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REG. NR.
U D S K R I F T

af
OVERFREDNIN~SNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1951 den 30. januar afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 915/49 vedrørende tilkendelse af erstatning i henhold
til naturfredningslovens § 22~ 2, pkt.

Efter at overfredningsnævnet ved kendelse af 23. august 1950
havde ophævet den af fredningsnævnet for K~benhavns amt den 9. juni
1949 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen Rygaard i Søl.
lerød kommune med forskellige tilstødende og omliggende arealer, har

- følgende ejere af arealer omfattet af fredningssagen,
l. ejeren af matr.nr. 68 af Øverød, gårdejer F. Clausen
2. ejeren af matr.nr. 2d af Holte, tækkemand Aage Frederiksen
3. ejeren af matr.nr. 6ba og 6cm smstds., civilingeniør H.C.Baohe og
4. ejeren af matr.nr. 6cb smstds., bogbinder Svend Moltved
i medfør af naturfredningslovens § 22, 2. pkt. fremsat krav om erstat-
ning i anledning af sket forsinkelse.

Fredningssagen blev som det fremgår af fredningsnævnets kendel-
se rejst den 20. februar 1948 efter begæring af Søllerød sogneråd. men
da de arealer, som tilhører ovennævnte ejere, først blev inddraget under
sagen i efteråret 1948, er det fra dette senere tidspunkt, at ejerne
har været undergivet rådighedsindskrænkning i medfør af naturfrednings-
lovens § 22, l. pkt. Fredningsnævnets kendelse blev som nævnt afsagt
den 9. juni 1949. Den 10. marts 1950 foretog overfredningsnævnet en

- foreløbig besigtigelse af arealerne, og den 31. s.m. afholdtes åsteds-
møde og forhandling med ejerne og andre interesserede. Overfredn1ngs-
nævnet besluttede herefter at ophæve fredningsnævnets kendelse. Herom
blev der ved skrivelse af 12. april s.å. givet meddelelse til ejerne.
Den formelle ophævelse af fredningsnævnets kendelse skete ved overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. august s.å.
~. Gårdejer Clausen, som under forhandlingerne med overtredft o

,o,"'ningenllvnet har været repræsenteret ved civilingeniør Bache, har
fremsat krav om en erstatning på 32.000 kr. Til støtte herfor har han
anført, at han, hvis fredningssagen ikke var kommet i vejen, kunne have
solgt 8 parceller a 8.000 kr. af det under fredningssagen inddragne
areal, medens paroellerne nu på grund af grundstigningsskyldleven af
27. maj 1950 kun kan sælges for 4.000 kr. pr. stk.

Der foreligger ikke for overfredn1ngsnævnet noget nærmere bevis
for disse anbringender; men bortset herfra kan et tab som det omhand-
lede efter overfredningsnævnets opfattelse ikke henføres under natur-
fredningslovens § 22, 2. pkt.
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Gårdejer Clausena erstatningspåstand vil herefter ikke kunne
tages til følge.
~. Tækkemand Frederiksen, som under forhandlingerne med overfrednings-
nævnet har været repræsenteret ved landsretssagf,rer Hakon Bendixen,
har i skrivelse af 19. maj 1950 fremsat krav om en erstatning på
67.468 kr. SO øre. Til støtte for dette krav anføres, at han ved slut-
sedler af 17. november 1948 og 24. november 1948 har solgt 5 parceller
af det under fredningssagen inddragne areal for ialt 63.487 kr. 50 øre.
Disse salgsaftaler kunne på grund af fredningssagen ikke opretholdes.

--~il det nævnte beløb kommer en salgsprovision på 2600 kr., et vederlag
på 1000 kr. for ophævelse af en af de nævnte handeler, herunder refusion
af et stempelbeløb, refusion af et stempelbeløb på 81 kr. vedrørende en
af de andre handeler og en udgift til landinspektør på 300 kr., tilsam-
Aen 67.468,50 kr. Landsretssagføreren mener ikke, at de nævnte parcel-
lers nuværende værdi, der i skrivelsen anslås til ikke over 18.000 kr.,
bør komme til afkortning i erstatningskravet, idet denne værdi ikke nær
modsvarer tabet ved, at ejeren på grund af fredningssagen har været af-
skåret fra at udstykke den øvrige del af ejendommen.

I en skrivelse af 20. november 1950 har landsretssagfører Ben-
dixen anført, at den nuværende værdi af arealerne på grund af byudvik-
lingsloven af 23. april 1949 kun kan ansættes til 10.690 kr., ~vorhos
han har fremsat krav om rente 5% p.a. fra ll. december 1948 af det oven-
nævnte beløb på 63.487 kr. 50 øre.

Overfredningsnævnet mener, at der bør tilkendes tækkemand Frede-
riksen en til 4.000 kr. afrundet erstatning for de ovenfor nævnte posi-
tive udgifter, som har været forbundet med de i november 1948 foretagne
salg. Idet det efter det oplyste ikke kan antages, at arealerne skulle
lære faldet i pris udover, hvad der måtte være en følge af byudviklings-
loven af 23. april 1949 og grundstigningsskyldloven af 27. maj 1950, og
idet det ikke kan antages, at naturfredningslovens § 22, 2. pkt. indehol-
der hjemmel for godtgørelse af den ved næv~te love eventuelt indtrådte
forringelse i værdien, findes der ikke at burde tillægges yderligere er-
statning.

Erstatningen til tækkemand Frederiksen fastsættes herefter til
4.000 kr. med renter 4% p.a. fra den 9. juni 1949 til betaling sker.
ad 3 og 4. Civilingeniør Bache har under forhandlingerne med overfred-
ningsnævnet fremsat sit eget og som repræsentant for bogbinder Moltved
tillige dennes erstatningskrav. Disse krav, som tilsammen andrager
63.000 kr., vil i det følgende kunne behandles under et, idet beløbet
fordeler sig ligeligt på 9 parceller, 8 tilhørende Bache og l tilhøren-
de Moltved, og idet den for kravet anførte begrundelse er den samme
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for alle parcellers vedkommende.
Tabet ansættes af civilingeniør Baehe til 7.000 kr. pr. parcel.

Disse.7.000 kr. fremkommer på den måde, at der til en købesum på
ca. 7.600 kr. lægges påløbne skatter, renter, honorar for projekte-
ringsarbejder, fortjeneste ved salg i bebygget stand og kloakbidrag
samt fors~ellige udgifter ved erhvervelse m.v. af parcellerne. Dette
giver et beløb af 14.948 kr., hvoraf det nævnte honorar udgør 2.000
kr. og den nævnte fortjeneste 2.400.kr. Xdo~.de 14~948 kr •.afrunde s
til 15.000 kr. og parcellernes nuværende salgsværdi ansættes til
8.000 kr., fremkommer et tab på 7.000 kr. pr. parcel, ialt 63.000 kr.

Det er oplyst for overfredningsnævnet, at Bache, inden der var
rejst fredningssag for de her omhandlede arealer, havde forberedt op-
førelse af 14 eenfamilieshuae, deraf l på hve~ af de ovennævnte 9 par-
celler, medens 5 af husene skulle opføres udenfor fredningsområdet.
Den 19. juni 1947 ansøgte han således byggenævnet om klausuleret træ
til de 14 huse, og den 18. januar 1948 bygningsdirektoratet om stats-
lån til husene. Den 4. februa~ dg 11, juni s.å4 indgav han ansøgning
til byggenævnet om materiale til de 14 huse. Den 4. oktober og 3. no-
vember s.å. fik Bache ministeriets tilsagn om statslån til 4 hUseJ
lånene bevilgedes endeligt ved ministeriets skrivelse af 30. november
siå, Den 10. december s~å. meddelte ministeriet, at det ikke af bY-
planmæssige grunde ville nægte statslån eller materialebevilling til
de 4 huse, og at Bache, når de øvrige betingelser for statslån og mate-
rialebevilling var opfyldt, og såfremt fredningssagen ikke lagde hin-
dringer i vejen for byggeriet, ville kunne forvente statslån til de
øvrige 10 huse. Søllorød sogneråd må efter det oplyste antages at
have været villigt til at yde kommunal garanti for alle 14 huse.

De 4 huse, hvortil Bache havde opnået de fornødne bevillinger,
er opført udenfor fredningsområdet.

Overfredningsnævnet må efter de foreliggende oplysninger gå ud
fra, at fredningssagen har forhindret Bache og Moltved i at gennemføre
deres byggeplaner, id8t en bebyggelse af parcellerne, efter at fred-
ningen var bortfaldet, pg afhændelse af disse i bebygget stand bl.a. på
grund af den stedfundne stigning i byggepriserne næppe ville have væ-
ret økonomisk gennemførlig.

Det tab, som,.således er påfert ejerne på grund af den af fred-
ningssagen forvoldte forsinkelse af det planlagte byggeri, lader sig
imidlertid ikke med blot nogenlunde sikkerhed beregne, bl.a. fordi
det er usikkert, hvilken fortjeneste byggeriet kunne have indbragt
ejerne.

Under henvisning til det ovenfor anførte skønnes erstatningen
at kunne fastsættes til 30.000 kr. med renter 4~ p.a. fra 9. juni
1949 til betaling sker, heraf 1/9 eller 3.333 kr. 33 øre med renter
til bogbinder Svend Moltved og resten 26.666 kr. 67 øre med renter
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4.
til civilingeniør H.C.Bache.

T h i b e s t e m m e s :
Der tillægges tækkemand Frederiksen en erstatning på 4.000 kr.

og civilingeniør H.C.Bache og bogbinder Svend Moltved tilsammen en er-
statning på 30.000 kr., hvoraf 1/9 eller 3.333 kr. 33 øre tilfalder
bogbinder Svend Moltved og resten 26.666 kr. 67 øre civilingeniør
H.C.Bache. 'Erstatningsbeløbene vil være at forrente med 4~ p.a. fra
9. juni 1949 til betaling sker.

