
•

Afgørelser - Reg. nr.: 01968.07

Fredningen vedrører: Sengeløse Mose

• Domme

•

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 28-06-1968

01968.07

Fredningsnævnet 24-02-1966

Kendelser

Deklarationer

Ophævet - arealet indgår i ny 
fredning, reg.nr. 8042.00



•
OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. IfJ 68

U D S K R I F T
a f

OVERFREDNINGSN~TS KENDELSESPROTOKOL
==================

År 1968, den 28.juni , afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

k e n d e l s e

II ,
I

i sagen nr. 1853/66 vedrørende fredning af arealer i Sengeløse
by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
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~,
den 24. februar 1966 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 27. februar 1964 har Danmarks Na-
turfredningsforening rejst sag om fredning af store arealer
i Sengeløse, Ledøje og Måløv sogne.

Denne kendelse vedrører alene arealer i Sengeløse by
og sogn.

Fredningspåstanden er sålydende:

forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme
måde som hidtil som landbrugsarealer og friluftsgartnerier,
for så vidt efterstående bestemmelse ikke medfører yderli-
gere rådighedsindskrænkninger.

2) Det skal således ikke være tilladt~
a) at opføre bygninger af enhver art eller anbringe andre

indretninger, der kan virke misprydende,
b) at foretage afgravninger - tørvegravning dog undtaget -

eller opfyldninger af det naturlige jordsmon eller at
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henkaste affald på dette.

3) Det er uden de påtaleberettigedes tilladelse forbudt~
a) at fjerne den på arealerne stående beplantning af træer,

buske og levende hegn udover sædvanlig forstmæssig ud-
tynding,

b) at foretage beplantning af arealerne udover vedligehol-
delse af den eksisterendeg

c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand
vejrettigheder over arealerne.

Påtaleret har kommunen og fredningsnævnet for Køben-
havns amtsrådskreds samt Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningspåstanden har været bekendtgjort i Stats tii.-

dende for den 30. maj 1964.
I en række møder har nævnet besigtiget forholdene på

stedet og forhandlet sagen med de enkelte lodsejere, der alle -
bortset fra ejeren af matr. nr. 5 i Sengeløse - har givet møde
eller ladet sig repræsentere.

Ved nævnets møder har fredningskonsulenten, Københavns
amtsråd g Frederiksberg, København og Sengeløse kommune været
indvarslede.

Ligeledes har panthaverne været indvarslet ved tilsi-
gelse forkyndt i overensstemmelse med retsplejelovens § 161.

De enkelte ejendomme, der omfattes af fredningspåstan-
den, er følgende~

Matr. llr.: By og sogn: Ejer:

l a Sengeløse by Menighedsrådet for Sengeløse sogns
og sogn præsteembede.

3 .§!:, 17 .2" do. Forpagter Jørgen Hemming Larsen,
Skyttegården, Sengeløse.

3 .s., do. Arne Jønsson, Sengeløse enge .!
1 _
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3 e

Ejer:

4 a

5 g

5 i

5 k

6 .Q., 24 a

14 f
6 h

6 i

7 .Q; 1 12 c

8 e

8 f, 8 g

9 a

9 b

10 a

10 c

10 d

11 d

11 n

Sengeløse by
og sogn
do.

do.

do.

do.

do.

do.
do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.
do.

do.

do.

do.

Bendix Saaek, Sengeløse enge.
Andreas Vilhelm Riegels Andersen,
Enghavegård1 Sengeløse.
Fru Gerda Nilssan, Arabiensvej 31,
S.
Blikkenslagermester Carl Moberg,
Frederiksborgvej 201, NV.
Gartner Jacob Jønsson, Sengeløse
pr. Tåstrup.
Marius Jørgensen, Sengeløse pr .
Tåstrup.
do.
Typograf Bent Jacobsen, Jægers-
borggade 9, 5., N.
Maler Tommy Nissen Johnsen ,
:~Grøntenn, Sengeløse.
I/S Arne Christensen & Co.,
Sengeløse.
Gartner Ib Gerhardt Petersen,
Sengeløse enge.
Metalvarefabrikant Julius Rasmussen,
Sengeløse.
Gårdbestyrer Hugo Hansen, Baune-
højgård, Sengeløse.
Hans Godtfred Enevoldsen, Stenvad 6,
Lyngby.
Forpagter Frits Larsen, Sengeløse.
Havnearbejder Sigvald Helmer Engsig
Johansen, Burmeistergade 16, S.
Gørtler Johannes Hansen, Horne-
mannsgade l A, 0.
Boghandlerne Verner Vagn Nielsen
og Frede Peirup, Kragenæsvej 51
Herlev.
Malermester Frode Petersen, Eng-
vejen, Sengeløse.

