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OVERFREDNINGSNÆVNET>



År 1951, don 8. juni., !lfno.gde overfrcdnin~sn'Bvnet pa grundlag af
r- _- .

mundtlig og skriftlig votering følGende
k('ndelse

i na~en nr. 974/1)0 Ved1'0rOnd~J fre<'lnint: af "Sømosen" m. v. i J3allerup-Mnaløv
og Herlev kommuner ••' . Den f.l.f fredningsn1Jvnet for Købnr1hnvns amt den 7. fc,bruar 1950 afsagte
kendelse 0r sålydende:

"Vf;'-lO Statsministeriets Skri vell:3u til ]'rcdnin:::;fllu~vnet for Københavns
.mtoraadSkredS af 14. J:J.rm:J.l' 1(J~8 blev ocr Gfter Indflti.l1 ing fra Udvalget

vedr0rende Københavnsegnens grønne Om:rac;,dor re~st ]!'-rf) ord nr';88A.g med Hensyn
til den p3.a }i1redningsplancm optagnd, parl GY"vnGcmmellem Ballcrup-Maaløv
og Herlf-;v Kommuner boli{-;gcmdu MODe k8.lnet "Sømos(:)Yl" ID8d (h~rtil gT'Bnoonde
Areal af EJendommen Matr. Nr. ;"'la af Bu,lll)l'up og de øvrl,"'O Ai'caler, r·1Om.
danner cm Bræmme omkring Mo::wn. lVkd Udvf,lr;ots lndlltillin{,; fulgte en Plan,
m~rkAt B~-M. 102a, udvisende dG ILf Indstillingen omfattode Omruader, deraf
Arealet :::d' Mat~. Nr. 21[1, med Kl'ydsGkravoI'ine oe den n'IJVYlte Bremrne mod
Enkel tDkravering. PLmen er from1:-L[~t j Sag •."n Dom Bilag 2.

Dem nedlnEte Fredrdngspnar3t2nd er SEJJllycJonde:
Vedr0rnnd e sel vu MOSG2realfjt (det i.ndenfoJ' den nobbn l te prikvcdc Linj e
paa Planen Bilag 2 beljsgende Areal).

le Der gives Almenheden Arlr;8.ng til at fem'dos paa don indnnfor og

langs med "~:;ømosen"s nordlige matrikulrrre Skel beliggende 5 m
brede Markvej, vist med dobbelt prikket Linje.

2. løvrigt fredes Arealet S.'LD] edon, at r,hlotannen derpaa ikke ma;>l

forandres, idet d<.,;Y'do('; trllffes nI,rmnrc Aftaler om den paa Arealet
v.nronde Lossepla<1G. Dot OT n,~~vnlig fOl'bnJL:

a. at opføre Bygningl)]' nf c:nhvor Art, hQrun~ier Uri vhu::;e, Boder og
~)kure olIer fmbrj nce andro Indretnin~or, der kan virke mi sprydende ,
herunder LedningsmaDter o. lign.

b. ud en Frl:dnine;smynnighcdornco TillDdelse n. t f j erne eller udtynde
døn pan ArealE)t staaend c hcpl:l"n tninr; af Trlwr, Buske og levende
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ttlordsmon eller at henkaste Affald pnn. dett8,
~. at opfylde Vandarealer olIer at benytte disses Bredder til Hen-

kastning af Affaln,
f. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at tjlstaa Tredjemand

Vejrettigheder over Arealet.
3) Ingen af de under Fred.ningen inddrn.c;noMatr. Nr.e eller Dele

deraf maG. udrltykkes udover det til FastBættelsG af Fredningsgræn-
sen nødvendige.

4) Paataleret har Frod~inesn~vnet for K0hen~avns Amtsraadskreds
samt Ballerup-Maaløv og Herlov Sogneraad.

II. Vedrørende den under Fredningen inddragne Del af Matr. Nr. 21a af
Ballerup (det kryds skraverede Markar~al Nord for Mosen).

l) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa forandres, men
det skal med de af efterstaaendo Bestemmelser følgende Indskrænk-
ninger udelukkende kunno udnyttes paa samme Maade som hidtil,
fortrinsvis som Landbrugsareal. Saafremt den udenfor Fredningen
beliggende Del af Matr. Nr. 2la nf Ballerup skulde blive bebygget,
kan den af Fredningen inddracne Del af samme Matr. Nr. henregnes
som fælles Friareal for Bebyggelse. Planerne for Friarealets Ud-
formning skal c;onkendes af Fr(0dningsnmvnet for Københavns Amts-
raadskreds og Ballerup-Maaløv Sogneraad.

2) Det er navnlig forbudt;
a. at opføre Bygninger af onhver Art, herunder Drivhuse, Boder og Skure

eller at anbringe andro Indretninger, som kan virke misprydende,
herunder Ledningsmaster o. lit;n.
uden Fredningsmyndighederne8 Tillad(~lf1oat
eller at tilstaa Tred jom::md Ve jrottighedor

3) Arealet maa ikke udstykkos udover net til Fastsyttelsc af Fred-
ningsgrænsen nø~vendigG.

4) Paataleret har Fredningsn-r.vuet for Københavufl Amt8raadskreds
samt Ballerup-Maaløv og Herlev Sogneraad.

III. Vedr. de øvrige under :B'redrlin[';eninddrae,ne Aro8.Jer (Bræmmen
iøvrigt om Mosen).

l) Der gives Almenheden Adganc til at færdes paa 5 ID brod sti fra
Sømosens nordøstl i.geHjørne l:::mgf3dens østlige og sydll.ge Side,
hvilken Sti (paa Planen vist med dobbelt prikket Linie) anlægges
ved 13allerup-Manløv og Herlev Sognernads Foranstaltning.

2) løvrigt paalægges dor Aroalet (vist med enkelt Skravering) en
Byggelinje- og Ordensservitut, saaledos at der derpaa ikke maa
opføres Bygningol', Drivhuse, Boder, Skure og lign. Henkastning af

"

,
•

2.

~nltgge Veje eller Stier
over Aro8.let.

...~,



Affald maa ikke finde Sted, og Arealet skal holdes rent of, ryddeligt.
,1t'Eventuel Beplantning skal holdes vedlige med HenDyn til Besk~ring og

Udtyndning, og eventuelle Hegn skal noldes i sømmelig Stand.
3) Paataleret har Fredningsnævnet for Københavns A~tsraadskredo samt

Ballerup-Maaløv og Herlev. Sogneraad.
Udvalget vedrørende K0benhavnsegnens grønne Omraader havde inden

det afgav sin Indstilling til Statsministeriet ført ForhRndlinger med
Ballerup-Maaløv Sogneraad og Herlev Sogneraad om Sagen.

Med Hensyn til Fredningspaastandens Post III har Udvalget vedrørende
Københavnsegnens grønne Omraader, der har givet Møde U11der Sagen paa

, Statsministeriets Vegne, i Mødet den 5. Aue;ust 1949 afgivet den berigti-
gende og supplerende Udtalelse, at dnt ikke er T:::t.Ylkeni Øjeblikket at an...
lægge den paagældende Sti eller at give Almenheden AdgaYlg til dot pna-

I~ tænkte Stiareal, men at det alene ønskes fnstslaaet ved Fredingskenaelsen,
at der skal holdes Mulighed aaben for Anl~g af saadan Sti ved AfGivelse
allerede nu uf Areal dertil.