Iøvrigt ~~ges de fremsatte erstatningskrav ikke til følge.
Erstatningerne udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen

at Københavns amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes:

F. Gr
Overfredningsnævnets sekretær
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matr. nr.
l) 6a 0verød
2) 6ba)

6cm)
3) 60b

.---- 4) 600
5) 6CIl!60060q. " 7a

e 51
6) 5a - l5n -lbæ Holte

lbz -
7) lld øverød~

5d -
8) l1a
9) 4ao

10) 4ad
11) 41
l2~ 2b HOlte~13 6b -

-
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Aar 1950, den2S. august, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 915/49 angaaende fredning af ejendommen Rygaard 1 Søllerød

"........kommune med forskellige tilstødende og omliggende arealer.
Efter begæring af Søllerød sogneraad og Danmarks naturfredningsfore-

ning afsagde fredningsnævnet for Københavns amt den 9. juni 1949 fred-
ningskendelse vedrørende følgende ejendomme:

ejer
gaardejer F. Claus en
civjlingeniør Bache
bogbinder Svend Moltved
pølsemager W. Drejer

professor Palle Suenson

Søllerød kommune

u~osserer O. Willer Petersen

grosserer Axel y. Chri3tensen
civilingeniør A. F, Barfred
direktør :-IansBording
arkitekt I\rn0 Kristiansen
':'ireldør3. W. Vlp.rnel'fel-l;

direktør A. L. Smith



e matr. nr. ejer
14) 2z HOlte~

51 - inspektør, cand. mag. Vilh. Baltzer
15) 2d tækkemand Aage Frederiksen
16) 5k

~5i gartner Johs. Emil Jensen

,~
17) 5h

~5g' fru Esther Quaade
18) 5f fru E. Klinting
19) 5e gartner P. Jensen
20) 2æ Det danske spejderkorps
21) la Søllerød kommune

Fredningspaastanden, som med enkelte nærmere angivne modifika-
tioner har fundet tilslutning i kendelsen, er af følgende indhold:

"Tilstanden paa arealerne maa ikke forandres, men arealerne
skal udelukkende kunne benyttes paa samme maade som hidtil, for-
ttinavie som landbrugsarealer.

Navnlig akal det være forbudt uden fredningsmyndighedernes til-
ladelse:
l) at opføre bygninger, derunder tilbygninger af enhver art, dog at

~ ~de til landbrugs- og skovbrugs drift fornødne bygninger skal
kunne opføres paa vilkaar, at de er undergivet fredninganævnets
godkendelse med hensyn til placering og udseende. Endvidere skal
i tilfælde af, at andre allerede nu eksisterende bygninger pas
arealerne brænder eller paa anden maade gaar til grunde, genop-
førelse kunne ske mod saadan godkendelse,

2) at anbringe boder, skure eller andre indretninger, som kan virk~
misprydende, herunder ledningsmaster,

3) at fjerne noget af den paa arealerne staaende bevoksning af træer,
buske og levende hegn bortset fra, hvad der er led i almindelig
drift,

4) at foretage beplantning af arealerne udover vedligeholdelse af
den eksisterende,



5) at foretage afgravning af eller paafyldning paa det naturlige
jordsmon,

6) at opfylde søer eller vandhuller eller at benytte disses bredder
til aflæsning af affald,

7) at nedbryde stengærder,
8) at udlægge veje eller stier over arealerne eller at tilstaa tredie-

mand vejrettigheder over disse."
I fredningskendelsen anføres som begrundelse for fredningen føl-

gende:
"Fredningsn:Jlvnetskønner, at de omhandlede arealer 1 deres helhed

er af eaadan landskabelig skønhed og værdi, at fredning af dem - hvie
samlede areal udgør ca. 255 td. land, vil være af væsentlig betydning
for almenheden og følgelig have baade hjemmel og beføjelse i natur-
fredningslovens § l. Der har dog indenfor nævnet været tvivl om, hvor-
vidt de henholdsvis civilingeniør Bache, bogbinder Moltved og pølse-

, ,

mager Drejer tilhørende grunde er fredningsværdige.
Herom skal bemærkes, at følgende lodsejere, nemlig professor

Palle Suenson, grosserer O. Willer-Petersen, grosserer Axel V. Chri-
stensen, civilingeniør A. F. Barfred, direktør Hans Bording, arkitekt
Arne Kristiansen, direktør B. W. Wernerfelt og direktør A. L. Smith
har afgivet skriftlig erklæring af l. december 1948, fremlagt i sagen
som bilag 22, om, at de, naar fredningen gennemføres som indbefatten-
de samtlige af fredningsbegæringen omfattede ejendomme, hver iaær for
sit vedkommende ,giver afkald paa erstatning for fre~nin~en. Som noget
i forhold hertil alternativt og subai4iært har derhos grosserer O.
Willer-Petersen ved sin sa~fører landsretssagfører Øigaard og ~illige'
paa professor Suensons vegne afgivet skriftlig erklæring af 2;. maj

, ,
1949, fremlagt i sagen Bom biag 23, gaaende ud paa, at naar der til-
lægges ham og eventuelt professor Suenson i erstatning det beløb, som
fredningsnævnet ville tilkende ingeniør'Ba~he, bogblnd~r Moltved og

l

gaardejer Clausen for saa vidt angaar hans nord for Øverødvejen belig-
gende areal af matr. nr: 6~ af Øverød; da er'han: og professor Suenson

lindforstaaet med, at de dem tillagte erstatninger til sin tid udbeta-
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les ingeniør Bache - som yderligere har fuldmagt til at optræde og
handle paa Moltveds og Clausens vegne - mod at disse 3 lodeejeres oven-
nævnte grunde fredes uden erstatning. I erk1~ringen tilføjes, at "de
paagældende lodsejere", d.e. grosserer Willer-Petersen og professor
SuensonJfortsat giver afkald paa yderligere erstatning.

Civilingeniør Bache har erklæret paa egne, Moltveds og Clausens
vegne, at han ti1trwder det i Wi11er-Petersens erklæring af 23. maj
1945 indeholdte tilbud.

Idet der herefter er skabt hjemmel for fredningsnævnet til at an-
vende den erstatning, som i sig selv, dta: bortset fra tilbudet om
fredning uden erstatning, maatte skønnes at tilkomme grosserer Willer-
Petersen og professor Suenson for fredning af de dem tilhørende area-
ler, om hvis egnethed til fredning der ikke skønnes at være tvivl,
til dækning af Baches, Moltveds og delvis Claus ens erstatningskrav,
og idet erstatning til Wi1ler-Petersen og Suenson, om den skulle til-
kendes, skønnes da betydeligt at ville have oversteget passende erstat-
ning til Bache og Moltved og til Clausen for sidstnævntes areal nord

~. for Øverødvejen, finder fredningsnævnet nu enstemmigt at kunne fremme
sagen til fredning i det paastaaede omfang.1I

De tilkendte erstatninger andrager ialt 262.460 kr.
~ Kendelsen er indanket af tækkemand Aage Frederiksen, grosserer

O. Wil1er-Petersen, grosserer Axel V. Christensen, civilingeniør A. ~.
Barfred og Det danske spejderkorps, hvorhos professor Palle Suenson
har fremsat ønske om nogle ændringer i kendelsen.

Overfredningsnævnet foretog den 10. marts 1950 en foreløbig be-
sigtigelse af arealerne og afholdt den 31. marts 1950 aastedsmøde med
ejerne og andre i sagen interesserede.

Delvis omsluttet af de ved kendelsen fredede omraader ligger ret
store arealer, Bom er undergivet fredning. dels i henhold til lov
nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. 1 Københavnsegnens grøn~
ne omraader, dels i henhold til naturfredningsloven, og det er de af
disse fredninger omfattede arealer, som landskabeligt er af'størst
betydning for almenheden. Kun en del af de af fredningskendelsen o~-
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fattede arealer er optaget paa fredningsplanen for Københavnsegnen.
Over:fredningst'1æwet mener ikke, at der er tilstr:akkelig begrun-

delse for en udvidelse af de tidligere iværksatte fredninger, der omfat-
ter de arealer, som er af væsentlig værdi for udsigten fra stianlæget.
løvrigt. vil formentlig bestemmelserne i lov om regulering af bymæssig
bebyggelse nr. 210 af 23. april 1949 :for størstedelen af de i frednings-
kendelsen omhandlede arealers vedkommende medføre en meget væsentlig ind
skrænkning af mulighederne for bebyggelse. Kendelsen vil herefter være
at ophæve.

Thi bestemmes:
Den af fredningsnævnet for Københavns amt den 9. juni 1949 af-

sagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen Ryga~rd i Søllerød kom-
mune med forskellige tilstødende og omliggende arealer ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes:

F. Grage
Overfredningsnævnets sekretær.
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SutUge 4. uDder Holt. E".rla. bereDde 12 01"UD4.,latr ••r.
, ,2. 5 bil." n•.11 •• n .1' vin' pall lone, Bil.. 12 .. llUen4. Ho:r4

tor Ma'l'. Ir ••• 2 i Ol 2 ... BII•• et..d ••

Matr 6 U Ol 6 U at 0"el'd hUc'.1l4. lied s,4pØ .. Ul

'ftr.4ftJ Yi.t paa iton." 111., 12. oa dl.e. 2 01'\1114.p14er 4e'

at dl tor T14e. er illCltagettll lol.at.v.1" es &n4.t lø'uc. oc at

S,.._.al.t oa h'e4nia& at 4e.. berener UDd•• at u41J~4ee,

u4•• at lrednlD6e", lamlt \14btte ••

SOlI... Iltor "_rltet tinde. 4.1' lDCl.alor 4eli Hd. Kontur. eOll

paa Kortet Bll.. 12 •• 1u"er d. Areal.r, 4.1' beprea mel.t, OI.aa

01".4. 4er al1ere4. er lInd.ra1,"' '"dnt ...... 1.- tor S~a..ne4el •• at

H.~bJerB.aard. '.dko._nde, ,"4 Oy.rfre4D1na.. weta lend.l.e at 6.

Deobr. 1940. del... Tl1e1utD1na 't11 $'tlan1aS i Meclt.r .t Lo. Ir. 595

at 1'/11-1940. Dl••• al1ere4e fred.d. Anale ... r· .in .,.. lort ... Bi-

l., 12 •• 4 •• rke IND ram.
De :lj.Ildo... aGIl ... nareDde lreul .... aa beren.r &Dlau. '1'

talgende. 0& de er nat indaDtor ..e4 Kontur paa cl., .... I.nd.l .. Wi

bIIne•• Ion,
Ca. ',6 heot. at Haw.nhi....... d.ø. Hav. Ir. , ! at .. m, tl1-

bennu (Jaard.~... r. Clau•• n 0l 1»e1181en4••• cl oa. ".000 .2 8,4 tor

III..



I
I

,~I, ~
I

-,.
Ol ••• 10100 .2 101" tor Iwr.4yejen.

8 Pal'Oel111"at Ma.r. Iret. OSI .. at ....... "U.a.lIlJe lorel

tor Ol pan.ende til ØyeN'Ye~ OCtilh •• JI4. 01nl...,.a1p laoh.,
Holte.

• ParHl1en Matr.Jr. 6 U al 0verwd ".licaell4. Jorel tor ... ran- \
.ende U.l. øwrøveJ 0& ti1h.rende Bogbind.rS.ml Mol,.,.., ])NIlft1ag-

caarta Alle ør. 92 l, Holt ••

,"""" Parael1en *tr.llr. 6 Ss!,at ",1'84, llpl.etea ....111,e •• lort

tor og ,nn.,nde tl1 0ver",".1, tllbereneSe P.l.e .. er l. ])n~e ....