------------------------------------ ---
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Matr. nr.:
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By og sogn: Ejer~

13 d Sengeløse by
og sogn Arbejdsmand Frithiof Westhausen,

Sengeløse enge.
Hans Otto Laurits Hansen, Sengeløse
enge, Sengeløse.
Fa. Eslau, Sengeløse enge, Senge-
løse.

13 ,§" 13 f

13 h

14 a

15 b

15 e

15 f, 15 i
og 16 f

16 m

16 n

17 a

27 b

28 b

29 12

52 12, 53 c
og 54 c

do.

do.

do. Forpagter Bent Korsby, Odinsgård,
Sengeløse.

do. Laboratorieforstander Gunnar
Hansen, Puggårdsgade 2,V •
Fabrikanterne Esbern og Lauge Lar-
sen, Sengeløse.

do.

do. Fabrikanterne Esbern og Lauge Lar~
sen, Sengeløse.

do. Chauffør Paul Henry Pedersen,
Sengeløse enge, Sengeløse.

do. Bryggeriarbejder Verner Stengaard
Kristensen, Sengeløse enge.

do. Landmand C. A. Bloch Petersen,
Stenbjerggård, Sengeløse.
Typograf Elis Jespersen, Guldklø-
vervej 20, N.V ..
Han har oplyst, at han altid har
boet på mAtr. nr, 25 d og 26 ~ i
den tro, at dette matr. nr. var
matr. nr. 27 b.
Forpagter Søren Andersen, Sengeløse.
Lagerarbejder Kai Bendt, Sengeløse.
Han vil af forpagter Søren Andersen
have købt matr. nr. 27 b, men skø-det er ikke tinglyst. -

do.

do.
do.

do. Fru Rosa Mørch, Lersø Park alle
49, l., 0.

do. Maskinmester Bent Ole Neumann,
Christiansvej 9, Glostrup.

Matr. nr. 7 b af Sengeløse by og sogn er fredet ved
den af nævnet afsagte kendelse vedrørende ejendomme i Vridsløse-

------------------------------- - -
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magle by, Sengeløse sogn.
Menighedsrådet for Sengeløse sogns præsteembede har

som ejer af matr. nr. l a Sengeløse by og sogn godkendt den
nedlagte fredningspåstand og frafaldet krav om erstatning.

Ejerne af nedennævnte ejendomme i Sengeløse by og
sogn har ikke protesteret mod den nedlagte fredningspåstandp

men påstået sig tillagt erstatning:

e
•e

Forpagter Jørgen Hemming Larsen - ejer af matr. nr. 3 a og
17 ~p Sengeløse .

Arne Jønsson - ejer af matr. nr. 3 c Senge-
løse

V9" VI 4 aAndreas Vilhelm Riegels Andersen
Fru Gerda Nilsson n tt 5 g

Forpagter Frits Larsen n 91 10 a
Havnearbejder Sigvald Helmer

Engsig Johansen " 10 c
Arbejdsmand Frithiof Westhausen " tt 13 d II

Fabrikanterne Esbern og Lauge
Larsen - ejeren matr. nr. 13 hp 15 f,

15 i og 16 f Sengeløse,
- ejer af matr. nr. 14 a Senge-

løse• Forpagter Bent Korsby

Laboratorieforstander G1111narHan-
sen tt 15 b

Fabrikanterne Esbern og Lauge
Larsen - ejere" " 15 e

Chauffør Paul H. Pedersen - ejer 10 16 m 10

if
I

l

'I
I 4'l
,'!
'.
"~
I

•\,

"\

Fru Rosa Mørch 19 tt tt 29 h
Bent Ole Neumann " 19 tt n 52 h, 53 C

og 54 ~ Sengeløse.