Udv!:ilgetvedrøl'cmd8 Kø beYJ.}};-l.Vl'lSe{,:nenf1grønne Omraader oplynor, El. t
Herlev Sogneraad j Skri velsG af 14. Oktober 1947 har erkLcret f1i g en:igt
i , at .B'redningensøges gennemført i det angivne Omfang op;mr.,d(le angi vne
Fr0dningq)a8.stnnde, of',B':1.11oJ'up-Mo.aløvSognerar-.l.dhar i Skri.velse af
ll. D(~c\.)mber194'7 ti.ltl'andtUdvrt1r;(;t~-1FOl'olag paa Botin,o;olseaf, at
Københ:-~vrJsl\mt og Københ3VYls oG Herlev Kommuner dul taf,eT i Udgi.ften.

Fredningspaastanden omfatter nodenn~vntp. Ejendomme med nedenn~~1te
E.i ere.

Paaot:mdens .Post 1., Loddt)l'i Mosen.
Mat.L'.Nr. 120b af Ballerup, Ej er Gros serer J. Bueh, Ki.rstinelund, 15al101'111),

120a af Ballerup og J. 3b af Skovlund e, I~jer Københn vns KOITJ!f!lm0,
16e af Ballerup, Ejer Ingoniør H.B. Jeoporsen, Moseskr~nten

pr. Skovlunde,
12d, 220. og 21a af Ballerup, Ejer L0veno kcmtnke Fabriker,

II

" II

" II

" "

Ingeniør Abildp;aard, Br0nsh0 jvej 9,
København,

Ejer lngHni0T Hans Bueh,Ros~v~j 2,Klampcnborg,
Ejer Landbrueskandidat N.M.Bpndt Jensen,

lIolmegaard, Ballerup,
Ejer 13allerup-Maaløv Kommune,
Ejer T eglv'Drksej eJ:.'C. Sundga,ard Andersen,

Ballerup,
24b af Ballerup, Ejer Radiotekniker Carl Erik Hansen,LRSagf.

Kaj Nielsen,

"
" 17e af Ballerup,
" 17a af Ballerup,

" 89, af Ballerup,
" 8e af Ballerup,

"

"
"

..



4.

" "

Handelflgartner F. Bøtel, Ballerup Mark
pr. Herlev,

Gaardejer Lars Chr. Larsen, Dommergaard,
Ballorup,

l20d af Ballorup, Ej er Gaardoj el' SigV~tld Jensen, Grønbekgaard,
Gevninge pr. Hoskilde,

l20e ::.lfBallerup, Ej er VOb-rnmand H::ms Simonflen, hosengaarden,
Ballerup,

Højstensgn~rds Legater v. Kontorchof Ager-
l

toft,Højstensgaard, Herlev,
Godsejer A. Horsons, Fæn0,
Hf;indelsGt11'tnerJ. Krogdahl Andresen ,Paar-

v:EnGot, Horlev •

7a af Ballerup, Ejer

Matr. Nr. 13m af Ballerup, Ejer

" "

" "

" " l5g r.1f Herlev, Bjer

• " " 1711 af Herlev, Ejer
" " 25a af Herlov , E,ier

• P t l ~ t IIn:-:l.f~ '1,,11( 0TIn LoD.

Matr. Nr. 210. af Ballerup, Ejer 10v,Ems kumLJk<J Fa l:J:l'.'ik Cl' , :B\lbriku.ntAbild-
gaC1.1'd.

Paast'.Hldun~'JPest III.
Ovenn:Bvnte Mutr. Nr. 120b, 20a Ot; l2d af Ballerup, 13b af Skovlunde

og l5e, l7a og 250. af Herlev samt mod HenDyn til den omhnndl(!de By~gelin-
je- og Ordensservitut endvidere Matr. Nr. l6a af Herlev tilh0rondc Proprie-
t:nr-Morten Ulbæk, Ulbæksgaard pr. Daugaard, og Mat!'. Nr. 27a-. af Ballel";,p,
tilhørende Handelsgartner F. Bøtel.

J:i'rodningsnævnet har i en !tække Møder b13~iGti~ot Forholdene paa
sa.gen__ Sted et og forhandlet; med ele paagnlrl end e Lodoe ,iero. Til N'Bvnots M.øder har

".- Udvalget for Københavnsep;nens grrmno Omrnador paa Statsministeriets Veg-ene, Københavns Amtsraad, Ballorup-Mauløv Sogneraad, Herlev Sognoraad,
Københavns Magistrat, Froderjk~bcrg KommunalbestyrelDe, Danmarks Naturfred-

" ningoforening og vedkommende Panth~~voro v:Drot indvarslet.
Enkelte ~f.Lodsejerne har prntoGtcrot mod, at Frednin~ finder Sted.

Andre bar nedlagt Paastand om, at der indrømmos dom visso Modifikationer
ved Fredningens Gennemf0relnc. Samtlige L0dsojcre har paastaact sig til-
kendt ~rstatning.

Herom skal, bortnet fra Ersta tn i.np;sspn.rgsmaalet, hvi.lket behandles
nedenfor, bemærkes følgende:

I!'redningsnævnet er enigt j., at der baade er F0;je nRturfredningsm~s-
sigt Det og Hjemmel i Natul'frodninp;slovcns § l til at iV'Erks13tte Fredning
af de paag~ldende Arealer, som paastanet. Det g~ldor om disse, for oelve
Mosuns Vt~dkoml1;ende,at dem med 8i t ial t ca. 3~3 heet. r~tore Areal udgørle et Omraac1e af en indenfor :E:gnen Slll'pr1)[';ctog en ejendommelig Natur, S0m



5.

,

det vil være værdifuldt for Almenheden at bevare. Med Hensyn s.:Drlig
til det paagældende Areal af Matr. Nr. 21a af Ballerup eør det sig
gældende til Begrundelse flom et af~ørende Moment af Fredningen, at Be-
varelse af Arealet som intakt er af v~8entli~ Betydnin~ for Udsigten
over Mosen fra offentlie Vej. Med Hensyn spocielt til det i Frednings-
paa3tandons Post III omhandlede StianlTg blj.ver Fredningen at udforme
OVel'Em38temm6nd e med ovenani'cH'te af Udvalget vedrø:r'ende Københavnsegnens
grønne Omraader afgivne Udtalelse.

Om de fremkomne Ønsker og Paastande om Modifikationf~r i FredninGen
b em'flT'kes;

Fra Lodsejernes Side er der fremsat Ønske om, ligesom hidtil, at
kunne udnytte Tr~bevoksningen og Tørvemassen i deres Lodder i Mosen til
Br'Bndsel til· Brug i. (~gen HUfJholdning. Herom bE;f)temmer lPrcdningsnævnet
med Tilslutninp:; fra Udvalget vedrørr.mde K0bcnhavnsegnens erønne Omraader,
at Fredningen ikke skal v~ro til Hinder for saadan Udnyttelse eventuelt,
hvad Træbevoksningen angaar, mod tllcvarcndo Nyplantnin~ efter Krav derom
fra den paataleberetti{~ode Myndighed.

Fredningen skal ikke VTro ti]. Hin~er for, at Ejeren af Matr. Nr.
24b af Ballerup, Radiotekniko~ e.E. Hansen, foretaGer Plantnine af Fruet-
tr~er indenfor den nuvTronde Havos GrTnser af, Syd for denne.

