr~~o begge Henstillinger, men mS2 forbahol~e sig til sin

Tid ~t go~konde s8Rvel ~ct ønskedo Hogn som ~Qt ønske~o B3a~o-

hus.

Sagførorful~mægtig Olsen har ligGIG~oS ønsket Ret til Anbrinccl~8
~ ..h ............ &"' \ ~ t t... :J
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af ot B2.ac.ahusp::p,sin Grunc.• PE:l2tilsvfronr:c Ma!?do kE,n N9:)vnet

tiltr9:)~odetto Ønske, men m2~ ~og u~t218, ~t N9:)vnotkun vil

v:oro sin~.et rt tilstede at minc;re B22.r.ehuspe.e. Are~'lat. HGllor

ikko fr~ ~onnos Si~o Ol'~er stillet Krav om Erst2tning. Ef tal'

~on un~or Forh2nllingerne mo~ Loc.sojorno pac:.~ct Are81, ~or

omfa ttor Stianlæg L-.ngs K2ne.len, givne Anledning skr'l N~vno t

udtalo, zt Nævnet ikko vod Kon~olscn vil have forbu0t, 2t 0cr

langs Stianl53gGts noriligo Si~c etsbleres on Grøft, som me~-

virker til e.t 2.ctskillc~:on 2,2.bnoc,QDel p.f"Aroe,letfr:-~clen rostc:-

rondo Ejendom.

Lanjbrugskandidat Hauch har ikke stillet Krav om Erstetning

ollor om Ops~tning nf Hegn, men e.leno krævet Rot til Ur.tyn~ninB

og F~l~ning langs ien KBn2.l, som i Retning Nori-Syd gcnnGmsk~-

ror Matr. Nr. lOi, Virum, for r.erved ~t ske.ffc moro Lys og

Luft til iJnne KanRI.

Nævnet fin~er ~t kunne ti1120o, rt ~or forotpgos en Ui-

tyndning i ~ovoksningon, ~og efter n~rmere Anvisning til sin

Ti~, idat Nævnet m2a anse ~ot for ønskeligt, nt Skovbovoksnin-

gGn ikke mister sit Pr~g e,f et sc:.mlctog u~E;lt r,lososkovL;rop,l.

Togner Carlo Jenson har protGstorot æo~ Fre1ning fors~cviit

don gik ud paa ?n~ot on~ Forbud mo~ BebyggGlso, i~et h~n pe2-

tænkte an OmdannJlso af 1en ham tilhoron~o Dal af Aro~lct til

P8rk2nl~g vod F~ldning af Tr~or og Opfyl~ning.

Han har dorhos i on froms:ndt Skrivelse, som hRn .iog ikkJ

n~roorc ~un~tligt har motivorot, kr~vet Erstetning for ~ot Til-

f~ldc, st ~Gr sku110 v~r0 T2lo om Flytning af PrinsGssGstion.

J ... ""l'!!lill_,



Do tilstQdQv~rendo konQun~lo Myncigh~~or og Fro1ningswyrt~igho-

~orno hor herovorfor erklærot, et dor ikko Gr ~elo 00 rt flytte

ns::vn to Sti, og N:zvnc t DF' '" haroftor ~nso hr:ns ~rst:::tningskr;-v

for bortfsldot, tillige un~~r Hensyn til, r.t Kon~ols9n ikko

wocføX3r Forbu~ DO~ forst~~ssig F~ldning in~anfor Tr~bovoks-

ningon, .og ir10t ,.10t vo r.. I Ken::101sGnot2.blerer10Forbur. r.lOr~ Ollfylr1-

ning og Ood~nnolso r.fAro2lets K2r~ktor ikko skønnos 2t n~~-

føro nogen ForringJlse ~f Ejen~ooDon, soo ken nodføro Erst~t-

ningskrew.

En tilsv~rort~o ~rotcst frf:'.Arkitekt NybOrg fin~or N~vnJt

2t kunno afviso ood S20DO BogrundeIso.

M2skinoostor Hojrich h2r intot hrft Dod 10n bog~rto Fro~ning ~t

in1vcn~c og har ikko stillet Kr~v OD Erste.tning.

Diroktor Jørgenson hf'erikke nodl2f,t nogon Peestnnd.