•1tlye~ Ir. 2, frederik.berø.

".:tr. II". , sa, , ~ OC6 .II .t ,,"rødl. '"'Ug ..... lord tor,

•• 2 814etlllllvll'" INU.ød, 'Ul øver.4,.. ~t:r. Ion •• Itla« lf Ol ttl.
~ .

herenel. Prot •• ,or Pall. Sa.naoo. Matr. Ir, 1l at ' .. "., ItJlaard,
tl1h8ren4e Prota••or Pall. Su.naoa,

, , ,

.\

~tr .~r. 5 &. at Iv.nd t '\1lh8"~. aøl1eN4 l ... e .. tor '1-
4ea '-art"e' tl1 Lo •• e~1a4••

Matr.Nr. 5 • es 5 I at ""rael, Haj'~''''.o.l''d, tU,UI'eIICI. 01'08- I

"1"1' O. Itl1er-Peter •• n, Holte.

Matr.Jlr. 1 .. Ol U~ Hol'. tttu" •• Q~ •• ""I" O. -111er-
Pe'er.eo.

\

Matl".lr. 11 , Ol , Lo at 8.era4, tl1bereft4e Oro••• nr (1'&,1r-
bandler) Axel V. Chrinan •• D. I.ter Lid•• Hol....

lfatr. Ir. 11 l a1 Øvel'1ul, t:l.1Uren4e Ci'f1Ua,palft' 4.r. Bartrec

*"1'.11'. 4 U. at øyerø ·Ulh.... ad. »tren ... Ifau 1or41ft1, .e.
Yo14.a 1'. Ebh....K.

Hat...~r. .. Ii at øver.lS, t:l.l_rell4. Arki'eJn Al'IlIXl":I.."la.'Il,
Ø.JbJ ......S. Hol"e.

Matr. Ir. 4 1~ "ven4, t:l.1hareIl4. DtJ'ellt.r 1.1. -.I"I1tI"I.lt.

Gl. Ice, H'~'j'''''''J.Hol"-.

Mav•• r. 2 l at Kol•• , "11h.r.n4. Din1l1.r A.L. I1dth, ØtI~.
S8ll4bJ er~ael'4 •

De. y•• tl1~ Del. oa. HalYdele., at *"1".11'. , lat Rolt., Ul.
Ihar'DeI. Direkt ... A.L. Saltb.

Dea aaclen nel at c1.ue Ejanel•• tr tred.t l tll.l.'.1II t11 11W1l1"
\



•

-4-

Stla·laa.

Hatl'.lIr. 2.1Ol 5 1at Holt. ~11høe.c1. IDapelc1ler,.1lD4....

Yllh., lal' .. r, Sol.on.,"~ '5, fred.rik.b .....

, Mav.ør. 2 i at H9Ue. '11~reD4. !!akk•• d &ae. fn4'rikH.,

ejl. Hol',v'J 51, Hol' ••

Matl'.lr,_ , • 08 5 1at Holt•• tllbllr ••• Ganllll" lob•• IIIll

len••n, Gl. Ho11... J ?a, Hol' ••

Matl'. Ir. , l .., 4 at Holte, UlUnD. lI'U 1••• 1' Qua~"

thol'ft14.e~e •• .1 dr. 15, :rr.4~J'lk.be....

Ma'I'~'r. 5 .1 at Bolt., tl1urenel' rna E. IUDtlQ. Lill. St~
ve2 2 A, Bell.rup.

Ma'r.llr. , .. at Hol'" '~lh.re~. ~ ... '. J..... 11. HoU••

"'J 9'. Holti •
*tl".Hr. 2 J. at Hol' •• U~re.4e 4., 4an.e 8".14.norpl.

'I' Are.l at *tl".ll". 1 a .t Holte, tl1he ....... 8ttl11l".4 10-.. ... ,

Dl aat~. Ej.MO ••• r •• 4 UlI4tagel••••• .,.J'to... t,rt at

ID Del at Matl".Ir. G .! at øve~4 aU. beuaa.D4. lol't tor Ø'flr""'JII

Dl. ~e4~".rr.4D1.epaaetaø4 _r ••• d•• tore11f,lr efter

BlhaDc1U~ l S..... ud paa t'1&ln4'.
'lb'ud •• pø Ar.elem. eaa ikke fOI'&DClN' ••• .Arealeru ekaj

Ildelukke •• ku._ beDytt., paa '8IlII1Maa4. I. hl4tll. ,tol'tl'1.e'ri' '01

Lan4 bruI.u~alel'.

law~lI ,._1 4... wr. tortucl" lIell. J're4D1ac • .,1I41.... 4.1'Il •• fll.

ladel •••

1) At .pf...~ ~1D1ng.r 4.nmder 'fll~.as.lII.r af ... .,.1" An t 408at 4.

tl1 Lallln~l"UB' .. Sko.bwca Drlft fol'Dl4ll. .,....... lkal lNaDe .,..

t..... p~ Yi~lIaar. at d. '1' lIrd,,,,l"., '"4D1Jrc''''''''1 Oodkn4.1•

•• H.'. Plaolrina OSUII.~D4.. bllY14erl lkal 1 tilte14 •• f. at

u41"1..11.~4. DU .kele".re.. Iyøal.... ,aa An~1.",. "'4.1' '11'

paa .... n ~a4. '_1' ~11Gruede, al.o,førel .. k\mø, alre ... I&aclaa

GodteAd.l•••

2) A" a.'l"1nsl B04.I", S...... Uer sa4r. Ja4ntD1IlsIl", •• bil 'rir.
• . !

.1,prr4'DII. herunde.. L84at....a.'.r.
" At tjerne Doa'" at de. paa Arealerne nUlDel. ""kIRI. at fneer,



Dueke .. levende He.n 'bo1'1.. " tI'a. hftd del" er W l .W.delil

Drlft.

4) ''', tore "as' Bepltllltoln«at Arealern. udoftl" 'edUl•• ld.l •• t d'll

.kaiatereDde.

'ndlliftlJsmwa." tor Københavne A."arad.km.. Ud.lpt w4rerende

1.'b.nbawa"~D' ,røM8 Oaraader. 08 Dauark. lIa~411f.Dø.tOl' .. lftg.

-- .
ll"e4Id. ....... " 'k.uer, a' de OIIhaIa41e4eAnaler. .. 4aft. Hel- I

hed er at .. du lu4ak8b.118 Skenb.d OC'_Ni at ,""Id.-. at d•• -

b1'1. ea.le4. Areal uqal' oa. 255 1'dr. Lar14, 'dl _re .t .. ,ot11' Be-

VdUIll tor AlMnboc1anOl t.laeUs ha" '-a4. Hje•• l OS.. t_2el •• 1

.aturtreciD1l1Calo_M f 1. Der har ilo, lad.ntor •• et 1IU'e" Tvivl 011\

hVOI''f1d''de he.ol4en. C1V1UnaeD1&laohe, 1o.1»ladel"Molt.. OS'al- \

••• ager DreJer tilharend. ONllcl. er tl'eWas'''1'di, ••

H.ro. akal ',.rk ••, at t.1s8ll4e t.o4.e~.r.c ••• 1 Prot •• eor

Pall, Su.ne.. , Ol'Os•• rer o. til1.r-Patel'Se., Oros••nl' 1 v. ehn•
•t....en. Cl.111naeD1ør A.l. Bartn4, DlI"ekt_r Hane 101"41111. Arki... kt

Am. Irl.tiau ••• Direkte.. 1.1. Wem.rt.l' 08 Dink"- A.L. SIIl'b har

at,lvet akr1.ftli, Jh'Jr1leriqat 1. De.br. 1948, tr••l ... i Sqiln eOll

Bil.. 22, _. at 4. DBaI" ,"'Iliusen .... at ... a.. bd._fa't •••. ,

... ~ltg. at J'n4Atnc.-.,.rins.a OII:ta~t ... ~.ado-t hver t_r tOI" 8U'

"d __ •• e si.er Afta14 paa II's'a1n1astor fncIDtac'.. 8 .,et t
Jol'hold b.nil,alt.ru11" og 8ub.ltU_n lIaJ" 4erho. lro r O. 111. I

l....'•••r.ea v.4 atD 8aøtenr f.u4l1l".1l••aøt....1' 81pamt .. tl1Up
pat. Prot•• 80r SU.nson. V'SDI at,1 •••• kr1ftll, 111l1ltl'tftlaf 2'. Ma.1
1949, tr••llll' 1 Bsc_a 80. B111162' •• aa.Dele ud -paa. a" AU' d.1' ~1l.l



ltIøe. hu 03 Iyenllu.l, Protea.ol" aulDeoDi "'•• tabl de" Be~bt

e.a J:re'4Dlng.".I' nUl ttlkend. Iøgedsr laob., Bocbtll4e. Moltft4

08 GaarcllJer Claus.n tor a.. vid" &Dgaal'hu. 1101'4,,. Iftl'flh.~.D
be111S8Ddeueal at Matl'.Hr. 6 ! .t øvem, 4a er hø Ol Prot.81tOr .

Svene. tnUol'.t!.t a84, at 4. d•• t111ag\. };retat.tnesr ttl .tn

'14 u4betal.. la-gell1øl' koh. ... lOa , •• I'Uø.... tal' ru.u.,t tl1 a'

o,tncl. o, baa41. paa Molt•••• OS Clau.e. '.pe · .. at 41••• ,
Locla.3en. OYI""'''. fl'UÅ4. tr.ds. "dl. F.re"atJllna. :I 8rIl1al'lna ••

"11tajl., at "4e ' .... 14.114. Lode_J."'-, 4..... Oros••nJ' It11.r-

P.tenen GI Prot••80r SUe.loD, tOl't.&t,l••r Afka14 ,.. '••1'11&ere

!I's'atlliaø. . l
C1Yl11.cealar Bache ~ erk1Bret pall. e,.et Mol".... 08 Cl&.a.n.

VegnI,a' ball tllV!Jd11' 4.' 1 .111.r-'.'.I' ••1III Eftlal'l88 .t n. MaJ
19.5 lndlhoU'. flUNd.

I 4.t 4.1' heretter .1" åabt Iij... l tor Jre4dft1 __ .t til a"

amven4•••• lr.tata1DC. lOS 1 .1. 8el •• 4... .....••, In '11\n&4e'
.. lre4alnc wI.n srata"nlna, _'te '.JIM. at 'lUt ... ll'O••• rer

\flller·Pe'.Nea OBProfe •• or ~eJl.oD tOf! '"4Ja1øc at 4. 4. ti1berell;4

Analer, os bYle Isnethi" ttl ....e4a1ac 4er ikke a' _n 'lviv1 I

tl1 Dltknl. at Iaohe., Mol"." 08 _in. Olav Bn1atøag.Jr;ny, ..