•
Fr8dningen skal ikke v~~e til Hinder for, ~t Skovbevoksningon paa

de Kø benho.vnsKommuno tilhørond o Arenlel' Ma tr. NI'. 120a af Ball erup of, l3b
af Skovlunde udnyttes som hidtil efter forstlige hegler og fO~ig Anvis-
nine.

" Fredningen skal ikke v:r,ret LI Hinder for, at Handelngartner Bøtel
Gom Ejer af Matr. Nr. 13m af Ballerup som hidtil udnytter det paa Ejendom-e men V:Brende Pu·mpeanl:Bg til Vanding i nit Gartneri, dotS p:t8.Betingelse
af, [J, t Vandingen ikke bli vel' til Skade for Vandstanden i. Mosen.

N2ar Godsejer Horsens 80m Ejer af MatT. Nr. l7n af Herlev har frem-
sat Krav om, at Fredningen, hVfLd denne Grund angaar, skor ved Ekspropria-
tion u.f Arer.l.let,finder F redning~m'x;vnet ikke nt kunne j.rm.::,u.okomrnedetto
Krav. Med I-fensyn til d.ot 1~r.\(1()r .B'rodningspa.astandens Post III omhandlede
St:Lanl:x;ghal' Udvalget vedrøY'pnde KøbcmhavnsE":e;nens f,rønne Omraader anbefa-
let, at don over Matr. NL'. ?-r·if.l af Herlev go.ncmdo Del af Anl':Dget ændres
saaledes, at der pea det n~vnte Mntr. Nr. kun bLAlaglæg~eA en 5 m bred
Stribe regnet fra den okoisterend8 Grøfts østlige Side. Udvalget har
derjmod ikke kunnet anbofule no{:cn Ændring uf FredningApnastandens Bygge-
linjepaal~B, idet nemlig den v~nentlignto Dol af det af Byeeelinjen op-er Lndelig 8.fskaarne treknn tcc1~ Areal 9.1' Ma tr. Nr. ? 5a i Farve jen ikke kan

\ bebYGGes nom J!'ølgeaf Højc.pamdingBI()dn.i.ngD Tilstedev:Brelse.

co
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e Endelig har Ej eren af Løvens komiske Fabrik()r, Fabrikant Abildgg,ard,
principalt protesteret mod, at d~ i Frcdningspaastande~8 Post II omhand-
lede Areal bliver inddraget under Fredningen, idet det er Hensigten at
tebygge den paag:Eldende Ejendom, IISø gU:l"rd en II , med Arbejderboliger, og sub-
sidi~rt udtalt Ønske om, at den Linje, som er Nordgr~nsen for det Areal,
som paasta:ls fredet, ikke bli vel' fastlagt anrlerledes, en(l at snlve Linj en
maa kunne omformes af praktinke Hensyn ffiedHenbli~ paa den paatænkte
Bebyggelse Nord for Linjen, rlo~ nItid med Bibeholdelse af selve Størrol-
sen, godt 7 Tdr. Land, af riet Areal, som skal freden, 0R naaledes, at

, Fredninguns Formaal, Bevarelse af Udsi~ton over Mosen, 0pfyldes fuldt ud.
Udvrtlget vedrørende KøbunbavnsegnenD c;r0YlYleOmraader har bomærkot

til Jen principale Paastand, n.t selv om (J~lter Tanken fra Ejercms Side

•
nt opfrJre Arbejdel'bolige.r paa et Areal af "Søgaard", hvorom dog intet

\konkrt~t forelif,'fSCH,Bynes de t muli gt 0t rimolir:;t CL t opI'etholdo Fredn-Lnren
;·lfden under Fredningspaastanden omfatt()ri()Del Qf Ejendo~men, idet d8nne
Del j. rriJ.l'ælde af, a t BobYP;(Q;ulrw bli ver aktuel, KFtn hen1'8€:,'TIeS som f-:cllt::s
Fri[-n:(~8.1for Be byggel::30n.

]'roclnlngsncuvnet til træd GT' (u. sse Ud valgetn Bom:fJrknineer, ae om d et
Gubcd ('ji'.ert ud tal te ØnDko :"lknlN'.Bvnet b t31l.:crke , 1.'1. t d eJ.' i dets Kondelse
ma~ faut8~ttes en bestemt Gr~nselinje for det frectede, oe at Imødekommelse
[-LfVaria tio~ i IJinjeføringon mrI.[t bli ve et Di spcmsa tionsl=mligf;end e.

Mt;d Hensyn til den i :B're(ininf,:3p::wDk"ndensP0St I, ?- nævnte LOSf1e-
plad~j skal bernær'kes, at L0vens kemiske :B'abriker som Ejor af Grunden paa

'

Mosens Sydside , hvor Lossepladsen fandtes, har GJ'kl'eret si.g indforstaaet
~ med, at Benyttelsen til Losseplado maa ophøre som stridende mod Sundheds-

.-vedtægten Tfor Bal~eruP-MaRl~v Ko~mune.. ,. .
Med hensyn tll Erstatnlng tll LodseJerne for Frednlngen har Frednlngs-

-"'nævnet vedtaget, at Erstatningen forsaavidt nngaar de i selve Mosen belig-
gende Arealer under Hensyn til disses Beskaffenhed og Ejernes deraf be-
tingede Mulighed for UdnytteJse af Arealerne og den forholdsvis ringe Ind-
skr:Bnkning heri, som Fredningen vi] medføre, hliver at ans'Btto til ca. Halv-
delen ~f Grundv~rdjen eller 3 Øre pr. Kvadratmeter for do i Ballerup-Maaløv
Kommune beliggenne Grundes Vedkommende, og forsaavidt angaar de: i Herlev
Kommune beliggende Grunde under Hensyn til, at disse er vurderet højere
til Grundskyld end Moseerundene i den anden Kommune, til Beløb varierende
fra 10 til 15 Øre pr. Kvadratmeter.

N~vnsmedlem KontorChef Alcth-Thomsen har dog ikke villet ansætte Er-
statningen for Mosegrundene i Ballcrup-M[-Laløv Kommune til mere end 11/2 Øre

~pr. Kvadratmeter.

.~ ...



Fredningen af de efter FreJningsp~astandcn8 Fnst I,
bliver herefter at till~gge de paag~ldende Lodsejere

Erstatning for
fredede Arealer

med følgende Boløb;
Ej8ndommen Bjerlav Ejer Areal fJom fredt-Js

, l

Beløb
Matr.N:r.120b 250 Kr.

II II 1208,
13b
160

" II

" ",
II II 22a

oe: 21a(Mooelod) II

II II

II "

" "

II II 13m

II II

II II 120d

II " 120c

II "

II " 17a

Buch
" )Københa YDS

3kovJ.unde~KomlIlun8
Ballerup Inceniør H.B.

Jesperoen
)]jøvens kemi ske
~Farl':ike e,:B'abri-
)kl,Ylt Abild{~l'':'';I,:rd
In~uni0r HanH Bueh
Land brWjskandi dat
J3ont1tJensen
Ballcl'up-Maaløv

J3allf;rup

"
"

8a "
Kommune
Tegl vmrkse j er
Oh,r. Sundcaard
An cl er:~011

Radtotbkniker Carl
F~rik Hansen 14760 "
Handelsgartner

"'F. Bøtel 14240 "
Gaard 8 ,j er Lars
Chr. :Lnrsen 13441 II

Gaardeje! Sigvald
~Tensen ")697 "
Vognmmld Hans

Grosserer J.