Mod do s~elodos 2nførte Begrænsninger og M01ifik2tion~r

fin~or N~vnGt ,t kunne t8g0 ~Gn na~12gte Paastend 00 Frodning

nf ~c onhandlodo EjondoDoQ til FølgG. Dan H~ndolsg2rtnor PipGr

til12gtc Erst2tning, 500 Kr., vil v~ro et u~re~o 0ftor ~on i

FrJdningslovons § 17 fasts~ttc ~lDindoligc Rogal CGd Helv101on

ef St2tskasson og H21vdolon pf Købonhevns ADtsfon~."

Kon~olsons konklusion or sålGc1GS:

" nor p::..al:sgges:10 oVGnn:.:vntoEjon~.ol':1r.1oFrodningssorvi-

tut i Ovoronsstor:mGlso Dod· r:~o nor:~lagtoP8.2st:'n~J,r~og D.od

~o Æn~ringer og Mocifik2tionor, SOD ovenfor or nnført.

Dor till~ggos HElnr~olsg[:rtncrPipor i Erstc.tning 500 Kr.,

~Gr u~rodos ood H81vGolcn ~f St2tskpsson og H21v~olon ElfKøbon-

,l'li!
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Konoolson er indnnkot for ovorfrG1ningsn~vnot 2f hrn~GIs-

gr.rtnor~aga Fipor, SOD principalt påstår ken~elsGn oph~v0t

for hens vedkoocGn~o, subsi~i~rt ion heD tilkondte orst~tning

forhøjet.

Cvorfredning~n~vnet har don 9. oktobor 1948 bosigtigct ~o
•

frec1or.Qarealor og forhe.ndlot ller.ion ankendo grunne jer.

Dot vod togos r.tiDø~okonco ~onnes ønske OD e.dgeng til på

:10nfro(':qc.edol af o.jonr.ocGoni:18tr.nr. 1.Q.ef FrGc.oriksr1.r:lc: t

afl~sso aske og 8n~ot 2ff2.1~ frp hens g~rtnerivirksoohGd, ~og

~t Jffeldot sk8l u~j~vn0s og anbringos såloCGs, 0t ~ot virkGr

nindt culigt sk~coon~o. Hen fr~f~lct til gong~l~ krev på ~0n

hco tilkcn~to orst2tning. Ovorfra~ningsn~vnet forbohol~t sig

~og - såfr~ot g8rtnorioff211ots anbringelse oåtto give grun~

~ertil - at ~ndre kendelsen og forby~o fortsat efl~sning.

Hvis sådant forbu~ ned~elos, vil erst?tningsspørgscålet blive

Opt2g0t til fornyot bch2ndling.

Da oVGrtrodningsn~vnot iovrigt kan tiltr~0.G ~ot i kon~ol-

son 3nførte, vil denno v~ro at st2~f~sto oe~ co af ~en for2n-

ståonde følgende 8ndringor.

T h i b o s t o D D e s ;

Don Rf fredningsn~vnut for Købonhevns 2Dtsrådskrc~s ~Gn

25. novonbor 1947 ~fS2gtc kon~olsc vodrørendo frG~ning 2f

Lyngby åoosc st2.df~stos ned do af ~et foranstående følgcn~G

~n~ringJr. Gr~nserno for ~ot froce~o o~råco froGgår af ~on n~r-

v~ron~o kendelse vo~h~ftodo p12n nr. Ly-T 1122•

..i ,ii



Dor vil heroftor ikke v~ro at u~botalo orst2tningQr.

UGskriftcns rigtigho~
bekr~ftos.
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Forhandlings'protokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amt.

KENDELSE afsagt den 25. November 1947.

Ved Statsministeriets Skrivelse af 26. September 1947
anmodede Ministeriet Fredningsnævnet om at rejse Fredningssag
med Hensyn til de Mosearealer, som benævnes Lyngby Aamose, og
som tilhører dels Lyngby-Taarbæk Kommune og dels private Lods-
ejere.Grænserne for Omraadet dannes mod Nord af den gamle Prin-
sessesti, mod Syd af Lyngby Sø-og Fæstningskanalen og mod Vest
af Kanalen til Hummeltofte, og omfatter Arealer af følgende:

I
l

:,
[.