14e' Er.'atn1D8'11 "111er-Peter.en oc au.MOD, • 4en .hU. tllken-

.ee, e.ue. 4a '1I"delta" at 'rille baYI o"l'e'''',e' pa•• eIl4. !nu,- I

, I

alne til Da.b. 08 MoltvI4 OS '\11 Clauee. tor a14n_vat •• A.... l 10ft

tor 1lyent4 .. "en, 11114el'rre4DllJ1 ..... t DU ea8" •• 18\ at nane fr.. ,

aa,en tl1 hedning 1 4e" ,u.uae4. OIltUC.

lN4Dlft&... YI'l.' tinder 8I1dvl.," at lamae 1I11'N4e, at 4.1' alv ••

""eclnl~.n I1I4ho14,OY.I',••• tulllen4 ... 4 .eD .-41acte neftfor Ult ••

Paaetarul. te ••4 t.lIe"4. K04111I1a,\10.1"'

».a Sa118r84 K.. ue 'l1Mren4e lnaa4 , 1af I'et t

4&1'tor 'f14eDblD,J".' O« Mal. Au tre. l t14e 1Ift , 80.

Lo••• pl848. *al ... e.t lredD1aglD kuaatI Mar'"' '''114., .t KOIIIN-I

aeD, byornA 4.' .1' en 'oNd."IdIll. at Aftal.', .... a.... ....,'''.11

...........

bf,
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( """,

el' .t.l&&t"'. loa t.tl ....• t s.11.N4 SOSftlna4 I. Sul .. l •• d 18.

Jut 1948. 8.. en. B11øc5, ril bl1.. nJdle" .4 Mu14~" .. ta4pa t

e. 1an4brua .....t. U4ør,,,.1 •••

. De, .kal .re 'EJerne at *tl'. Ir. 5 l es , 1at Rol'., tor ft4'1

Oal"\ll'l' Joh •• Eatl Jen ••• , .. at Hat.r.lIl'. , !l OC , & ........ 4 •• tor

lUden I'l'u BItbel' Quaa4e. '111&4t at optft'e .boel.e._,Dinae!' ao4

rre4ld.ucerømlt. CJo4ken4el.e at UcI ... ftde OS Plaoe.n.as pall 41••• Orune

4. udenfor d.a Del at Gl'Ua4en.. lO. u' t1l441'a1let.u"er a.hllha'm"

esnene ar.nn ••• radlre . _viden .kal •• t "... lobe. _11.uI.

t,111&4tat beplantl aiu 2 l'lnI'te OnJMt .... rruct1iner Ol ., tor.-

tae. san.n.eas« rJ.mel .. 'Ol 11plaatId.DB at ........ fne••
Det .kal allterel, at det t J'ftclDleerma ... ". ~"I41n 29. J.llllar

1949 el' ·Ulk.naeslve" De, danske Spej4el'kol"Pl. at ....... 114..... bt ...

ikke ,.r _.et ID481'1' :l clen lorp .. t .t O.. I'tN4Dillllaewet ft4 la4-

4J'a8D:lq at Korp•• ". Eje.4. *'1'.11". 2. at Holte ud•• IaMDbavu-

.,.... II'.nae o.raa4.1' .14d.lt. tilladel •• tll at o,t~ .a Sp.~d.r-

""tl paa 138.01IIII.D.
lied &la8111tl1 En't&VilltØtor Jre4nl.Dle. ekal "8I'kee. at 4.r

efter Atp"l" fra 'D Rekk. Lod.ej.re .t lb."k1arina _, at cl. tra.

ta1411"Er.'atlll....3tr. oytator GI 8&& Bil.., 22, 08 1.4., 4.rho.

,4.rU,ere IIl.pektør ..... ae. Bal" I'IU atsl .. " En1ænQl _. at

ban fl'aZal4er Er.tatll1D4 t DUr rr.4n1npa Benne.t..... 80. pautue'.
al.n. er helll." Erøtø:\Il1..,lkrav tra t81gea4. Lo"'.1'"_

hu Idh.r QIlaa4.08 GU"\ner 'Peter Jen•• n bar ,.. ..... " -18

tilkeadt" ter""'YII' •. et leub .ner Fre4Jd. ......... ,. S.a oa .148'\_

Mat. 1.000 er•• 11... e' ~1eb tn.r HaYDe •• Sk•••

Vilde.. H.DllD til 4.. torho141vie l1.rI,ø. Ilktøa.Jaaia" ... hM-

D1ft6en, '0. cll"bl1yer udtln. nI ... t.... i 4n 101' 4. I W"Jer •

.. U"e UcI."·,,.lae at Oru.adeaeOl tll «e. '01"4.1••• he4øl.e. Vil

bo't,4e tor d.. IHcI...,.l ••• uDeSer....• t 04 •• '"

.. &,4, lkønnea ikke at '-"1 "t118U'ekkeU, J.j•.,'''"1at tilt.d.
418se 2 Lo4"J.re DOSe. lrøtatntns.

Tldkellea4 Aep lrelerUc •• n, hYl. EJ,"doa.tr. Ir. 2 l at 1Io1t. I

..



,..-..

Ol' at S'enele. oa• ., 1/2Hr. x..ncl. bar ,.eteae" åS 'tlt.d' O.

Bre'.tDtn8 at ".OQO Kr••• 4 ~11t..a af 1.00Q Ir. Ol 2.600 Ir ....

004teenl._ ter .,.. De~11... at 4t8.e "le" b"Dhol'~ri. ttl Uttn-

4else .et tm ""er o. 8011 "ler.tar .. nre •• atstuttet. betiDle.
de, Ile. af 1'n4n1ngeø bln4n4. Haadler 011 Pane11er .t bane EJen4Ø11.

Itter alt tor.USlenel. finel•• 4e. tekkeaan4 ,.. ... nb••"11k~

•• ade Erat•• t... tor ,"4.tae-n at ll:uDne_R'Ue. "11 Ir. 50.000,00

•• 4 Ttl1M&af O"DDBYnt. 1.000 Ir. + 2.600 Kr. • '..600,00

!tyllke 1'oetere B.n'''18el.~ er fund., efter

OID8tan41ghe4erne tllnntkkelt.g ,oclqJon

eller t81t 'Ea "t690'9'
ClyllløaeDi ... Baobebar paa ep•• Bogbind ... Kettv". Ol·G~.

eJ er ClauHD8 Yegøe puataae" sl,. Nol'" eta Clau••• 'llu_t .n
.U11e' Ernat.løg at b. 220.000,..

bYer til Saohe OSHoltY.4 ':"":""7.002,'0o. ttl Cla\&.en ao.tea Ir, HJ.m,oo
At 4.". 814&".S.leb ta14er .'''GI' 11hooo IJ". ,.. tilaue_ Orune

I

10r4 tor ",""dy_Je" Ol 85.000 b. ,... .... GI\lIl4er' ftr "ue 'oJ..
tID4.r 8apn. BebandU.... bar 401 kOM paa Ola.o.. 'OP' eltclll.... ."t. at Cl.H. bepnr el. Brautal. lan .. , UJI4_ ,et_

'1':il.lt .. Hol""' ... 1.40 Kray,.. Ir. 111.000.00

1Mø8." Clft.l1I11eD1.s-kcbe itd.dl,rUd • 1.'44.00

&oaDU her ri..- -18 at. 'Ida .... 4." 4'N. 'rua"
'ft4 1aa4.... k.. l .. loae--l.n4.1 •• paalac"'o

Kloak'b14na. hvilket .r \&4I'e4." l'Ol"eku4IYi.

af Stlll.nt I......_ Dero. e.. le4. E;r..... ~ ..

kray '11ver henlter

Med ".rkld.." at 4. paage14.D'. GI'UØII-

4. uqe.. 'Ol' BaOh•• ,.tUt.-eDd. oa. 8.000 .2 Ol

tor Mol"'''~ o~. 1.000 .2••••• t 01\Uldene ••

tu14'&u4"'U"04a. 08 har •• tor h"'ae'" tor-
4.1.,..11 'eU .•• 1lhe4•• _n".1"'"dd ...... '. a'
ør.tatld •• knve" 1ete .. lv II' rilteu,t. ha

""
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Belltbet bl1ver lm141en1d a~ drage

.011 8ntB8.. a" .re (lnmc1.n.. Vant 80.

LRndbrUlsJord, h'V01'ft4 be_rkeø, at der fore-

l111er Tilbud t.ra Gro8eere~ 'iller-Petersen,

aooepteret at 01Ylllllf;eø.tsr hohe 011 e:ner

.tedfundet Fredning at k.tIe Grundene tor

4ett. Bel"b

la4V14ere foreltgcer der Tilbud fra

Pl"Of•• "Gr Rueneo.. , aocepteret at Clril1ll!en1ør

Baohe 011enlr ot_41\&041\ 'Ir.chlt.ng at kebe

'1'eslU.np:me tl1 4e. pro~ -kterede Se""el •• at

de 9 Ql\lnde tor 2.000 Ir. ,~. Onuul eller lal'

0'8&8 dette B"l.b bl1 ..r at fradrage Er8tat-
Bi••• , 1108 heretter .11 uq."

" 4.100,00

Hvad aDgaar l)e.al'4ej er r. Claus ••

EratatDlqøkrav

ah •• r fr4l4n1ngennnet 11.ele4e. at clet er

n.el1g OSaut •• liCt. rl1 hu'be, b11.er
i.ld1e~td at ~.
4er er paal"" Claueene f)ruM NONtor 1ft.

r.dYejen v84 Lancl~ •• nakommlB81one-K.nd.l ••

eOIl Af.anainssbldrQ4.

II 18.000,00

ha clenM SwD 'bliver at drage

.er uqllr Vlltrdten80. Lara4Uus.~O" at (Jl"Wl-

4en NONtOI" tlwr ..... ".n, hwrw4 be_ne.,
at del" oleaa her for.l1Mer '11bu4 OBAooept

eo. aatert .. entor _4 Heluwa '\11ClnU •• DlIØ'

Buh•• o, Bogtal.er Holt'f". Grunct••

Heretter bliver EreutDlnøen tll ClaUlita

1n4el11 har '.le"llI8r »n3 er, bu.
OI"UB4ud,. ea. 1.000 .2, paa•• adt 8i1 tl1-

laat tn Er."~tll1q at"

b. 1.100,00

• '.900,00

II. ge·209••



Kenl1 Itu..,. at Jmage

8011 114,.1' Kloakb14rea tor denne OND4

• 816,00

Kl'. l!S.S16,00

Frr1 '4e"t.e Beleb bU.er at 4raae GruDden.