Med hensyn til matr. nr. 3 a og 17 c Sengeløse bemærkes,
at Danmarks Naturfredningsforening efter henstilling af ejeren
har rykket den oprindelige fredningslinie mod nord i forlængelse
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af fredningslinierne for matr. nr. 27 b og 5 k Sengeløse~
hvad nævnet har godkendt. Der er derhos meddelt ejerne tilla-
delse til i et vist omfang at foretage opfyldning af de fredede
arealer.

Ejeren af matr. nr. 3 Q Sengeløse - Bendix Saaek -
har ønsket fredningen indskrænket til kun at omfatte mosep

te
ti

e

hvad Danmarks Naturfredningsforening og nævnet dog har modsat
sig.

Der er meddelt ejeren af matr. nr. 6 Q Sengeløse -
Bent Jacobsen - tilladelse til at opføre et helårshus på 100 m2

i dcn sydlige ende af erunden og anlægge have ved huset på be-
tingelse af~ at haveanlægget ikke må gå længere mod nord end
til sydgrænsen af det af matr. nr. 14 a Sengeløse fredede areal
og endvidere på betingelse afp at han fjerner eller lader til-
gro den allerede støbte grund, samt at han underkaster sig fred-
ningsnævnets censur med hensyn til bebyggelsen.

•
Ejeren har herefter frafaldet krav på erstatning.
Ejerne af matr. nr. 7 d og 12 Q - r/s Arne Christensen -

har protesteret mod fredningens gennemførelse og i hvert fald

eller 4 ~ Sengeløse, hvilket sidste er imødekommet.
De har endvidere oplyst, at Sengeløse kommune i skri-

velse af 14. juli 1962 har meddelt p at strækningen fra Cathri-
nebjergvej langs Engvejens nordre side til Eslau var udlagt
til helårsbebyggelse, og at den øvrige del af strækningen fra
Eslau til Vridsløsernagle er udlagt til sommerhusbebyggelse~
hvilket må tages i betragtning ved en eventuel erstatning, som
ejerne i hvert fald ønsker sig tillagt.

Efter overenskomst med naturfredningsforeningen og
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nævnet er fredningsgrænserne for matr. nr. 15 i~ 15 f og 15 ~
Sengeløse ligeledes tilhørende brødrene Esbern og Lauge Larsen
flyttet 60 m mod nord~ målt fra skellet mod matr. nr. 15 g

Sengeløse.
Ejeren af matr. nr. 8 f og 8 g Sengeløse - Julius

Rasmussen - har oplyst~ at han har købt matr. nr. 8 g Sengeløse
med udvidelse af en allerede eksisterende fabriksvirksomhed
for øje~ og at en gennemførelse af fredningen vil hindre en
udvidelse .

Ejeren af matr. nr. 9 ~ Sengeløse - Hugo Hansen -
ønsker, at fredningen begrænses til en linie fra matr. nr.
14 Sengeløse.

I øvrigt har han ingen indsigelse at fremsætte~
men påstår sig tillagt erstatning.

Der er meddelt ejeren af matr. nr. 9 b Sengeløse -
Hans Godtfred Enevoldsen - tilladelse til en fo~tsættelse af
læbeplantningen, der var påbegyndt før 1962, og i det hele ud-
nytte arealet til planteskole .

Ejeren har påstået sig tillagt erstatning.
Ejeren af matr. nr. 6 1 Sengeløse - Tommy Nissen

Johnsen - har erholdt tilladelse til opførelse af et påbegyndt
hus~ stort 100 m2~ på den fredede del af grunden på vilkår~ at
bebyggelsen forelægges nævnet til godkendelse.

Ejeren har herefter frafaldet krav på erstatning.
De øvrige ejere har mere i almindelighed protesteret

mod fredningen, uden at nævnet har kunnet tage deres protester
til følge.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der med
hjemmel i § l i lov om naturfredning nr. 192 af 16. juni 1961
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bør iværksættes fredning af de pågældende arealer. Påstanden
findes herefter at burde nyde fremme.