Simonsen

ca. 8220 m2

li15415
9300 ." 750 tf

13440 II 400 II

8e "

33150 II 1.000 II

7600 " 230 "

"
II

"

"

II

Herlev

"

7790 " 235 "

6320 II 190 "

6600 " 200 II

450 "

430 "

400 "

l.ilO "

3655 II 110 "
Bøjstensgaards
Legat ca. 3700 II

Godse.loT A.
Horr-wl1s ca. 7200 II

(10 øre pr. m2) I

370 II

(15 Øre pr. m2)
1.100 "
6.:225 Kr.=========

Erotatningen for Fredningen af det i Fredningspaa8t~ndens Post II
omhandlede 36.858 m2 store Areal af Matr. Nr. 218. af Ba11erup, "Søgaard",

~tilhørAnde Løvens kemiske Fabrikar, Fabrikant Abildgaard, og beliggende
udenfor Mosen, fastsættes til 10 Øre pr. m2 eller 4.000 Kr., hvorved der

-
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e er t3{;etHenAyn til den Fordel, som de tilbF.l.gev'BrendeAroaler af Ej endom-
men vil faa ved Fredningen.

For den i Freuningspaustcmdens Pf') s t III,. 1J. ,-,mhandlodeAfgivelse
af Areal til Etablering qf en 5 m bred Sti, hvorpaa der gives Almenheden
AdGang til at færdes, ydes der Erstatnine sauledes;
Ejendommen Ejerlav Ejer AreGl at sfgive Beløb
Matl'.Nr.15g Herlev Højstens- ca. 700 m2 Grundv'B:rdi 40 Øro 2pr.m

gaards Legat 20 0re pr. m2 =:: 280 Kr.
" " 17a " Godsejer A. e[t. 850 m2 Grund v'lrrdi 60 Øre pr.m2, Horsens 30 0re pr. m2 = 510 Kr.
II II 25a " Han(]t:lls~nrtner

n 2a. Krogdabl 200 ~. Grund v'"Erdi 60 Øreca. m pr.m

ti ''lAn<1resen ~)O Øre pr. ml.. =:: 120 Kr.
" " J 3b Skovlunde Københavns 1100 ? GruY1(lvccl'di 9 Øre 2ca. m- pr.m

Kommune G 0re 2 100 Kr.pr. ID =
hvorved bemærkes, at det Areal, som skal afgives
tj l Stianl I;L~, er medregnet vc(lAnsættelsen af Er-
Dt:ltni.ngCor .J!1redning:lf Areal i Mosen.
Matr.NJ.'.~~O8. Ballerup 10venn kemiske

og 12d Fabrtker ved ca. g50 m2 Grundv'Erdi...,
J!'fl.bl'i.k2nt 6 Øre pr. m"'-
Abildgaard

mod Bemærkning som ad Matr. Nr. l3b nf Skovlunde.
21--11 Mat l'. N]'. lc~Ob Ballerup GrOSDSI'er oa·.1 100 m "Grundv~rdi

~. J. Buch 6 Øre pr. m~
~ed Bemærkning som ad Matr. Nr. l3b af Skovlunde

e-l

2g Øre pr.m
= go Kr.

29 Øro pr.m
= 10 Kr.

1.110 Kr.------------------
ErAtatningen for Paalæegeloe af Byggelinjecorvltut

Fredningopaastandans Post III, ~) fastsætteR nanledes;,
Ad Matr. Nr. l6a af Herlev, Ejer Propriet~r M.K. Ulb~k

II II l5g ibd. II Højstensg8.Rrcts Legat
II "17a ibd. " Godsejer A ..Horsens
II "25a ibd. " J. Krogdahl Andresen
II " l3b Skovlunde " K:lbenhavns Kommune
II " l2d oe 20A

som omhandlet i

100 Kr.
100 "
100 II

50 "
200 "