Matr.Nr. lac af Frederiksdal)
l6~ af Virum )
l8~ af Virum )
26~ af Virum )

C...(T~\~s:-r-

. E j er: Lyngby-
Taabæk Kommune.

l=u LOT

U'D

Matr.Nr. l ~ af Frederiksdal )
)

af Virum. )

OFN
Matr.Nr. 59 d af Virum )

\~/\ \Q4C}
Matr.Nr.9 ~ af Virum

16 ~ af Virum. Handelsgartner
Aage Piper.

K. AF
59 Jl

\
Sagførerfuldmægtig A,M.

Olsen.
Gaardejer Axel Ander-
sen.
Landbrugskandidat
Olaf Hauch.
Institutionen
" Tryggehvile "
Olaf Hauch
Maskinmester

Poul Hedrich.
Tegner Carlo Jensen
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Aar 1950, den 22. apr'iI, I.lfrw.t.;de overfredningsn:.evnet 'Paa CT'U11t11<;> et'

af skriftlig voterine f~lcende

t i l l æ g s k o TI C e l s e

i Gr.•gen nI'. 790/48 vcdr'Ol'end o 1'J ·E..cJnin~~ af Lyngby Aamose.

Ved overfrp,dning~m:Evnets ksnc1else af 14. januar 194'3, r.. vor ved r; c·n

af frod:-linesnævnet for Købel1h<:~vn8amt den 25. september 1947 o.fsttcte

kendelse med visse ~ndrineer blev stadfæstet, er der paalact bl.n.
ejendommen matr. nr. ~6e af Virum, tilhøreude Lyngby-Taarb~k kommune,
E.:nGaalydende frednil1GooGTvitut:

" 1) Arealet freden saaled(;;), at det udelukkende mU-l benyttes ~30m

p'ark[Å,nl~'5gmed adgang for almen;')ede:l i det omfang, som den gi vne par-k-

m13ssiee udformning tilsi/;er.

2) Væsentlige "ndringer i are"lets parkmæssige udformning mns ,ej

ikke fore ta.Ges uå en frednlng.]l:1:lUdi ~~hederneB samtykke.
3) Adminif3trationen af aI·ui;.letforbliver hos Lynrby-Tn,arb::ek

KomlI1Ulle, der pl:.LEJ.cer,at bevoksninGen og f1tianl33gene vr:.dliceholdes 801:;

hidttl.

4) Paatalel'et har fJ'ed~ j n r'; f:m':evn e t for Københavns amtGraad."

For denne fredning betultus ineen erstatning.

I forbindelse ID()d udbygnincen af Københavns n!llI'trafi:K htu' gc;neral-

direktoratet fo~ st~tsbunerne udurtejdet et projekt til anlæ~ nf 't 3.,'
og 4. SP()I' mellem Hellerup og Holte, efter hvilket baneanl:ngct skal

I ~ "

gar:. over den fornævnte fredede ejendom, saaledes som vi~t paa an af

statsbanerne udarbe jd et pLm nr. 3/3613. Proj ektet er Lf generl.l.ldi Y'ek-

tora te t blevet forelaet fOl' fr0C!111Y1bSn''Bvnet for Køben.l-J.8vns amt, som i

møder den 8. februar og 22. juli 1949 har drøftet spørgsma~let, bl.a.



2.

'~d Lyngby-Taarbæk s~gneraad, s~m har tiltraadt pr~jektet. Frednings-
nævnet, s~m ikke har villet m~dsætte sig pr~jektets gennemførelse, har
fremsendt sagen til ~verfredningsnævnet.

Da fredningen af Lyngby Aam~se kun ganske uvæsentligt vil blive
f1rringet ved, at et jernbaneanlæg i ~verensstemmelse med det ~vennævn-
te pr~jekt føres ~ver ejend'mmen matr.nr. 26e af Virum, idet denne ejen-
d~m, hvis areal er af ringe udstrækning, er beliggende i udkanten af

~)frednings~mraadet, vil ~verfredningsnævnet ikke m~dsætte sig pr~jektets
gennemførelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af ~verfredningsnævnet den 14. januar 1949 afsagte kendelse

vedrørende fredning af Lyngby Aam~se skal ikke være til hinder f~r, at
et jernbaneanlæg i overensstemmelse med det ~venf~r omhandlede pr~jekt
føres over ejendommen matr.nr. 26e af Virum.