Om erstatningspåstanden bemærkes følgende:
Efter bedømmelsen af samtlige forhold og under hen-

syn til det af lodsejerne anførte fastsættes erstatningerne
på grundlag af den foretagne arealangivelse til:
Matr. nr.: By og sogn~ Ejer: Areal: Erstatning:

l a Sengeløse by
og sogn

Menighedsrådet
for Sengeløse
sogns præsteem-
bede 57.300 m2 o kr.

heraf vej

)
13.300 9t)

250 II)
)

15.400 ")
250 n)

) 7.200 li

3 a do. Forpagter Jørgen
Hemming Larsen

heraf vej
17 c do. do.

3 c

3 e

4 a

do. Arne Jønsson 3.850 n

3.850 ti

l.000 i~

do. Bendix Saaek 1.000 ii

do. Andreas Vilhelm
Riegels Andersen 41.400 ve

heraf vej 350" 10.000 li• 5 II; do. Fru Gerda Nilsson 7.500 n 2.000 H

5 i do. Blikkenslager
Carl Moberg 10.100 " 5.000 iij

5 k do. Gartner Jacob
Jønsson 9.200 ti 4.600 i9

Marius Jørgensen 7.200 ")
)

do. 4.300 ")
)

do. 7.100") 4.700»
Typograf Bent
Jacobsen

6 c do.

J
\

24 a do.
14 f

6 h
do.
do.

heraf vej
10.747 ti

536 ti o n

6 i do. Maler Tommy John-
sen 5.523 ti o II
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Matr. nr. ~ By og sogn: Ejer: Areal: Erstatning:
ia 7 d Sengeløse by I/S Arne Chri-,

og sogn stensen 26.400 m2 )

heraf vej 330 VI
)
)

12 c do. do. 22.200 " ) 14.600 kr.)
8 e do. Gartner Ib Ger-

hardt Petersen 7.600 " O I~

8 f do. Metalvarefabri-
kant Julius Ras-e mussen 15.300 9' )

)

e 8 g do. do. 17·304 " ), )heraf vej 3.475 " ) 15.000 9~

I ,e 9 a do. Gårdbestyrer
Hugo Hansen 19.300 n 5.000 VI

9 b do. Hans Godtfred
Enevoldsen 7.200 n 1.aOO n

10 a do. Forpagter Frits
Larsen 13.100 " 3.500 99

I 10 c do. Havnearbejder
f S. Johansen 2.800 " 700 i7

10 d do. Gørtler Johannes
Hansen 4.950 n 1.300 99

-- 11 d do. Boghandlerne
Nielsen og Peirup 7.300 n 1.800 n

i 11 n do. Malermester FroCl e
Petersen 12.850 n 6.500 IV

,e 13 d do. Arbejdsmand
Westhausen 10.600 99 5.300 VI

13 e do. Hans Otto Lau-
rits Hansen 4.700 " )

)
13 f do. do. 4.700 9t ) 2.300 li

13 h do. Fa. Eslau 11.050 99 5.500 9~

14 a do. Forpagter Bent
Korsby 12.700 99 3.200 11

e 15 b do. Laboratoriefor-
stander Gunnar
Hansen 9.200 " 2.300 i~

,
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Matr. nr.: By og sogn~ Erstatning:

15 e Sengeløse by
og sogn

- 10 -

Ejer:

Fabrikanterne
Esbcrn og Lauge
Larsen
do.

heraf vej
do.

heraf vej
do.

heraf vej
Chauff0r Poul
Henry Pedersen
Bryggeriarbejder
Verner Stengård
Kristensen
Landmand C. A.
Bloch Petersen
Typograf Ellis
Jespersenp ener
denp der godtgør
at være ejer af
ejendommen
do.
Forpagter Søren
Andersenp eller
denp der godtgør
at være ejer af
ejendommen

Areal:

4.500 " )
80 " ))

)
)
)
)
)
)
)

8.550 "
170 "

23.000 li

320 "

3.800 VI

3.800 "

9.250 VI

)
)
)
)

2.250 " )
)

2.250 II )

4.400 IV

Lagerarbejder Kai
Bendt 4.100 li

Fru Rosa Mørch 4.250 li

Maskinmester Ole )
Neumann 3.850 " )

)
do. 3 .100 li )

)
do. 2.400 IV )

- at udrede som nedenfor bestemt.