I- "
Ballerup

27 Ballerup
" Løvens kemiske Fabriker

Handelsgartner F. Bøtel
100 II

200 II

~~~=~;~;
" "

I

I

l , al
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tt Herefter bliver der i Erstatning at betale:
Vedrørende Fredningspaustandens Post I •••....••••••• 6.225 Kr.

4.000 "
1.110 "

850 "
Ialt; 12.185 Kr.--------------------------------

vedrøre~de I!\redningspaastanclens Post II .............
ved .r'ørondeFredningopaastandons Post III, l) ........
ved1'0rende Frcdningspaastandens Poet III, 2) ........

Dette Beløb vil v:I'lreat udrerte med 1/:~ e11 er 4.061 Kr. af Københavns
oG Frederiksberg Kommuner, fordelt efter ]101~etal, medens Resten,8.124 Kr.

'

udredes med Halvdelen elJer 4.062 Kr. af Statskassen og den anden Halvdel
4.062 Kr. af Københavns Amtsfond.

Der findes efter Omstændjghaderne ikke Føje til at lade nogen Del
, .. af Erstatningerne tilgaa de p'w.gl-:ldendel)anthavere. Dette gCBlder navnlig
~ogsaa med Hensyn til et af Finansministeriet i SkrivelG8 af 28. Septbr.

1949 fremaat Krav om, at den Erstatning, der maatte tilloddes Inceniør
H. ll. Jespersen som Ejer af Matr. Nr. 16c af Ballerup mar: bli ve anvendt
til hel eller delvis Indfrielse af et BY8ningoiotandsættolseslaan i denne
Ejondom og Matr. Nr. 21e af Ballerup, hvorved b8mærkes, at Matr. Nr. lGc
er en ubebygget op; til BebYI~ge18e uOE';netMonelod ."

]'redningsn:Evnet bestemmer herefter:
"Der paalægp;es foranf2lrte i og veci."Sømoflen" i BallcTup-Maaløv

af,Herlev Krnnm1mer beliggEmdd, pi23 vodh'J;ftedePlan viste Arealer sRaly-
dende l!'!,ednin~:

I _a L Vedrørende selve Nlosearenlet (det indenfor den d0bbel te pri.kkede
~- Linje beliggende Aroal).

l) Der gives Almenheden Adgang til at f~rde3 pan rlc~ indenfor og
langs med "3ømnsen"s nordliGe matrikulxro Skel heliggende, 5m
brede M.§.E..kvej,vist med dobbelt pl'ikJl:etLinje.

2)Iøvrigt fredes Arealet saaledes, at TilRtnnden ci.erpaaikke maa for-
~llldres,idet der d0e tr-effns n::,X'rrnore.Aftal()rom den pau Arealet
v'lH'endeLos seplads. Det er na vnlj t; fo rburJt;

a. at opfore BygninGer af enhvt";Y'Art, herund(n~ Dri.vlluse,I30der og Skure
eller at anbringe andre Indretnineer, der knJ1 virke mi.sprydi;mde,
herunder Ledningsmaster o. lign.

b. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at f.jerne eller udtynde den
paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende Hegn,

c. uden .Fredningsmyndighede:rnes Tilll1dc;lseat foretage 13ep lantning af Area-
let udover Vedligeholdelse af den eksi3terende,

l'e. at foretage Ud- eller Afgr::J.vning,Paafyldning paa det naturlige Jordsmon 'I
eller at henkaste Affald paa d8tte,
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10.
e. at opfylde Vandarealer eller at benytte di8~eD Bredder til Henkast-

ning af Affald,
f. uden ]'redningsmyndighedernes Till!.:J.delseat tilstcla Tredjemcmd Vejret-

tigheder over Arealet.
3) Intet !lfde under Fredningen inddTaene Matr. Nr. e eller Dele

deraf maa udstykkes udover det til Fasts~ttelG8 af Frednings-
grfmsen nødvendige.

3) Po.ataleret har Fredningsn:llvnet for K0benhavns Amtsraadskreds
s~mt Ballerup-Maaløv og Herlev Sogneraad.

II. Vedrørende den une!er .B':redningen inddragne Del af Ma tr. Nr.
21a af Ballerup (det krydsskrave:rede Markaroal Nord for Mosen).

l) Arealet fredes saaleds8, at Tilstanden ikke m~a forandres, men
det skal med de af de efterf01gende Bestemmelser følgende Ind-
skr~nkninger udelukkende kunne udnyttes paa samITeMande som
hidtil, fortrinsvis DornI;rmd.brugsareaL Saafremt den udenfor
Fredningen beliggende Del af Matr. NT. 21 af Ballerup s1::ulde
blive bebygget, kan den af Fredninr;on .i.nddracneDel af flamme
Ma tr'.Nr. henregnes som f1311es lPri:J,realfor Bebyer;elsen. Planer-
ne for Friarealets Udformning'skal go~kendes af Frcdningsnnvnet
for Københavns Amtsraadskreds 06 Ballcrup-Maal0v Sogneraad.

2) Det er navnlig forbudt:
a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunoer Drivhu8e, Boder og Skure,

eller at anb:ringe andre Indretnineer, som kan virke misprydende,
herunder Ledningsmaster og lign.

b. uden :B':redningsmyndighedernesTillad else at an1"Bgge Ve je eller Stier
eller at tilstaa Tredjemand Vejrettigheder over Arealet.

3) Arealet maa ikke udstykkes udover det til FaRts~tte1se af
Fredningser~nsen nødvendige.

4) Paataleret har Fredninesn~vnet for Kj0benhavns Amtsraadskreds
R3mt Ballerup-Maal~v og Herlev Sogneraad.

III. Vedr. de 0vrige under FredninGen inddragne Arealer (Bræmmen
i0vrigt om Mosen)~

l) Der gives Almenheden Adg~nG til at f~rdes paa en 5m bred Sti fra
Sørnosans nord0stlige Hjørne langs deno 0stliBe og sydlige Side,
hvilken Sti (paa Planen Vi:3tmed dobbol t priklret Linje) anlæeges
ved Ballerup-Maaløv og Herlev Kommuners Foranstaltning.

2) I0vrigt paal~gges der Arealet (vist med enkelt SkraverinG) en
Byggelinje~ og OrdensservitQt, saaledos at der derpaa ikke mas j

~opføres Bygninger, Dri VhUfJe, Boder, Skure ae lien. Henkastning ~

..,.-



ll.
e: af Affald ma'3. ikko finde Sted, og A:re2lot 8ka1. holdC's rent og rydde-

liet. Eventuel Beplantning skal holdes vedli.ge med Hensyn til BeskT-
rin~ og UdtyndJ.np,;0['; eventueJ ie HOBTI skal holdes .1 s1mmE~lig Stand.
Frodningert udf~~OB mod do foranf0rte M.odifikattoncr m.H.t. Bonytte~

se af Bevoksningen og T~rvem~sscn i MOGun til Br~ndcel ~jl e~et Brug,
Plantning af P:tugttr'Berpa.n Mat.r..Nr. 24b af Ballerup, Udnyttelse af Skov-
bevoksningen pd.a K'1bfmhf.wnflKommunes Grunde efter for(1løJ.1. {l,e Regler og Ud-
nyttelse af Pumpennl'Bgct pa~ Mutr. Nr. 13m uf Ballorup.

Der betales for Fredningen en Erstatning af ialt 1?185 Kr., at for-
'dele mollem de enkelte L()d~H)j().re::lOTQ forrmfnrt og at uf/rC(1E?mod 1/3

eller 4.061 Kr'. forlodR af Ko benhavnr3 or:, Frc(lorj kf-1borgKommuner, fordel t
efte r FolketnI, med ens Host\:m, e .124 Kr., 'l.Wr()c]es med H1.1vdelen, 4.062 Kr .

•
ar Statskassen og den andcm Hl:llvde1,4.06~2 K:r., ::l:f' K'1hcnhavns Amtofond."
, K"';!ldelsener f'oT(,;lagtoverfrudni ngnnævnot :L mudfrl1'::tf naturfrednings-
lovens § 19, 3. stk., hvorhos Jon Ol' in0anket af crosscrer J. Bueh,
Lc~v8ns kemiske fabrikker, ingenirj): Hano Bueh, l3.nc1b1'u?~s.kandidatN. M.
Bendt Jenson, Ballerup-Man1~v kommulle, .radiotekniker CR:rl Erik Hanoen,
hand 01sgartner F. Br1 tel, vo?:nm:-1.ndHans Simonsen, handelo{.':al'tnerJ. Krog-
dahl Andresen , godsejer A. I-h.r'scns ar;propriet'nr M. H. Ulbfflkved nuværc;nc1e
ejer iflg. utinglyst okøde K. Koeh Jensen.

Det bem::erkes,at det i kondolsc)U under "Paantand enfl Post III II anf~r-
te matr. nr. 27a af Ballerup er an fejlskrift for matr. nr. 27 smstds.,
samt 2t et Løvens kemioke Fabrik tilh0ronde mORoareal af matr. nr. 20a

.-asmstdS., der støder op til matr. nr. l2d
~ningen, ikke er angivet under ken~elouns