Ver41 8011 J.aDiSbn&lø30N

hvorener Er.'ti!tn1ngen vil U,øre
Ogeaa bel' tore11g;j'er T11buclOl

Aooept.om antør\ oventor .ed He.81n tll
Civ.lllugentør Bache. Ol Bogblnder Kolty".
01'1l •••

At 4e Er8""ll1nger, •• heretter

'11'ler at 1I4r84e, .11111&I

T11 feldre.lld Aaa. !'red.rille ••.

fl1 C1Vil1,.,eD1.1' kobe paa ep. og Joe"l ...

der 5..04 Moltw4. Vegne
'rl1 Oaardejer ,_ Clau•• n

fl1 p.a••øager Drejer

fl 400.91
KE. §.416.p

• 1~2.244,O.~)
• 9t3.2oo,oo

•• 1,,416,91 -
Ialt 11'.212.460,00

ttn4•• a.ll ..... 4 10IUJIU1le,1 MecUer at latu-

tfedabaeloftu § 11, Stk. , at bur4. be.l.

det t11 ovennøtvnt. k1oakb14rt1& 0& Atven4iJ)8"

bidrag svarende .~1.4. Beløb • 9.260,00
At R••tea -

,
beate..el.o at burde udre4e en F•• tedel tordelt otter Polketal aeden.
l lte4tel' at llIaturtl'ednln.selo'len. § 17. Stil 2 S.tøkuHn tlnde. at

"'rc1.udrede "eIltedele Ol K.beDb9.W. .'.Iond ••a '''''el.
Heretter bestemme••
».1' paa1llg, •• ned.nan ... , 1S.l1e'" I.DUIle -lll,eDele EJ.n-

4or111e"11118' Ca. 6,6 beot.. at Hava;rtIli.pal"4 ... , Mav. ltr. 6 l at
#IIIv.... 4. 8 Paroeller at Matr. 6 bi Ol 6 • at lyer .... lav.lr. , !J1

6 co
a:t SUNd. ltatr. Nr. 6 00 at ØVer.d. Matr. Hr. 6 JJlAleT Ja at ,,"1'''
Af denne erstatning. bliver idet der i ejendommen inde8tår tunder overform~nderlet bestyrede prioriteter store henhold o.22.540 kr. a 4~ og til rest 9550 kr. a 5~ D & d t f SV18eftertov~rdftormYDde~ietsdPåstandhanvendttil'ekst~aorarg:~ea~å~~gpå de 81 s prl0rJtere ~ nFlntA rAV. ",



Matr.19r. 1 !. at (lftrII4, Nav.tb', 5 1at ".. nel. Matr,ltr, , A ...
5 a .t ,,"r.4, Matr. lir. 1 • GØ 1 • at Uo1t., Hav,Ør, 11 4 OC

, ! at ""em, Matl'.tlr. 11 I at lyer", Ma1ll'.II'. 4 lå at "ftNel,

Matr,Nr... !! at ØVere4, Matr.I1r, 4 l at flWrtKI, JllaU'. Ir. 2 l at
,"

Holte, 41•• e.tll&e Del ta. HalYdelea at Mat ... nr. 6 !L at øolte,
Matr. lir. 2 I. 0& 5 l at Holte. Hat ... Nr. 2 i at Hol"'. Wetr."'"
5 l Ol 5 .1at Hol~e, Matr.Nr. 5 J1 08 5 a. at liolh. MaU.Nr, 5 t at
Holte, Hatr.N!. 5 J. d Holte, Matr.nr. 52 • at HolM OSet Areal at
Matr.lr. 1 ~ at Holte,

''"eSDi., at .&0.1Id.n4, Indho14.

til.an4_ pae. 4l'ealel'lle .. ikke foNlMtrea, •• Areal.rn. elral

udelukkea4. kunne be.,'tee paa lamme Maa4e e•• hidtil fortrin.ViI
80. Lan4bru, ..... Bler.

Navnl1g lkal det .. re torbu4t udlD rn4Jal."'A~ISCh"'I'D"
'tlldel.e.
1) at opt.re B'gnirlsel". .Irunele .. flll9l1dqer at enb'fer An.

401 I&td. tll Jianclbnlg8 oa SkOybns' Drift '_"Dl ., ........ 1'

lkal kunne opt.r •• paa Vllkaar. at 4. el' tm4'l'81.' rre4DUc' •
• 'met. Clodlum4el.eII.H.t. Plao.drc 08 U4e'''e. "4ft.el" .kal

l ftlf!lUe at. at anc!" aller ••• lQl ekeSatel'en4e Irøi.,.r paa

Arealerne b~4.r eller pa. anden Maadecaar til Oruad.
t

Oe.. p-

t.rel.. Jaum.ake lt04 .aa4an Godkende1ae.

2) at anbrlnse Boder, Skul" eller a.n4re 1Il4l'.tDtna'.I' ••• kaa nrk.

lI1eP1Ti!!Ilue UNoder Le4D1ngslIas'.re

,) at fjern. DOge' at aea paa Arealerne .taaellte leftkea1., .t !ræer I

Dua. Ol leven4e Hegn bor" •• ' tra, b9a4 ....... 144 1 alall4eUc
Drift.

4) at to ... ''''' Beplantning ., Arealerne udoYer ,.4Ucebo14el •• at «el
ek8111'\ereDde.

5) at ton'eg8 ~tpaVD1na. at eller Paaf11dDlna pu. 4e" aaturli&.
JON_OD.

6) ." .,fylde ~.r. 811er Vandhuller 4lle" at __ør"". 4la ... Bre44er
'11 At1IJIaa1ft1at AttaU.

.
"



1) at Illdbqde Stelll'Brde••

8) at ud1tegge '.3. ellej. Stier 0"1" Arealerneeiler ai 1:11etae

Tre4jeaand 'Ijre"iisbider over 41••e.
De," tl1staaø dog ialeenel. N041flkatlour .. 4... t.ne B••"e..

.. l$ere

D.n S.11erft ltolBUne tilberen4. ONII4. Mau.llr. , 1. at 8"1'.4,

4.1' tor 'Uden beny"t.. og ao,l. Aar tr.. i TU8n ~ea beJlT"lt 80.

J.o•• ~pla4., .kal uane." l'reWugen INane "..,,,, ••• uld •• at 10IIIIl\lD81

h'n1'ft4 de' er •• J'cma4.. tJliItll!J. at Areal.t. uar 4..... ",t'01ll1 er

atalutte". a. tl1 ... ' at hl18l'1ul Sogneread 1 SlIn.. l •• at 18. lUD!

1948. Sqoa. :Bl186 '. dl ~11" d8tlck., .. 4 Mul430rd ., ia4pa 1 ea

lan4brua ..... 1C O4.,t'el •••

Det a.l 'tBr8 EJen. at Mav.Br. , l Ol 5 .1 at Rol"e, tor tlden
Ganner Jobe. Eld.l JeOl8l1, Ol at Matr.lre 5 .Il Ol , l. •••• "••• tor
!lCSolI"" Betb.r Quaa4e, t11184t a'\ opt." hboe1Jl.e"'clllncer .04 l'Nt

lIina_v,,", 004keucl.18. at w..... OS 'laoer1lal ,.. •.••• GNIl4.

udenfor 41n hl at Gwll4ene, 80. er lncl4na.t und.r ~lJtfthaw.elnena

,rellDe 0IIraa4.". ~Y1un ekal Mt .re Jobe. b11 .r.naen t11184t a'

beplant. 'lft. l2 .. w".'''(JrUftd••• cl J'NIttJBel' 0'1 at tor • .,. ,u'un-
... te '31,11'11.1•• OS øJp1aD~zd.D8 at aaaclau. 'Ner.

PRatel.ret tor lre4D1DCabtste...l••rn•• O..rbo14e1•• bar fred-
ninaea-vnet tor Kebenhavn8 A.~.raa4akred.. U4.-l,.t tor IIbeDbaVDI-
.sun •• ZWIlllI Oaraader .C Danarlc. lIa~m.4Diaa.toNa1I11.

hl' 'betal•• Erat.'a1nger o, lorbo14 •••• 4 41..... U4redel .. 'oa
....ntor enten.
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AFSKRIFT
6cn, 6cø, 6da, 6db, 6cc
Øverød By, Søllerød

Anmelder:
Fredningsnævnet for Københavns amt

Tillæg til deklaration, udstedt den 14/6 1954, tinglyst den
14/6 1954, på matr.nr. 7~ m.fl. af Øverød By, Søllerød sogn,
med tillæg lyst den 3/2 1956 på matr. nr. 7e og 6cp smst.

TILLÆG
Undertegnede arkitekt, professor Palle Suenson deklarerer og
bestemmer herved, at der i foranstående deklaration af 14/6
1954, tinglyst samme dato, gøres følgende

Ændring
Den i deklarationen under post 2, nr. 5 anførte bestemmelse
"og deklarationen er ikke til hinder for fremtidig behæftelse
af ejendommen" udgår, ligesom bestemmelsen i tillægget af 30/1
1956 om, at deklarationstillægget ikke er til hinder for frem-
tidig behæftelse af ejendommen, udgår.

København, den 11. januar 1960.
Palle Suenson

Undertegnede arkitekt, professor Palle Suenson, deklarere r og
bestemmer herved, at de i foranstående dekalration af 14/6 !"

1954, tinglyst samme dato, anførte fredningsbestemmelser også
pålægges de mig tilhørende ejendomme matr.nr. 6cn, 6cø, 6da,
6db og 6cc af Øverød By, Søllerød sogn, med fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds og Danmarks Naturfredningsfore-
ning som påtaleberettigede, jfr. dog § 3.

Dette deklarationstillæg begæres tinglyst som servitutstiften-
de, idet det respekterer de på ejendommen i dag hvilende ser-
vitutter og byrder, forpligtelser og pantehæftelser, hvorved
henvises til ejendommens blade i tingbogen, jfr. tillige oven-
stående tillæg af dags dato.

København, den 11. januar 1960.
Palle Suenson

Tinglyst den 24. maj 1962 ved retskreds nr. 4, Lyngby Civilret

La.r.
Jørgen Helk

...
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REG. NR. ,,~/3.

, , ' '~""'l till' 1\.l61lliItUil't.. o

3 H'-I .•t51:~:~Sl{~~~,::·~~:~"~11/b t9 5Y,

)% -},'V
Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

ener (i de sønderjydske Isnds-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, a.rt. nr., ejerlav,

80gn.

7a, 7d, 6ag, 600
, 6°q.

Øverød by, Søllerød sogn.
Akt: Skab Ir.

(od},ld ..• , domm.,llon'.,,')

Købere bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvo, sidanl Rnd •• )

Øverødvej 201.
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Arkitekt Palle Suenson,
Børsgade 8, K.