2.150 kr.

18. 000 ~i

1.000 II

1.000 ..

2.300 n

2.300 11

2.200 IV

2.100 II

1.100 II

Der skønnes ikke grund til at lade panthaverne få andel

15 f do.

15 i do.

16 f do.

16 m do.

16 n do.

17 a do.

25 d do.

26 c do.
27 b do.

28 b do.

29 E.
52 b

do.
do.

53 c

54 c

do.
do.
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i erstatningerne."
Konklusionen er sålydende~
IlDer pålægges forannævnte i Sengeløse sogn~ Sengeløse

kommune~ beliggende arealer~ alt som vist på vedhæftede kort9

sålydende fredning:
l) Arealerne fredes således~ at tilstanden på disse ikke må for-

andres~ men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde
som hidtil som landbrugsarealer og friluftsgartnerier~ for
så vidt efterstående bestemmelse ikke medfører yderligere
rådighedsindskrænkninger.

2) Det skal således ikke være tilladt:
a) at opføre bygninger af enhver art eller anbringe andre

indretninger~ der kan virke misprydende9

b) at foretage afgravninger - tørvegravning dog undtaget -
eller opfyldninger af det naturlige jordsmon eller at
henkaste affald på dette.

3) Det er uden de påtaleberettigedes tilladelse forbudt~
a) at fjerne den på arealerne stående beplantning af træer9

buske og levende hegn, udover sædvanlig forstmæssig ud-

b) at foretage beplantning af arealerne udover vedligeholdelse
af den eksisterende~

c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vej-
rettigheder over arenlerne.

Påtaleret har kommunen9 fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds og Danmarks Naturfredningsforening.

Der er meddelt ejeren af matr. nr. 3 a og 17 Q Sengeløse -
forpagter Jørgen Hemming Larsen - ret til i et vist omfang at
foretage opfyldning af det fredede areal.
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Ejeren af matr. nr. 6 h Sengeløse - Bent Jacobsen

har tilladelse til at opføre et helårshus på 100 m2 på den
sydlige del af grunden og anlægge have ved huset~ alt på vilkår
som foran i kendelsen anført.

Ejeren af matr. nr. 9 b Sengeløse - Hans Godtfred Ene-
voldsen - har erholdt ret til at fortsætte med en påbegyndt læ-
beplantning og i det hele udnytte det fredede areal til plante-
skole.

Ejeren af matr. nr. 6 i Sengeløse - Tommy Nissen John-
sen - har tilladelse til at opføre et påbegyndt hus~ stort
100 m2, på den fredede del af grunden på vilkår~ at bebyggelsen
forelægges nævnet til godkendelse .

Der betales for fredningen en erstatning af i alt
98.800900 kr. at fordele mellem de enkelte lodsejere som foran
anført og at udrede af statskassen med 3/4 og resten af Køben-
havns amtsfond, Frederiksberg kommune og Københavns kommune for-
delt efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling. n

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er anket af 12 lods-
ejere.

Sagen omfatter arealer beliggende syd for Sengeløse å

og er behandlet i sammenhæng med fredningssager vedrørende tilgræn-
sende arealer i Sengeløse og Ledøje-Smørum kommuner (Ofn. 1798/65,
1850-1852/66 og 1854/66 - i alt ca. 320 ha). Arealerne er ifølge
den af boligministeriet den 20. juli 1965 godkendte byudviklings-
plan nr. 6 for Københavnsegnen pålagt lo års yderzonebestemmelse.



I
l
l
I
\

I

rr
~ e!
I
I

~ e
~

•

- 13 -

Overfredningsnævnet har den 21. juni 1966 foretaget besig-
tigelse og afholdt forhandlingsmøde med de ankende og repræsentan-
ter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, byudviklingsudval-
get, boligministeriet, Københavns kommune, Københavns amtsråd,
Sengeløse og Ledøje-Smørum kommuner samt Danmarks Naturfrednings-
forening.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening og
byudviklingsudvalget anbefalede fredningen i sin helhed under hen-
visning til mosearealernes betydning som sikrede grønne områder i
forbindelse med den fremtidige byudvikling omkring de radiære tra-
fikforbindelser fra København mod vest.