.-til lodder i mosen. .
Ove:rfredningsn~vnet hrlT den 25. maj f.~. afholdt astedsmøde i sagen

'Og forhandlet med de m?idte lOc1sej01'('; orr.;andre i sagen interesserede,
hvorhos sagen er blevet bch:lndlet P~.iut senera møde.

Man ved tog a t beer::ensofredn"i.nzsområclet dels VEJd, at riet arenl,
der i benhold til kendc~lf.lOnforbc';holrlc,(3til et øt-LanlXJgsyd og ;-~stfor
mosen samt pal~gges byggelinie- og orduTIssqrvjtut (servitut III), udgår
af fredningen, dog således n t cl en i frcdningnpl:if.J tandon s JJOst III, l omhand-
lede afgi vels8 af areal til en ~ ru bred oti freTllr)e180 skal grJlde foY'
matr. nr. 16a af Hex~.ev (nu skyldsat som m~t.r. nr. l6bp smst~s.), dels
ved at fredningen af arealot mutr. nr. 2l~ af Ballerup nord for mosen
(servitut II) begrænseo til den oydligu, Yl'Brmectved mosen og vejen lig-
gende trekant, hviD mod vejen vendende side udg0T cn. halvdelen af stræk-

_ingen langs vejen af det under fr()dningskr.mdelsen optagne areal.

smstds., ae som omfattes af fred-
"PQastan~Gno Post I" som hørende
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til Da man ikke opnåode n~gGn mindeliG 0verensk0mst med do nnkende
lodse,i ero vedrørende ersta tningsop"Jrgsmålot) hul' man i med:f0J::'af natur-
fredningslo~ens § 20 forelagt tuksationskom~isBioncn detto spørgsmål
til nfg0relse p8 det i kendelsen n:ngi vne grundlag) sitlledes Gom det er
:Bndret ved det foranst::jende, hvorvod. b GlIlT.Y'keo, at d et handolsgartner
J. Krogdahl AndrE::sen tilhørende o.r\.~al af matr. nr •. 25a af Herlev ved
denne ~ndring er udgOet af frednincen.

Taksationskommissionen hal- efter en don 21. oktober 1950 foretaget
besigtigelse ved mode den 2G. s. m. fn,Dtsat iJJ'statningerne således:
matr.

,I "
120b
170
17a

af Ballerup by og sogn, ejer zrossbrer J. Buch
smstds., ejor i.ng0l1i..0I"" f-I~·mn Buch

250 kr.
300 II

nr.

ti " " lani.lbrugF;kandillat N. M. bundt
,Jnnsen 500 II

200 "• II "
ti ti

8a II "Ball~n'up-lY.IaEJ,10v kommune
22a)21a)20o. og 12d oillstds., ojer L0ve~s komiske

fabrik
smstds., ejor radiotekniker Carl Erik Hansen

2.500 "

" "

800 "
500 \I

110 "

" " 24b
\I " l'3m
\I " 1200

" \I 16a,

\I

hand olsgartnt~r F. B0te1
vOGnm!md Hans Simonsen

nu 16bp af Herluv by og fJOen, nuv:Br0nde
g~rtnor Kurl Koch Jensen

17a smstds.) ejer godscjer A. Horsens

e,jer

" "

"
400 "
750 "

Da overfredningsnTvnet L3vr-igt k::l.n til tr-ede det i kendelsen anf0r-
te, vil denne være at sta(~f3)ot(] med de af det fornnot;3cnde følgende
J3ndringer.

'T h i b (:) s t e TIl m e s : 'J
-I

Don af f'r0dningsn::evnut fOJ' Kr~benhavrw amt den 7. februar 1950 "
afnagte k(:;nde1se VOdl'rH'Cndc frulln tng af "Somosen II m. v. i Ba11orup-Maaløv ,

"og Herlov kommuner s t3.df'BfJtcu mod. Je af eJet for8.nstl:1CnOO f~lgende 'Bndr:Ln-l'
gUl'. GrJmsernc fo r det fruc1 0du omr·:..lde ClI' Vi:'-3t prj et kort ur. Ba-M 102c) ~
som er vedh-eftet nærv'X)l'endu kendelGe.

I erstatning udbetales r~l~unde bal~b:
gHH3scnH' J. Buch, Kirstine11wd, Bal1eJ'up..................... 250 kr.
K(~benbu. Vl1S kommune f •• 750 II

ingeni0r H. B. Jesporsen) Mosenkrrm ten IH'. Skovlundo.......... 400"
Løvens kemiske.fabrikker, Brr"Jnshojvoj 9) BrøYlsh::lj........... 2.~OO"
ingeni0r Hons Buch, hosØlTej 2) Klampenbore.. 300"
lnndbrugokandidat N. M. lkm<1t J"cnfHm, Holmor;aard)BallcruJ)..... 500 "

Trsp. 4.,{00 kr.
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Tr.Rp.
Ballerup-Maalov kommune1 håclhuset, Ballorup •.•...•..•••....•.•.
tcglv~rksejer Chr. Sundgan.rd Andersen, Ballerup ..•........•..••
radiotekniker Carl Erik Hansen v/LRB Kaj Nielsen, Gl. Mnnt 2 .••
handelsgartner F,. B0tcl, Ballerup Mark pr. Herlev •........•••.•
gårdej er Lars Chr. Larsen, Dommore~tard, Balle.rup ......•.......•

" Si gV,':l.ld Jensen1 GrønbækgEtC1rd, Gevninge pr. ROGldln.e •.•
vognmand Hans Simonsen, Rosenf,ården, Ballerup ••..••...•...••••.
Hø j ::3tenegaards leen t v/ kon to ]'ch~f Agel'toft, H.....j sto!lsganrd,,

Herlev .....•
~ndoGjer A. Horsens, M011e~aurdon, Herlev •...•....•...........•
gartner Karl KQch Jenson, Gronsvinget 54,Hjortesprine
Be10bet udbetales til propriet~r Morton Ulb~k, Ulb~ksganrd
pr. Daugaard

ial t

13.
4.700 kr.

200 "
200 "
800 "
500 1/

400 "
110 1/

110 "

370 II

750 "
400 "

8.540 kr.
Erstatningsbe10bene vil V'ere at forront~ mod 4% p. 8.• fra 7. februar

1950, til betaling sker.
Erstatningen med renter udrodes mod 1/3 af K0bonhavns 0g Frederiks-

berg kommuner, fordelt efter f~lketal, medens rnsten udredes med balvde-
len af stntskrwsen og halvd(;} en :·l.f K,."bl3nhavnso.mtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekr't~ftes.

1
,.·./~....... ~ .,.ø::;~

........,..,. ....-?
",ri ........ <......~., }I---'"~".",7·rO;~;f~

FUrage
ovcrfredningsn~vn8ts sokretær

ta'J.'

".
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Kendelse i 1fredni.r~ssag7/19480

Angø FredniDB af.sømo"en~1~~~/;;årlev Kommuner.
Ved Statsministeriets Skrivelse til Fredningsnævnet

, ,

for KØbenhavns Amtsraadskreds af 14' Januar 1948 blev der efter
Indstilling fra Udvalget vedrørende KØbenhavnsegnens grønne Qn-
raader rej st Fredni.ngssag med Hensyn til den paa Fredningspla-
nen optagne, paa Grænsen mellem Ballerup-Maaløv og ~erlev Kom-
muner beliggende Mose kaldet wSømosenw med dertil grænsende
Areal af Ejendommen MatroNrc 21 a af Ballerup og da øvrige Are-
aler, som d~~er en Bræmme omkring Moseno Med Udvalgets Ind-
stilling fulgte en Planp mærket Ba-Mo l02~,udvisende de af
Indstillingen omfattede Omraader, deraf Arealet af MatroNro21~,
med Krydsskravering og den nævnte Bræmme med Enkeltskraveringo
Planen er fremlagt i Sagen som Bilag 2.

C ,D:rE\:iii;eFtanFl\alfor
Io Vedrørende selve Mosearealet (det indenfor den dob-

----- --~belteuPrikkedS LinjeiCaa Planen Bilag 2 beliggende Arsal)o
~ives ~menheden Adgang til at færdes paa den in-

denfor og langs med ~Sømosen~s nordlige matrikulære Skel bel1g-
gendOm'F:WMarkv~. ~ vist ;Aed Ob'b~rikket Linjea

~ fre ft~ealGt d t Tilstanden dorpaa•ikke maa forandresp idet der dog træffes nærmere Aftaler om den
paa Arealet mnde'0Jl!!PladsotDl!lr ~lorbudt~
1!. a.t oPføre~i#e_ enhvel ArfI h8er rivhuse, Boder

og Sk~ra eller anbringe andre Indretningerp der kan virke
mispr~~~e9 herunder Ledningsmaster oolign.

~_ udep(Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller ud-
tynde den pas Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske
og levende Hegn,

2~ uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplant-
ning af AroaJ.et udoV'e:oVedligehOldelse' af den eksisterende,

~. at foretage Ud- eller Afgravning, Paafyldning paa det natur-
lige Jordsmon eller at hen.kaste Affald paa dette"

eo at opfylde Va~darealer eller at benytte disses Bredder til-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01285.00