D E K L A R A T ION •
===~==================

Undertegnede arkH,,:~t, profoss('t'Palle Suenson pålægger herved min
. a d ag co cq.eJendom matr. nr. 7 , 7 ,6 ,6 V og 6 vØverød by, Søllerød sogn

følgende fredningsdeklaration:
1) Ejendommen fredes med det formål at bevare det skønne og karakteri-

stiske lnndskabsbillede, som nu findes, og som væsentlig er bestemt af:
store og ubrudte marker,
mindre skovbevoksninger,
ellemoserne,
levende hegn,
trægrupper og enkelttræer.

De følgende bestemmelser må dog ikke hindre velbegrundede bestræbelser
for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsvæ~dier, der ikke
ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgangspunkt.

2) Det er for at opnå og bevare den i punkt l beskrevne tilstand forudsat,
at arealerne fremdeles som hidtil benyttes til almindelig landbrugs-
ag skovbrugsdrift, og det er .~o~~~~:
a) at udstykke arealerne,
b) at bebygge arealerne.

Undtaget herfra er avls- og beboelsesbygninger samt indretninger,
nødvendige for arealernes drift. Sådamle by~ningcr og indret-
ninger samt ombygning af eksisterende bygninger eller genopførelse
efter brand skal udføres med bedst mulig kunstnerisk og teknisk
bistand og skal med hensyn til udseende og placering godkendes af
de i punkt 3 nævnte institutioner.

c) at opføre boder, skure og lign. eller at anbringe ledningsmaster
eller skæmnlende indretninger,

d) at anvende arealerne til havebrug og gartneribrug, udover det for
ejendommens private forbrug nødvendige,

e) at anvende arealerne til frugtplantage eller tilplante dem med
andre træagtige planter til erhvervs formål ,

f) at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, som skal fore-
tages med bedst muli~ landskabskunstnerisk 06 forstlig bistand
efter anvisning af de i punkt 3 nævnte institutioner,



•

g) at foretage tæt beplantning. Undtaget herfra er beplantning,
som har til formål at dække for skæmmende bebyggelse og lign.
udenf0r de fredede arealer.

h) at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige
jordsmon, herunder at opfylde søer og yandhuller.

i) at henkaste affald på arealorne,
j) at nedbryde stengærder,

• k) at anlægge veje eller stier, udover hvad der er nødvendige for
ejendommens dr:..ft,eller at tilstå tredi(;;mand vejrettigheder
over arealerne.

Påtaleberettiget er Naturfredningsnævnet for Købcrulavns amtorådskrcds
og Danmarks Neturfrcdningsforening.

I tilfælde, hvor man Wlder hensyn til formålsparagraffen ønsker at
afvige fra de i punkt 2 anførte b~sterr~elser, og særliet, hvor det
drejer sig om spørgsmål af betydninG for helheden, kan ejeren eller
de påtaleberettigede forlange, at der indhentes en erklæring fra
Kunstakademiot. Kunstakademiets erklæring er i tvivlstilfælde
afgørende.

4) Nærværende deklaration kan ikke ophæves, ejheller med samtykke af
de påtaleberettigede.

5) Nærværende deklaration begæres lyst SOm servitutstiftende, id"t den
respekterer de ejendommen nu påhvilende servitutter, byrdøl',
forpligtelser og pantehæitolser, hvorom henvises til ejundommons
blad i tingbogen, og deklarationen Ol' i~~e til hindor for frcmtidi~
behæftelse af ejendommen.

.-

Hal to, den 14. juni 1954.
Palle Suenson.

Atskriftens rigtighed bekræftes •
for Københavns alDtsrådskreds, den lo. august

)'i\
1955Fredningsnævnet

tinglyst 14. juni 1954.
Harald Petersen.



AFSKRIFT
7~, 6cp 0verød By, Søllerød Anmelder:

Landsretssagfører Erik 0igaard

Påtegning på deklaration af 14/6 1954, tinglyst samme dag

TILLÆG

•

Undertegnede, arkitekt, professor Palle Suenson, deklarerer
og bestemmer herved, at de i foranstående deklaration af 14/6
1954, tinglyst samme dato, anførte fredningsbestemmelser på-
lægges den mig tilhørende ejendom matr.nr. 7~ og 6cp af 0verød
By, Søllerød sogn, med fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
kreds og Danmarks Naturfredningsforening som påataleberettige-
de, jfr. dog § 3 .
Dette deklarationstillæg begæres lyst servitutstiftende, idet
det respekterer de ejendommen nu påhvilende servitutter, byr-
der, forpligtelser og pantehæftelser, hvorom henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen, og deklarationstillægget er ikke til
hinder for fremtidig behæftelse af ejendommen.

København, den 30. januar 1956.
Palle Suenson

Tinglyst den 3. februar 1956 .

• f.a.r.
Jørgen Helk
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!real" d kUlI. U'YeIl4e. laa4Uqna •• lg\, og der al ikke toretacea )lO"
ton tor beplantJsiJlc. a•• ettu 4e Jl"t~ebenttlge4ea altø. kan torriJlge
wlalctafOl'ho14eae, hr al .Uet .. l .. ~aa.t.. 'UT, tngtplant.,.e tller
11&11~ll4e. ,,-

hr d ikk'. tont..,.. &tgnft1Jlc eller pI.t71cb'1~rpi analet.

hl' al ikk. opeettea elle J'lute. MP (tr ... , ••ehesn 1 rtntembe4eme)
de~ ,4~~.al~'berett1"4" •• t7tb•

•1 ••

»er _ ikke torebpa .'1a&1'iDs at aate1'lL1er ell.r hckaatnina af &ttalt
pi azotalel.

St~U' ... ikke .tbrrtel.

Pltale1Hll'rettipt aN heup tll 4enae tek1&Z'atlona Hat_.laer trl
heclni:l«llWftl,- tø r:tbtm.hå'nut .. tllridakftda. Bon. '.'V't~32. I.bchaft 'l.

JIM -"121 til 4. ejeDde._ lenigt ,!h'rilende •em. tutter ogbJrier
heTi... '11 4.. \1&4 i tlJ1&''boce. '

.. lleftCl toJlJllUJl&1 bestJTelae. den 2a.cl... 1958.
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l .., l' ""LJ"""O'" ....0..... /
I'~Ic," ejler (I de sønderjydske l~nds-

l :: e' d~e)bd. og bl. i tingbogen#
" D~ .., 1

l
"':! ii ..rt. nr., ejer av, sogn.
~ il'-

-

,1: ::. G;a.~1.:~et hus nr.:
• \~ ."'JJ· ..,.. .... >

I r.' .",
~.~ E. ~ e
] t

• co• c:
~"E
.. to~ ~o"-:; o.•::~

I

I

Øverød by,
Søllerød sogn.

...till/na"
or",ul.'

Anmelder;

FREDNINGSDEKLARATION.
I anledning af at den Søllerød kommune tilhørende ejen-

dom,matr. nr. 5 i; Øverød by, Søllerød sogn, agtes oyerdrage~. arkJ,tekt .til ejeren af matr.nr. 7 ~,m.fl., ibidem, professor/Palle Suen-
son, for at blive drevet landbrugsmæssigt i forbindelse med sidst-
nævnte ejendom, erklærer undertegnede Søllerød kommunalbestyrel-
se med virkning for nuvææende og efterfølgende ejere af matr.nr.
5 i, ibidem, at denne ejendom fremtidig skal være omfattet af
den fredning~ der i henhold til deklaration lyst den 14. juni 1954,
hviler på matr.nr. ? ~,m.fl., ibidem. .

Nedenstående bestemmelser begæres derfor/tinglyst på matr.
nr. 51, ibidem, som servitutstiftende forud for al pantegæld.
For så vidt an~år byrder og servitutter henvises til ejendommens
blad i tingbogen:
1) Ejendommen fredes med det formål at bevare det skønne ~g ka-

rakteristiske landskabsbillede, som nu findes og som væsent-
ligt er bestemt af:

store og ubrudte marker,
mindre sko~bevoksninger,
ellemoserne,
levende hegn,
træg~upper.og enkelttræer.

De følgende bes~emmelser må dog ikke hindre velbegrundede
bestr.æbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skøn-
heusværdier, der ikke ukritisk bør betragtes som endemålet .
men som et udgangspunkt. ~

2) Det er for at opnå og bevare den i punkt l beskrevne tilstand
forudsat, at arealerne fremdeles som hidtil benyttes til ,a1- '. I

mindelig landbrugs- ,og skovbrugsdri!t, og det ,e~ ..,f'orbudt:-.
a) at udstykke arealerne, =a II~:~:9J:.:rJ~ ~~J ~D fltl"

a 11. t"-o 5!:SO ~ v JO J~Jury· ;nb) at bebygge arealern.e. It.-. ~.. .~. .Undtaget herfra er avls- og beboelsesbygninger S~~

indretninger, nødvendige for arealernes drift. Sådanne bygning~
og indretninger samt ombygning af eksisterende bygninger e~~r
genopførelse efter brand skal udføres med bedst mulig kunstner:

. .

cc •• , .,. c' c C •••• c C c' ., c·.· C .~. '. ">'<': \: ;~f.~;:-:.~~f:.~\~Jb~..
......... , .;.,..,."....;,'t".;r .....;:!,.............. ~. _ ..... - .. - ..... --: ..... ,..., ~... '. ~\: ... ''''''' •• , ........ "' ....... ,~ .. - ..... ~ ~~'.-' '"'!"-..:" .. ": ...7:-:'..:7 ,.

~....,.. .
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~g teknisk bistand og skal med hensyn, til udseende og pla;-e-' ;: . ':'!'.~'~:"'~:'.:
. .. . ~ .

r-i.nG Godltendes af de i punkt 3 nævnte inst'itutioner,
c) at onføre boder, skure og lignend~ .• eller at anbringe

ledningsmaster eller skæmmende indretninger,
d) at anvendeaIeal~e til havebrug og gartneribrug, udover

det for ejendommens private forgrug nødvendige,
e) at anvende arealer-ne til frugtplantaee eller tilplante

dem med andre træagtige planter t!l erhvervsformål,
r) at fjerne beplantning udover ønskelig udtyndning, Bom

ska~ foretages med bedst mulig'landskabskUhstnerisk og
forstlig bistand efte~ anvisning' af de i ~unkt ; nævnte in~

'stitutioner,
g) at foretage tæt beplantning. Undtaget herfra er

ning, som har til formål at dække for skæmmende
og lignende udenfor de fredede arealer,

h) at foretage afgravninger eller påfyldninger
lige jordsmon, således som dette fremtræder
endelige opfyldning og regulering,

i) at henkaste affald p~' arealerne,
j) at nedbryce steng.ærder,
k) at anlægge v~j~ eller stier,

for ejendommens drift, eller
heder over arealerne.