De ankende nedlagde påstand på ophævelse eller begræns-
ning af fredningen, subsidiært på forhøjelse af erstatningerne.

Københavns kommunes repræsentanter henstillede til Over-
fredningsnævnet at anvende fordelingsreglen i medfør af naturfred-
ningslovens § 17, stk. 2.

Overfredningsnævnet har herefter vedtaget at stadfæste fred-
ningsnævnets kendelse med følgende ændringer:

I. Fredningens omfang.
Af ejendommen matr.nr. 8 f, 8 g, Sengeløse by og sogn,

tilhørende metalvarefabrikant Julius Rasmussen, udgår matr.nr. 8 g,
ca. 1,7 ha, af fredningen. Det fredede areal omfatter herefter ca.
1,5 ha.

Af ejendommen matr.nr. 9 ~, sammesteds, tilhørende gårdbe-
styrer Hugo Hansen, udgår den sydlige del - i alt ca. 6.300 m2 -

af fredningen, der herefter omfatter ca. 1,3 ha.
Af ejendommen matr.nr. 6 h, sammesteds, tilhørende typograf

Bent Jacobsen, udgår den sydlige del, i alt ca. 3.750 m2, af fred-
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ningen, der herefter omfatter ca. 7.000 m2•

Af ejendommen matr.nr. lo Q (nu matr.nr. lo f) sammesteds,
tilhørende havnearbejder S. Helmer Johansen, udgår sommerhus og
have, i alt ca. 800 m2, af fredningen, der herefter omfatter ca.
0,2 ha.

II. Fredningens indhold.
Servitutbestemmelsernes pkt. l ændres til: "Arealerne fredes

således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal ude-
lukkende kunne anvendes som hidtil. Alternativ anvendelse af area-
lerne til landbrug og frilandsgartneri, dog ikke planteskoleformål,
kan finde sted, for så vidt efterstående bestemmelser ikke medfører
yderligere rådighedsindskrænkninger."

Servitutbestemmelserne skal ikke være til hinder for den
på fredningsnævnets møde den 17. november 1965 givne tilladelse til
fortsættelse af lergravning som hidtil på det fredede areal af ejen-
dommen matr.nr. 15 i, 15 f, 15 ~ og 16 f, Sengeløse by og sogn, til-
hørende fabrikanterne Esbern og Lauge Larsen.

Efter aftale med ejeren af ejendommen matr.nr. 3 ~ og 17 Q,
sammesteds, forpagter Jørgen H. Larsen, præciseres den af frednings-
nævnet meddelte tilladelse til at "foretage opfyldning af det frede-
de areal i et vist omfang" således: Til landbrugsformål eller fri-
landsgartneri tillades opfyldning med jordfyld af det våde areal,
i alt ca. 2.500 m2, ved østskellet til matr.nr. 5 ~, sammesteds.

For ejendommen matr.nr. 5 ~, sammesteds, tilhørende gartner
Jacob Jønsson, tillades opfyldning med jordfyld ved skellet til oven-
nævnte naboejendom matr. nr. 3 ~ og 17 Q, sammesteds, i samme omfang
og til samme formål. Den på ejendommen nær åen konstaterede beplant-
ning (stauder og små grantræer) kan tillades opretholdt i det nuvæ-
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rende omfang.

III. Erstatning.
Overfredningsnævnet har på basis af det af taksationskom-

missionen fastsatte erstatningsniveau i Overfredningsnævnets
kendelse af 24. februar 1966 (Ofn. 1734/64) vedrørende fred-

ningen af arealer langs St. Vejleå i Herstederne kommune kunnet
tiltræde en forhøjelse af erstatningerne til ejere af arealer,
hvis delvis tørre beskaffenhed berettiger det, alt under hensynta-
gen til arealernes nærmere karakter og beskaffenhed samt givne
specielle tilladelser.