Dispensationer i perioden: 23-11-1967 - 27-05-1998



OVERFREDNINGSNÆVNET
REG. NR.I~8'D.

Nyropsgade 224 V.

Telefon 11 9335 og 11 95 65 I' ( - -
., '._ • I.

ib.
København, den 23. november 1967.
Ofn. 974/50.

'} f. r ':j\1 J:"} -. 7. 't. \. . : I

- 0_.· _ .. _~_

Overfredningsnævnet har i dag tilskrevet landinspek-
tørerne Axel og Carsten Meldal, V. Voldg. 115, Kbh. V., således:

./. "Ved at tilbagesende hoslagte sag om udstykning af
3 parceller af matr. nr. 16 BE Herlev by og sogn, skal Over-
fredningsnævnet - næst at henvise til skrivelse herfra af
l. november 1967, hvorved man underrettede Dem om Overfred-
ningsnævnets skrivelse af s. d. til Herlev kommunalbestyrelse -
udtale følgende:

I skrivel •• af 20. november 1967 har kommunalbesty-
relsen meddelt Overfredningsnævnet, at kommunen Bom påtalebe-
rettiget i henhold til tillægsdeklaratlon af 14. jun! 1944
vedrørende bl. a. matr. nr •.16 ~ Herlev har givet dispensation
';1;11'Udstykning og bebyggelse af den omhandlede parcel og har

./. samtidig fremsendt vedlagt. af Dem udarbejdede udstykningsfor-
slag af juli 1967, hvorefter der udlægge s en 5 m bred ati mod
vest og syd.

Da den ønskede udstykning således respekterer bestem-
melsen i Overfredningsnæv.nets kendelse af 8. juni 1951 om fred-
ning af arealer ~ "Sømoøen" i Ballerup-Måløv og Herlev kommu-
ner om afgivelse af areal af matr. nr. 16 hR Herlev til en
5 m bred sti, finder Overfredningsnævnet intet at bemærke til
den omhendlede udstykning. II

Hvilket herved meddeles.under henvisning til j. nr.U.163-l68/67-68. PT O. v.
E~o

f h;'(Lj
y J. Fisker. '\~Y

•

Herlev kommunalbestyrelse,
Herlev ringvej 4,
,i30 Herlev.

\ \ .

('j' ( .
. l

I

'/ /,;'1 / :.' _._ I .• \
• " , ..:J ,~J. ,r;~ _ r /(

. -. __ .-. !:..! ."J .i I.. ~f)-
... ;-i--\~

•



OLf: ..

• ,.
•

"i:~•-

"• --.E
";1- 2

~ • ;;;- ~
" ~ "b< - .;:-c ~• -• • - ~" = -'" '" ~ ~• • •c ~ -- .= •• - •

" " c "•- ~ •
Ol V. - •
C ..
bO e~

lFl
.~
•.:..-- •~

•
•••

llull(l" ud"lyknlllRslll'"f'n hllr d!!'n ",um tl~lh·r. rJl'"rlll't f'llt'r ",\h'I~Io:it'r1'\ .krillllt'rlu: phlllliJ .1
lIfholllf" udøtJrrnr ,'(Oddl"llu Itn.nbrln.rl5e.

I·

.Ballerup
by og sogn.

Somosen.

16Z:n

"2
~a 6"00 a-_·°0,

•,,
"

R·/40C:;:;; - --f-- 'S>/~"

,

I
I
I
I

/
L.-.:...._

6
eg

~ -

bp
16

l>o*~Ir
I

I
Ars tået id '-"=J
cendnu t.Ll..e rwt.en
L rna.i.r-t..Llen)

\
\

Parceller ar
matr n.r /6bp
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j.,realer beregner efter mål
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KOI1MUNALBESTYRELSEN

,: i ' ", 196 7 El/IwlP 2l~ 6 1

Overfredningsnævnet
N~ropsgnde 22, IV
1&02 Københ.vn V.

I nosl~gt t11b~gesende8 sug vedrørende UQstykn1U6 ~f p~rceller
af m~tr. nr. 16 bp, Herlev by og sogn vedlagt kopi ~f kommunalbesty-
relsens skrivelse ~!3. august 1967 til D'herr. landinspektører Axel
& Carsten Meld~l samt lund1ncpektørernes udstykn1ngotorslag for del ~!
m~tr. nr. 1& bp udfærdiget 1 Juni'1gb7.

Vedrørende deklar~t1on at i7. ~un1'1944 skal aun henv10e til
ovennævnte skrivelse, og vedrørende fredning til en 5 m bred sti sk~l
mun henvise til udstykningsforslaget, hvor 8t1are~let er indtegnet.

P. K. V.

v. Plantener / B. Iveroen.
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OVERFREDNINGSNÆVNET ib.
København, den l. november 1967.
Ofn. 974/50.

Nyropsgade 224• V.

Telefon 11!J3 35 og 11 9565

- I) r t l' \ I ,,:. :7
G. n) •. :J.;

--- _ ....... _ ..- '. - ~

./. Ved at fremsende hoslagte sag om udstykning af par-
celler af matr. nr. 16 EE Herlev by og sogn med bebyggelse
for øje skal man under hensyn til, at kommunalbestyrelsen
ved sin erklæring i sagen udelukkende har henvist til by-
planvedtægtens bestemmelser for området tillade sig at
forespørge, om kommunen uden at dette har fundet direkte
udtryk tillige har truffet sin afgørelse under hensyntagen
til den efter forhandlingerne mellem kommunen og ejeren af
matr. nr. 16 ~ Herlev - hvoraf 16 EE senere er udstykket -
oprettede deklaration af 14. juni 1944, tinglyst den 17.
april s. å ••

Det tilføjes, at Overfredningsnævnet ved sin senere
kendelse af 8. juni 1951 om fredning af "Sømosen" i Balle-
rup-Måløv og Herlev kommuner vedtog at lade bl. a. matr.
nr. 16 EE udgå af fredningen, "dog således at den i fred-
ningspåstanden ombandlede afgivelse af areal til en 5 m
bred sti fremdeles skal gælde for" denne parcel.

Landinspektørerne Axel og Carsten Meldal er herfra
underrettet om foranstående.

P. O. v.
E. B.I f;JA.~

J. Fisker.

HerI ev kommunal bes tyreIs e,..,.__, ;; L !7V r·,- ,--. , l ' , T' T:-,' T- ,...
o ,,--.-., .. \'.L_..:01, .....)

Radhus et, l' :(Nlc' E T ':--) -, \'AL'r-."" .,..... ... ... . ~ '-- .... J\ ~. ',J

2730 Herlev. i - - 7.'-:·--':7-, ,. /' 1 I• 1I17i ;-"I\l, b,/ ,
)"c·O LI /,,-/,ril7.fT7ii;
e'f. .-1
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U D S K R I F T
Til fredningsregisteret
til orientering

I~-<f'b
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1986 den 24. april kl. 10.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrAdskreds møde på Ballerup rådhus, hvor

da foretages:

F.S. 38/1986: Ansøgning om godkendelse af friarea-

lers anvendelse og udformning i hen-

hold tilOverfredningsnævnets ken-

delse af 8. juni 1951 - matr.n r.

21 n Ballerup. (Sømosen)
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I." Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

3) det af Ballerup kommune udpegede medlem af nævnet, kommunalbe-

styrelsesmedlem Skjold Jacobsen var mødt.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 21. marts 1986 fra Ballerup kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 27. februar 1986 fra landskabs- og

byplanlægger Peter Thorsen.til Ballerup kommune.

3) 3 kortbilag.

4) indkaldelse.
5) skrivelse af lo. april 1986 fra Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning til nævnet.

6) skrivelse af 21. april 1986 fra Naturfredningsrådet til nævnet.

/1> ø 3!_ 1-0
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For Ballerup kommune mødte Lone Schock og Torben
Zinn.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte M. Hahn-Thomsen.

For Hovedstadsrådet mødte Lars Thiim.

For Baltica A/S mødte G.M. Sørensen og Søren Nielsen.

Landskabsarkitekt Peter Thorsen var mødt.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelt, at de ikke ville lade sig repræsenteret, idet de på amts-

rådets vegne ikke havde bemærkninger til sagen.

Naturfredningsrådet havde meddelt, at de ikke kunne

give møde, men intet havde at indvende mod ansøgningen.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse, herunder at arealet på det medfølgende kort-

bilag er betegnet som del af matr.nr. 22 n Ballerup, medens ansøg-