;) Påtaleberettiget er Haturfredninganævnet for Københa~ Amts-
rådskreds og Danmarks Naturfredningsforening.
I tilfælde, hvor man under hensyn til formåasparagraffen øn-
sker at afvige fra de i punkt 2 nævnte ....bestemmelser, og :sær~..:: "',j' .. ~'

ligt, hvor det drejer sig om spørgsmål af betydning for helhe~ -~-
'1

den, kan ejere~ eller de påtaleberettigede forlange, at der LDd-< .~
, .'hentes en erklæring fra Kunstakademiet • Kunstakademiets eriJ.æ,.:..::,.'

.. .. ~.ring er i tvivlstilfælde afgørende. ~,_,~
4) Nærværende deklaration kan ikke'opnæves, ejheller med samtykke

af de påtaleberettigede. ' .

.. '

.. . .
~ ..~ ~~ ;,$' ~.'. - .

;: \ .. : ~r_· ..
,.

• ø -,. ..

,» ;
".

.• ø;O
J

". '.

! '., '"0

,
den bep1:mt-
bebyggelse

af det natur-
efter arealets.~

., . .

r

,,:.-

udover hvad der er nødvendige;
at tilstå tredjemand vejrettig-

,.. >

fncført j d:-:;')'Jgen for retskreds nr. 4
Lyngby Civilret
den ? O-M. i Ii .b 2

I

~øllerød kommunalbestyrelse,.
den 2;. feb. 1962. . .

r·
•• " •• : I

Erik Ø1gaard -: .,-...:,

, (. /Mathiesen. lt ......

~ .... -~":



•
I

I

II

"\

o
'I •" nC

I
\

I ,
I ,

" ',',,,,,,
,-'
",

\

,
'\

/
I

(\()
'--

\
, \

\
\

\

,~
II

11:,



FREDNINGSNÆVNET>



ESTEAKT-
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r rO~ c~r 17 r-; r ~~
~~tl,.,.J .. ~~\J..WiJ l.l

f: .
"·~:o~

/-"

(' ; ',' ':: ~.. ")
\.., p" 11,t ''1'067I lJ J ~ _ I:J ,

'1

'r -,-,
J..l,J.. • '7 2; 7 Q~ 6 ag~

I

, '
JI..I1l11elder:

)G. o E'redningsnævnet fo'r Københavns

'amtsrådskreds ~ BlGgd811lsvej 6 ~ lIT.

, ~7 den 23. jli."li afho16:~ ::!\y'edniYlGsnævnet cuøde på Søllerød

Tillæg c,GLClaration på matr.

nro 7 a~ 7 d, c ag, 6 co, 6 cg

0verød lyst 14/~ 1954 og senere.

~~_ ~0dt s~ledes:

"0 ci vildom1l1er DO::C'l1-J e:c,s en .

)0

,~~lcm, c~vi~in~s~~0r O. Godskosen.

r'
,_,t do:n/c~c til enlTI/-",:':'tid værende Gjer(e)s ejendofllS:L2t -cil

, arealG _' '~V3.nbS;-llCJSS~-:sthel t el'ley' delvis bI'inges '.:;::;"2. ophør,

:;a~ :_ger på.. '.",lerne ~ at fredningens bGtydn~Lng vL3sentlig :orrin-

(-.l' GjeY'en~ respektive enhver af ejerne~ berettiget til at for-

3e ~Qningen ophævet ~ for så vid t angår (iet af den (de) p25ældcnde

,'
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Hvis det areal, SOlli skal afstås, for eksempel til vej
eller lignende, eller SOffi berøres af fo:ranstaltninger af d.en
i forrige stykke næynte art, ikke alene elle1' sammenlagt med
tidligere efte:r nærværende daklur.s-tions dc.to afståede eller
berørte arealer overstiger :3 ha., skal ejeren, respektive
ejerne, kUl"'}l:lL.'1nekræve frecini:::1gcmo:9hævet, for så vidt 8.l1-

bår det eller Ct8 arealer, som skell afstås. Såfremt afståel-
sen skylo8s ~~vidGlse eller o~læguing af den ciel af 0verødvej,

Gr:. ,~ng det er prc.ktisk muligt, gennel:1føres i
"~" :-ac OVG:L'Clsstemmelse mec5.ejerens, respektive ejernes,

o, ..
_ce::.. .3~:'!L"~,,-,nsorJ1og lcmc5.skabslr..o.::ssigsmuk linieføring

.".__...Læt :-~2,r den til 'enhver tid værende ejer .s.fovennssvn-..:;eeJeIl-
QOG.

/
"- I '7 ,. /. ./'. ':J-.t~/-:.-v" -"";/~~ .....::1-\..-__..

O. Godskesen.

..

Iii,
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REG. NR. JrJ /3

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 13. januar kl. 9.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus,
hvor da foretages:

F.S. 198/1983: Ansøgning om tilladelse til ændret

anvendelse af staldbygning sa~t

opstilling af halmfyringsanlæg

på matr. nr. 7 a Øverød - Rygård -

hvilket ejendom er omfattet af

"Søllerødfredningen" m.m.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, borgmester,

fru Birgitta Broberg.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 8. november 1983 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) skrivelse af 21. september 1983 fra tækkemand Peter Frederiksen

til Søllerød kommune.

-
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3) skrivelse af 5. oktober 1983 fra samme til samme.

4)· ansøgning fra samme om byggetilladelse.

5) beskrivelse af halmfyr.

6) beskrivelse af røgvasker.

7) 5 tegninger.

8) indkaldelse.

9) skrivelse af 28. december 1983 fra Københavns amtskommune,

teknisk forvaltning, til nævnet.

For Søllerød kommune mødte Verner Pedersen og

Jesper Fehrmann.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen og skovfoged ~age

Lauritzen var mødt.

Tækkemand Peter Frederiksen var mødt sammen med

rådgivende ingeniør Brockhuus.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, har

i skrivelse af 28. december 1983 til nævnet meddelt, at forvalt-

ningen på amtsrådets vegne ikke ville fremsætte bemærkninger til

sagen, hvorfor de ikke ville lade sig repræsentere.

Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen var ikke

repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.
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Søllerød kommune har·med· anbefaling fremsendt

en ansøgning fra ejeren af ejendommen, Peter Frederiksen, om

tilladelse til en ændret anvendelse af staldbygning (heste-

pension m.m.) samt opstilling af halmfyringsanlæg på ejen-

dommen, der er beliggende i landzone. Kommunens anbefaling er be-

tinget af, at miljømyndighedernes godkendelse opnås.

Tækkemand Peter Frederiksen oplyste, at han har fore-

taget ændringer i stalden, der nu rummer lo heste og 11 kreaturer

uden at forelægge spørgsmålet for Fredningsmyndighederne, der

i 1977 godkendte stalden, som er opført i 1965, dog således,

at sagen skal forelægges Fredningsnævnet, såfremt kvæghold

på Rygaard ophører. Tækkemand Frederiksen oplyste videre, at

han har opført det halmfyringsanlæg, han nu søger om tilladelse

til at opføre. Dog er fyret nedtaget på grund af tekniske van-

skeligheder, således at kun fundamentet står tilbage. Højden på

palmfyret er 5,20 m. til "kippen" og udført af aluminium,

der er malet grønt (skovgrønt).

Der foreligger fortsat ingen miljørnæssig godkendelse

heller ikke af stalden.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen bemærker, at det

herefter må konstateres, at stalden, der i sin tid blev opført

uden nævnets tilladelse, nu anvendes ulovligt.

Nævnets medlemmer er enige om, at sagen ikke kan

afgøres i nævnet, før miljømyndighederne har godkendt såvel halm-

fyret som ændringerne i stalden, hvorfor sagen udsættes på fornyet

forelæggelse for nævnet og besigtigelse.

Mødet sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik Sejrup. Birgitta Broberg.

-----



REG. NR.

U D S K R I F T
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

",I

Ar 1984 den l. november foretoges for Fredni~gsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.178/1984: Klage over Hovedstadsregionens

• station på matr. nr. 7 f Øverød.

Sidst foretaget 22. juni 1984.
Fredningskendelse • s<lLLER(/:J D

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 16. oktober 1984 fra Hovedstadsregionens Naturgas
I/S til nævnet.

2) kortbilag.

3) fotokopi af mødereferat.

4) fotokopi af skrivelse af 4. juli 1984 fra Arbejdstilsynet til

Gasgruppen 1980.

5) skrivelse af 17. oktober 1984 fra nævnet til medlemmerne med

tt disses påtegninger.

Hovedstadsregionens Naturgas I/S' skrivelse af 16. okto-

ber 1984 har sålydende indhold:

"Vedrørende naturgasregulatorstation 471E ved Øverødvej og Rylgårds-

vej i Søllerød kommune.

Med henvisning til vort brev af 4. juli 1984 og fred-

ningsnævnets brev af 9. juli 1984 genindbringes ovennævnte sag her-
.

ved til nævnets behandling.



Det fremgår af nævnets møde den 22. juli 1984, hvor
man,besigtigede den opførte regulatorstation, at nævnets kendelse

af 2. september 1983 ikke fandtes opfyldt.

Vor konsulent GG 80 fremførte, at regulatorstationen

ikke kunne sænkes yderligere, dels på grund af arbejdstilsynet,

der finder en nedgravet station for uhensigtsmæssig og farlig,

dels på grund af, de ikke ubetydelige merudgifter til flytning

af et P&T-hovedkabel. Til dokumentation heraf er vedlagt kopi af

brev af 4. juli 1984 fra Arbejdstilsynet og et referat af møde

mellem P&T og GG 80 •

• Der har siden mødet den 22. juni 1984 været ført for-

handlinger med Statsskovvæsenet, Danmarks Naturfredningsforening
repræsenteret af.-lokalkomiteen for Søllerød kommune samt Sølle-

rød kommune.

Forhandlingerne har ført til et projekt, hvortil ingen

af parterne har bemærkninger.

Projektet, der er vist på vedlagte tegning lF-47l6-

8000-003-B, forudsætter, at regulatorstationen forbliver i sin

placering, og at volden ikke ændres. Projektet omfatter den vi-

ste beplantning af volden og omgivelserne. Beplantningen på vol-

den udføres i højdenl,7 - 2,0 m, således at stationen skjules

tt, bedst muligt. De 3 foranstående egehejstre plantes med en højde

på 4-5 m og sikres ved individuel indhegning og afstivning med

stokke.

Vi skal foreslå - efter aftale med statsskovvæsenet -

at HNG lader en anlægsgartner foretage beplantningen i dette

efterår sammen med ca. 30 andre stationsarealer, og at HNG



forpligtes til at garantere planternes overlevelse og gode vækst

ved at blive pålagt vedligeholdelse og eventuel vanding i indtil

5 år.

Det er vor overbevisning, at sløringen af regulatorstatio-

nen med volden og den foreslåede beplantning vil være så god, at de

fredningsmæssige'interesser er tilgodeset i et rimeligt omfang.