Der foreligger herefter forlig med 32 lodsejere om de i
konklusionen angivne erstatningsbeløb, hvorimod Overfredningsnævnet
ikke har kunnet opnå enighed med 3 lodsejere om erstatningernes
størrelse, der herefter er fastsat i medfør af naturfredningslovens
§ 20 under taksationsforretninger den 14. september og 21. november
1967.
Gdr. Hugo Hansen, "Baunehøj gård ",
Sengeløse pr. Tåstrup o •••• o ••••••• o ••••••••••••• 9.800 kr.

I/S Arne Christensen & Co. v/advokat
Vilhelm Leifer, Malmøgade 4, 0 ••.•••.•••••.••..•..•••• 32.000 ii

Laboratorieforstander Gunnar Hansen,
Puggårdsgade 2, V. . o •••••••• o •••••••• o •• 4.600 "

I alt 46.400 kr.===========~=======
Advokat Vilh. Leifer har nedlagt påstand på tilkendelse af

et beløb til dækning af udgifter til advokatbistand vedrørende en
klient, hvis erstatning er fastsat ved taksation, men Overfrednings-
nævnet finder ikke, at der foreligger sådanne særlige forhold, som
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kan begrunde tilkendelse af omkostninger, hvorfor advokatens på-
stand ikke tages til følge.

Vedr. ændring af ejerforhold:
Forpagter Søren Andersen, der ifølge udskrift af tingbo-

gen er ejer af ejendommen matr.nr. 27 b, Sengeløse, har afgivet er-
klæring om, at denne ejendom nu tilhører lagerarbejder Kai Bendt.

Ejendommen matr.nr. 12 Q og 7 ~, Sengeløse by og sogn,
tidl. indehaver r/s Arne Christensen & Co., tilhører nu Arne Chri-
stensen & Co. v/Aage Christensen.

Ejendommen, matr.nr. 15 Q og 13 h, sammesteds, tilhører
ifølge tinglyst skøde af 27. december 1965 firmaet Eslau v/fabrikan-
terne Esbern og Lauge Larsen.

Et kort, nr. Kø 131 ,visende de fredede arealer, i alt
46 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. Endvidere er vedhæftet et
kort, nr. Kø 133, visende de fredede arealer i sammenhæng samt tid-
ligere fredede arealer langs St. Vej1eå.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds den

24· februar 1966 afsagte kendelse
i Sengeløse by og sogn stadfæstes med de af det foranstående følgen-
de ændringer.

Erstatningerne til lodsejerne udgør følgende beløb:
Menighedsrådet for Sengeløse sogns Præsteembede,
Sengeløse.
(Matr.nr. l §, Sengeløse by og sogn) .
Maler Tommy Johnsen v/sparekassebostyrer Rudolf
Larsen, Landsbygade 12, Sengeløse.
(Matr.nr. 6 i, sammesteds) •............•.....•....

o kr.

o "
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Metalvarefabrikant Julius Rasmussen v/LRS.
Erik Stubgård, H.C. Andersens Boulevard 37,
V., ifølge fuldmagt.
(Matr.nr. 8 i, sammesteds) ..............•....
Typograf Bent Jacobsen, Jægersborggade 9, 5.,
N.
(Matr.nr. 6 h, sammesteds) .
Forpagter Bent Korsby, "Odinsgård" , pr.
Tåstrup.
(Matr.nr. 14 ~, sammesteds) .
Vognmand Frode Petersen v/advokat Vilh. Leifer
ifølge fuldmagt.
(Matr.nr. 11 n, sammesteds) .

19.000 kr.

o "

9.500 "

9.500 "
Forpagter Frits Larsen, "Refsdalsgård", Kløv-
toftevej 2, Sengeløse.
(Matr.nr. lo a, sammesteds) ............•....• 9.800 "
Lagerarbejder Kai Bendt, Engbrinken 27,
Sengeløse pr. Tåstrup.
(Matr.nr. 28:2, sammesteds) .
Samme.
(Matr.nr. 27 b, sammesteds) ....•..........•..

3.000 "

3.300 "
Typograf Ellis Jespersen, Guldkløvervej 20,
NV.
(Matr.nr. 25 ~ og 26 c, sammesteds) .........•
Ovennævnte beløb er deponeret, indtil dokumen-
tation for ejerforholdet foreligger.