ningen vedrører del af matr.nr. 21 n Ballerup. Det blev fastslået,

at arealet er en del af matr. nr. 21 n Ballerup, og at denne ejen-

dom den 17. august 1972 er udstykket fra matr. nr. 21 a Ballerup,

hvorpå fredningsbestemmelserne hviler. Det bemærkes, at frednings-

bestemmelserne ifølge servitutattesten tillige hviler på matr.nr.
21 n Ballerup.

Landskabsarkitekt Pet~r Thorsen redegjorde for be-

plantningsplanerne og oplyste, at der bliver en mindre terrænre-
gulering op mod bebyggelsen.

Ballerup kommunes og Hovedstadsrådets repræsentan-

ter havde ingen bemærkninger til projektet, der blev anbefalet af

M. Hahn-Thomsen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.



Poul Jensen. Skjold Jacobsen.

Nævnets medlemmer voterede, godkendte den fore-
tagne udstykning af matr.nr. Zl a Ballerup og meddelte tilla-

delse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

" 58 stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andra-

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt

anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens

§ 8, ~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende ud-e skrift, og ~ __ tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klage-
fristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.
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Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den Z.maj 1986.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

/} UUg(-rr~_
I. Heide-Jørge~n -

oMldonuner.

Il



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 661048

Modtaget I \ f"\ Ig5' "O
Skovg og Naturstyreiss71l .()l.-I ,.u

r ~D~G. 11!;l~~

Gladsaxe, den 30/11-95
FRS nr. 38/95 BH

Ballerup kommune
Teknisk forvaltning
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

• Vedr. jr. nr. 9501957 - Hovedsti nr. 28 ved Sømosen .

Ballerup kommune har ved skrivelse af 21. juli 1995 ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at etablere en 3 meter bred
hovedsti udlagt i grus i det nordøstlige hjørne af Sømosen.
Det anføres videre i skrivelsen, at stien er beliggende på
matr. nr. 7 a og 21 a Ballerup, samt at forløbet af stien
fremgår af et vedlagt kortbilag.

•

Fredningsbestemmelserne forudsatte, at den ansøgte sti. skulle
anlægges i Herlev kommune langs grænsen til Ballerup kommune.
Det pågældende område i Herlev kommune er senere udstykket og
bebygget, og Herlev kommune ønsker ikke nu stien anlagt i
disse ejendommes haver. Ballerup kommune har derfor tilbudt,
at stien i stedet kan anlægges som ansøgt.

Området er ved Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1951
fredet.

Det hedder i fredningskendelsen:

II

II. Vedrørende den under Fredningen inddragne Del af Matr.
Nr. 21 a Ballerup (det krydsskraverede Markareal Nord
for Mosen) .

e
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1) Arealet fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa foran-
dres, men det skal med de af efterstaaende Bestemmelser
følgende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa
samme Maade som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsareal.
Saafremt den udenfor Fredningen beliggende Del af Matr.
Nr. 21 a Ballerup skulde blive bebygget, kan den af
Fredningen inddragne Del af samme Matr. Nr. henregnes
som fælles Friareal for Bebyggelse. Planerne for Friarea-
lets Udformning skal godkendes af Fredningsnævnet for Kø-
benhavns Amtsraadskreds og Ballerup-Maaløv Sogneraad.

2) Det er navnlig forbudt:

a at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse,
boder og Skure eller at anbringe andre Indretninger,
som kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster o.
lign.

b uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlæge Veje
eller Stier eller tilstaa Tredjemand Vejrettigheder over
Arealet.

"

Der har den 1. november 1995 været afholdt møde i sagen.

Københavns amt har tilkendegivet, at man ingen indvendinger
har til det ansøgte, idet stien er et manglende led i den i
området anlagte hovedsti.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at man ikke vil
rejse indsigelser mod det ansøgte, idet man finder, at stien
er lagt maginalt, i det fredede område.

Uagtet fredningsnævnet finder det uheldigt, at der disponeres
således, at der som følge heraf må gøres indgreb i et fredet
område, findes hensynet til anlæg af hovedsti, og idet stien
tænkes anlagt maginalt i området, at kunne begrunde en dis-
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pensation, hvorfor fredningsnævnet herved meddeler dispensa-
tion til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
nærværende fredningsnævn over afgørelsen, jf. lov om na-
turbeskyttelse § 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. l, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 27/05-98
FRS nr. 51/97 BH

Ballerup Kommune
Teknisk forvaltning
Bygningsinspekto ratet
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

REG. NR. (:2$5.00,

Vedr. sags-id: 9701829 - dispensation til opsætning af et fugletårn i Sømosen
og et bagvedliggende hegn.

I skrivelse af 23. september 1997 har Ballerup Kommune ansøgt om tilladelse til
at opstille et fugleltårn i kanten af Sømosen. Placeringen og udformningen er
nærmere vist på bilag vedlagt ansøgningen.

Sømosen er fredet ved kendelse af 8. juni 1951, hvorefter det ikke til tilladt at
opføre bygninger m.v. eller andre indretningen, der kan virke skæmmende.

Københavns Amt har tiltrådt ansøgningen.

Dansk Ornitologisk Forening har anbefalet ansøgningen, dog at fugletårnet bør
udformes som et "åbent" tårn uden overdækning, idet det ellers vil virke skæm-1_ mende og eventuelt tiltrække andre end fugleinteresserede.

Dansk Naturfredningsforening har tilsluttet sig ansøgningen, men også anbefalet,
at tårnet konstrl,leres uden overdækning.

Der har været foretaget møde på stedet.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til opførelse af et åbent fugletårn uden rude og tag, og således
at gulvhøjden holdes ca. Y2meter under den eksisterende kronehøjde. Bryst-
værnet skal holdes i jordfarveskalaen.

Samtidig meddeler fredningsnævnet afslag på opførelse af et fast hegn bag ved,e fugletårnet, da dette vil virke skæmmende i området.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks

c:z d /'9 '96 - /2, II j; -c cO' I
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Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse
er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov
om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende
fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

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

•
~Øu.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand .
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