Vi skal derfor venligst anmode fredningsnævnet om god- /
;'

kendelse af, at stationen forbliver som den er udført, og at area-

let beplantes som foreslået."

Arbejdstilsynet har i sin skrivelse til GG Bo blandt an-II det udtalt:

"
I det konkrete tilfælde bør den .foreslåede ombygning ef-

ter direktoratets opfattelse undgås, dels fordi det generelt er

uheldigt at placere en regulatorstation i en fordybning-med deraf

følgende forringelse af ventilationen og mulighed for akkumule-

ring af tunge gasser, dels fordi en sænkning ar den eksisterende

regulatorstation vil medføre en væsentligt mindre hensigtsmæssig

rør foring end den allerede etablerede."ee Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra den på t'Rygaard" tinglyste frednings-

kendelse til at bibeholde den opførte regulatorstation 47lE

i overensstemmelse med den fremlagte tegning på vilkår, at sta-

tionen skjules med beplantning i en højde af 1,7 - 2,0 m, at

de 3 foranstående egehejstre plantes med en højde på 4-5 m og

sikres ved idividuel indhegning og afstivning med stokke, samt

lader en anlægsgartner foretage beplantningen. Endvidere for-
.

pligter HOv~dstadsregionens Naturgas sig til at garantere plan-

ternes overlevelse og gode vækst ved vedligeholdelse og eventuel

vanding i 5 år fra dato.
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren,' Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte

foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, og at

klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

I. Heide~Jørgensen. ' , '

'l "civildommer - formand •

'Udskriftehs rigtighed bekræftes:

,:tlen'l."november 1984.

Fi'tdningsriævnet for Københavns amtsrådskreds '
Gentofte civilret

Aygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 -622644

Ø'/)h'lU ~~F-
L~

oMlåommer

.. ; ~

, I

, l

, r
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS -

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den 26. juli foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 17/1988: Ansøgning om tilladelse til fældning

af egetræ på matr.nr. 7 f m.fI. Øve-

• rød.

Deklaration tinglyst 14. juni 1954.

Der fremlagdes:

l) s k r ivel se a f 14. j a n u a r l9 8 8 fra Have fo r e n ing e n So lP l e t t e n v / C. F r e -

deriksen til Hørsholm skovdistrikt.

2) skrivelse af 5. februar 1988 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen

til nævnet.

3) skrivelse af

ninger.

I 4) tegning.

21. juli 1989 fra nævnet til medlemmerne med påteg-

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

tt at meddele dispensation fra den tinglyste deklaration, hvorefter

der er forbud mod at fjerne beplantning udover forstlig udtynding.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

Foto venter



__ og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefri-

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværnede udskrift, og at tilla-

delsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I.Heide-Jørgensen.

civildommer - formand •

• Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 26. juli 1989.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

(11JM 'dJ' ff11 ~~
J. Heide-Jø~ensen

, civildommer

I
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

REG. NR.

Gladsaxe, den 7.7.1994
FRS nr. 6/1994811

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. ejendommen, matr. nr. 9 au Øverød, beliggende Paradis-
vænget 17, 2840 Holte - Tilbygning.

I skrivelse af 14. januar 1994 har Søllerød kommune på vegne
ejeren af matr. nr. 9 au Øverød, Jan Tøpholm, anmodet om
fredningsnævnets godkendelse af, at Jan Tøpholm på ejendommen
opfører en tilbygning på 191 m2 samt en garage på 40 m2. Der
er samtidig ansøgt om tilladelse til, at der på ejendommen
bevares et bjælkehus, der tidligere har været anvendt til be-
boelse.

Det hedder videre i skrivelsen:

"

Ejendommen er beliggende i landzone på fredet areal - Sølle-
rød Naturpark. Herudover ligger huset indenfor skovbyggelinie
mod Rude Skov, og er omfattet af vedlagte deklaration lyst 6.
december 1956 med Fredningsnævnet som påtaleberettiget.

I kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til jord-
brugs- og naturområde. Der er ingen lokalplan eller byplan
for området.

Kommunen kan anbefale den ansøgte udvidelse af beboelseshuset
men anbefaler, at der anvendes samme tagmateriale på hele
tilbygningen, som på det eksisterende hus.
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I henhold til ovennnævnte deklaration må der på hver ejendom
kun være et beboelseshus. Ved opførelse af familiens nuværen-
de hus stillede Fredningsnævnet krav om, at bjælkehuset skul-
le nedrives.

Dette er imidlertid ikke sket, og huset er istandsat. Bjælke-
huset er i Søllerødbogen 1993 udgivet af Historisk-Topogra-
fisk Selskab i Søllerød beskrevet som et absolut bevarings-
værdigt hus. på den baggrund kan kommunen anbefale, at bjæl-
kehuset bevares som udhus.

"

Miljøministeriet, Kronborg og Jægersborg statsskovdistrikt,
har ved påtegning af 4. og 22. februar 1994 til Københavns
amt anført:

"Såfremt der tinglyses deklaration om, at bjælkehuset ikke må
benyttes til selvstændig beboelse, men kun som udhus, har
distriktet efter omstændighederne ikke bemærkninger til det
ansøgte.

Kopi af evt. deklaration bedes fremsendt Kronborg Statsskov-
distrikt."

Københavns amt har i skrivelse af 27. maj 1994 anbefalet det
ansøgte.

Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen.

Det hedder i fredningsdeklaration af 6. december 1956:

"

Udstykning af ejendommen må ikke finde sted udover nedennævn-
te undtagelser.
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.......

på udstykkede parceller såvel som på hovedejendommen må ikke
foretages anden bebyggelse end een beboelsesejendom for een
familie med tilhørende udhuse. Bebyggelser - af såvel beboel-
sesejendomme som udhus e - må kun ske efter forudgående god-
kendelse af fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds.
Byggelinien fastsættes til mindst 30 meter fra skovgrænsen.

II

Fredningsnævnet godkender herefter, at bjælkehuset bevares og
4t meddeler dispensation til den ansøgte tilbygning. Begge til-

ladelser er betinget af, at der alene er tale om een beboel-
sesejendom for een familie, samt at der ikke sker udlejning
fra ejendommen, og iøvrigt på de af Søllerød kommune stillede
betingelser.

Fredningsnævnet anmoder Søllerød kommune om at påse, at ejer-
ne lader betingelserne vedrørende ejendommens anvendelse
tinglyse på ejendommen som begæret af miljøministeriet.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden 4
uger fra modtagelsen kan klage til nærværende fredningsnævn
over afgørelsen jf. lov om naturbeskyttelse § 86 og 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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Den 31. juli 2007
FRS nr. 28/07 sum

SCANNET ..
, ~ Modtaget f

"knv. f W N'aturstyrelsen

'REDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45853355
Telefax: 45 85 33 19

Skov- og Naturstyrelsen
Jægersborg Statsskovdistrikt
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

- 1 AUG. 2007

SNS-52452-00049 Udvidelse af driving range, Søllerød Golfldub.

Ved brev af20. april 2007 har Statsskovdistriktet ansøgt om dispensation fra deklarati-
on af 14. juni 1954 om fredning af ejendommen matr.nr. 7 a, 7 d, 6 ag 6 co og 6 cq
0verød by, Søllerød med tillægsdeklarationer af30. januar 1956 og 23. juni 1967. De
sidstnævnte tillæg er tinglyst henholdsvis 3. februar 1956 og 18. juli 1967. Ved ansøg-
ningen søges dispensation fra fredningen til, at markarealet udlagt i vedvarende græs
anvendes til udslagsareal for golfklubbens driving range uden anden fysisk ændring
end udjævning af det sydlige markskel mellem græsarealet og den nuværende driving
range. I forbindelse med en evt. tilladelse sker ingen anlægsarbejder på græsarealet, og
der opføres ikke skure, bygninger el. lign.

I forbindelse med, at Rudersdal kommune ved skrivelse af 30. april 2007 meddelte, at
der tidligere fra Søllerød Golfklub var blevet ansøgt om anvendelse af arealet til golf-
formål meddelte Statsskovdistriktet brev af 9. maj 2007, at der nu var tale om en væ-
sentligt mere begrænset ansøgning, at der ikke var tale om anlæg af nogen art, men ale-
ne en ansøgning om accept af at benytte et eksisterende, vedvarende græsareal til
golfspil, og at dette ikke syntes at stride mod deklarationens formål, der er "at bevare
det skønne og karakteristiske landskabsbillede, som nu forefindes, og som i det væ-
sentlige er bestemt af store og ubrudte marker. ..."

Det anføres endelig, at det ansøgte ikke er omfattet af de i deklarationen nævnte for-
bud.

Danmark Naturfredningsforenings lokalkomite har ved skrivelse modtaget den 12. maj
2007 meddelt følgende:

"DN Rudersdal kan acceptere, at arealet overgår til golfformål på følgende betingelser:
1. Arealet skal henligge som klippet græsareal.
2. Arealet der er sikkerhedsmæssige udvidelse af driving range arealet må kun anven-

des til nedslagsområde for golfbolde.

DN Rudersdal kan acceptere, at resterne af det levende hegn mellem drive range og det
ansøgte areal fjernes, udjævnes og tilsås med græs.

DN Rudersdal kan anbefale, at der gives dispensation på ovennævnte betingelser."
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Der har den 19. juli 2007 været afholdt møde på stedet.

Den for Søllerød kommune mødte repræsentant oplyste, at det ansøgte strider mod
fredningens formål. Han oplyste, at der meget snart vil foreligge et forslag til en sam-
let, ny fredning af området.

Statsskovdistriktets repræsentant blev forespurgt, om området tidligere er blevet slået
så tæt, som det kunne konstateres. Der blev svaret, at det indtil for nylig kun er blevet
slået 1 eller 2 gange om året og ikke så tæt.

Fredningsnævnet meddelte den 30. januar 1973 på visse nærmere betingelser en tidsbe-
grænset dispensation til anlæggelse af golfbane. Tidsbegrænsningen er forlængst udlø-
bet.

Et udvalg bestående af Grønne organisationer, Dansk Golfunion, Kommunernes lands-
forening m.fl. har i en rapport fremsat anbefalinger om anlæg af golfbaner. Det er
blandt anbefalingerne i rapporten bl.a udtalt, at golfbaner som udgangspunkt ikke kan
placeres inden for strandbeskyttelseslinien eller i fredede områder.

Fredningsnævnet for København finder, at en udvidelse af det areal, der benyttes til
golfformål, ikke kan meddeles ved yderligere dispensation, hvorfor der gives afslag på
det ansøgte efter naturbeskyttelsesloven § 50, stk.l, idet det strider mod fredningens
formål, som er benyttelse til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget,
klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttel-
se § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der vide-
resender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
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