'. Udskriftens rigtighed

~.

~~~

Overfredningsnævnets sekretær.



UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

===============

År 19671 den 3. marts, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
~ i sagen nr. 790/47 vedrørende fredning af Lyngby Åmose.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. januar 1949,
hvorved den af fredningsnævnet for Københavns amt den 25. sep-
tember 1947 afsagte kendelse med visse ændringer blev stadfæstet,
er der pålagt bl. a. ejendommen matr. nr. 16 ~ af Virum 1 tilhø-
rende Lyngby-Tårbæk kommune1 en sålydende fredningsservitut:

911) Arealet fredes således, at det udelukkende må
benyttes som parkanlæg med adgang for almenheden i det omfang 1

som den givne parkmæssige udformning tilsiger.
2) Væsentlige ændringer i arealets parkmæssige uform-

ning må ikke foretages uden fredningsmyndighedernes samtykke.
3) Administrationen af arealet forbliver hos Lyngby-

Tårbæk kommune, der påser1 at bevoksningen og stianlægene ved-
ligeholdes som hidtil.

4) Påtaleret har fredningsnævnet for Københavns amts-
råd.n

I et til fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
indsendt andragende af 16. februar 1967 har Lyngby-Tårbæk kommu-
ne ansøgt om tilladelse til på den kommunen tilhørende parcel,
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matr. nr. 16 ~ Virum by og sogn, umiddelbart syd for matr. nr.
18 ms, at opføre et i den med andragendet fulgte udtalelse af
7. februar 1967 fra stadsarkitektens forvaltning nærmere beskre-
vet nyt mandskabs- og redskabshus med stråtag.

Det er i andragendet anført, at der på det pågældende
sted igennem mange år har været slaggeplads og i forbindelse
hermed en skurvogn. Yderligere findes der i den østlige del af

(~\ Åmosen en ældre og skæmmende mandskabsbygning. I forbindelse med
opførelsen af det ønskede mandskabs- og redskabshus vil såvel, skurvognen som den ældre mandskabsbygning blive fjernet, og den
eksisterende beplantning ved nybygningen vil blive suppleret
med ny beplantning, således at anlægget får så "grønt" et præg
som muligt.

Fredningsnævnet har ved sagens fremsendelse til Over-
fredningsnævnet anbefalet det ansøgte.

Overfredningsnævnet kan under de foreliggende omstæn-
digheder tiltræde det af Lyngby-Tårbæk kommune ansøgte.

T h i b e s t e m m e s
Den af Overfredningsnævnet den 14. januar 1949 af-

sagte kendelse om fredning af Lyngby Åmose skal ikke være til
hinder for, at der under iagttagelse af de foran nævnte foran-
staltninger opføres et nyt mandskabs- og redskabshus som foran
beskrevet.

Udskriftens rigtighed

----'"

V
bekræftes

r-
.' \ ,.
,fr{·/~ ,

J. Fisker.

~ib.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHA VNS AMTSRAJ)SKREDS.

År 1983 den 18. oktober kl. 14.30 afholdt Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Lyngby-Taarbæk rådhus,
hvor da foretoges:
F.S. 171jt1983: Ansøgning om tilladelse til eta-

blering af bådebro og.ophalings-
plads i L~by Åmose ved ejendom-•, t .
men "Tryggehvile" - I.H. Mundts
Vej 2, 2830 Virum matr. nr. lo i
og 11 h L)'ngby.

Fredningskendelse.
Nævnet var mødt således:

"

, \

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
3) det af Lyngby-Taarbæk kommune udpegede medlem af nævnet, fotohandler

Jørgen Gregersen.
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 30. september 1983 fra Lyngby-Taarbæk kommune til nævnet.
2) Ordensreglement for Lyngby Åmose.
3) 2 kortbilag.
4) indkaldelse.
~) skrivelse af lo. oktober 1983 fra Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, til nævnet.
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For Lyngby-Taarbæk kommune mødte stadsgartner Søren
Bjerregaard og arkitekt Rud-Petersen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte arkitekt
Cock-Clausen, lokalkomiteen.

For Miljøforeningen for Lyngby-Taarbæk mødte Gert
Poulsen.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Fredningsstyrelsen og Naturfredningsrådet var ikke
repræsenteret.

Statsskovrider K. Waage Sørensen og Københavns amts-
kommune, teknisk forvaltning, der ikke var repræsen~eret, men ?~vde
meddelt nævnte, at de ikke havde bemærkninger til det ansøgte.

j \ , •

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen
til mødets afholdelse~_

.Stadsgartner Søren Bjerregaard redegjorde for pro-
I ,

jektet og oplyste, at der er et stærkt ønske om tilladelse til eta-
blering af en bådebro og ophalingsplads på stedet, der benyttes af
fritidsklubben. Det eksist~rende, der er meget forfaldent, vil blive
fjernet. Kommunen vil respektere Åmosefrednings-kendelsen. Der vil ikke
ske oplægning på stedet af både, og de eksisterende skure vil blive
nedrevet og ikke genopført. Hegnet omkring de 2 moselodder vil blive

tt' fjernet, ligesom Ordensreglementet vil blive gældende for arealet, der
vil glide ind som en bestående del af Åmosen.

•
Arkitekt Cock-Clausen bemærkede, at det er ca. 20 år

siden, stien indtil broen er blevet benyttet. Han er betænkelig ved,
at den nu retableres eller nyanlægges. Stien er ikke nødvendig, såfremt
man alene kan komme til broen fra vandsiden.

Stadsgartner Søren Bjerregaard fremhæver, at stien
4t, ~n laves diskret og vil fremtræde som andre stier i Åmosen.
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Landinspektør Ole Nørgård, Hovedstadsrådet, bemærker,
at ansøgningen tillige kræver Hovedstadsrådets tilladelse. Han finder,
at projektet vil medføre en forbedring af forholdene på stedet og vil
ikke modsætte sig det ansøgte. Den forventede benyttelse af broen og
stien vil ikke have stor effekt. Der er store skrænter, og adgangsfor-
holdene er besværlige.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at meddele
tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes det, El nævnets afgørelse kan indbringes for Overfred-
ningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt
anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8,
og ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,
samt at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefrlsten.

Sagen sluttet. t
, . '

r. Heide-Jørgensen.
Erik Sejrup. Jørgen Gregersen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 21. oktober

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådsKred3
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

1983 •

( / j I • ',,; /1/ ',: ( I
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I.Helde-Jørgensen
civildommer
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U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 20. november foretages for Frednings-• nævnet for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 164/1991: Ansøgning om tilladelse til

I etablering af vandhul i Lyngby

Amose.

§ 34 + § 47.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 31. oktober 1991 fra Lyngby-Taarbæk kommune til

nævnet.

2) skrivelse af 4. april 1991 fra Danmarks Naturfredningsforening,

lokalkomiteen for Lyngby-Taarbæk v/Birqit Degerbøl til Københavns

amt.• 3) s~rivelse'af 4. oktober 1991 fra samme til nævnet.

4) genpart af skrivelse af 12. september 1991 fra Københavns amt, teknisk

• forvaltning, til Birgit Degerbøl.

5) genpart af skrivelse af 20. september 1991 fra lokalkomiteen vi

Hans Nielsen til Københavns amt.

6) genpart af skrivelse af l. oktober 1991 fra Københavns amt, teknisk

forvaltning, til Hans Nielsen.

7) kortbilag.

e
~J
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8) skrivelse af 13. november 1991 fra nævnet til statsskovrider K.
Waage Sørensen med påtegning.

9) skrivelse af 15. november 1991 fra nævnet til det af Lyngby-Taarbæk

kommune udpegede medlem af nævnet, sognepræst Kjeld Jørgensen, og

det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen Osterkruger
med påtegninger.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens ~ 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningnsævnet af: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4 uger fra mod-

agelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes
før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

r. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand .

Udskriftens rigtighed bekræftes:

c""a'n:" .........n7'H/nn.l l'" tI ...~ h ' .
l l v dl"S'JI:r1:IlJ.;' ror r (j.JGiil.[J'!r.8 3n~:sraasiireds

GE;ntof~',~ci,·,.,!re'l
Ry~~rcisvf..-'?i.qr;t 6

2800 He~k'rup
01 - 622544

, den 20. november 1991.
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