3.300 "

Forpagter Jørgen H. Larsen, "Skyttegården" ,
Sengeløse.
(Matr.nr. 3 ~ og 17 Q, sammesteds) . 21.000 "
Gartner Jacob J'ønsson, Engbrinken 35,
Sengeløse pr. Tåstrup.
(Matr.nr. 5 k, sammesteds) •.................• 7.000 "
Blikkenslager Carl Moberg, Frederiksborg-
vej 201, NV.
Beløbet + renter er udbetalt til firma Quit-
zau, Sønderborg, v/advokat Erik Gårn,
Gothersgade 133, K., ifølge transport.
(Matr.nr. 5 i, sammesteds) •....•..........••. 7.500 "
Arbejdsmand Frithiof Westhausen, Engbrin-
ken 41, Sengeløse pr. Tåstrup.
(Matr.nr. 13 ~, sammesteds) ...•....•..•...•.• 7.500 "
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Firmaet Eslau v/fabrikanterne Esbern og
Lauge Larsen, Sengeløse pr. Tåstrup.
(Matr.nr. 13 h, sammesteds) ..
Samme.
(Matr.nr. 15 i, 15 f, 15 e og 16 f,td) - - - -sammes e s o ••

8.300 kr.

20.150 "
Andreas Vilh. Riegels Andersen, "Enghavegård" ,
Sengeløse.
(Matr.nr. 4 a, sammesteds) .•.......•....•..•.. 20.000 "
Arne Jønsson v/advoke.t Vilh. Leifer, Malmø-
~ade 4, ø., ifølge fuldma~t.
(Matr.nr. 3 c, sammesteds) ...•....•..•.•.•.... 1.500 "
Bendix Saaek, Sengeløse enge pr. Sengeløse.
(Matr.nr. 3 e, sammesteds) .. 1.500 "
Bryggeriarbejder Verner Stengård Christensen,
Sengeløse enge pr. Sengeløse.
(Matr.nr. 16 n, sammesteds) ..•...••......•.•.. 1.500 "
Gartner Ib Gerhardt Petersen, Sengeløse.
(Matr.nr. 8 e, samme steds) .......••........... o "
Chauffør Poul Henry Pedersen, Sengeløse enge
pr. Sengeløse.
(Matr.nr. 16 ID, sammesteds) .
Havnearbejder S. Helmer Johansen, Burmeister-
gade 16, 2., K.
(Matr.nr. lo c, sammesteds) .

1.500 "

700 "
Gørtler Johannes Hansen, Hornemannsgade l A,
ø .
(Matr.nr. lo d, sammesteds) ...........•....... 2.000 "
Hans Otto Laurits Hansen, Engbrinken 69,
:Sengeløse.
(Matr.nr. 13 e og 13 i, sammesteds) ......•..••
Landmand C.A. Bloch Petersen, "Stenbjerggård"
pr. Sengeløse.
(Matr.nr. 17 Q, sammesteds) ...........•......•

3.900 "

3.700 "
Maskinmester Ole Neumnnn, Christiansvej 9,
Glostrup.
(Matr.nr. 54 Q, 53 Q og 52 ~, sammesteds) ..•..
Fru Rosa Mørch, Lersø Parkalle 49, 2., ø.
(Matr.nr. 29 b, sammesteds) .

3.700 "

1.700 II

Marius Jørgensen, Sengeløse.
(Matr.nr. 24 Q, 14 i og 6 Q, sammesteds) ...•.. 7.400 "
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Hans Godtfred Enevoldsen, Stenvad 6,
Lyngby.
(Matr.nr. 9 Q, sammesteds) •...........•...•.....• 1.800 kr.
Fru Gerda Nielsson, Arabienevej 31, S.
(Matr.nr. 5 g, sammesteds) ..••....•...•••.•..•••• 3.000 "
Boghandler Vern8r V. Nielsen, Pilebro 22,
Herlev.
(Matr.nr. 11 g" sammesteds) .••...........•..••.•• 1.500 "
Boghandler Frede Peirup, Kragenæsvej 5,
Herlev.
(Samme matr. nr. ) . 1.500 11

I alt 185.750 kr.----------------------------------------
Ovennævnte erstatningsbeløb + rente 6% p.a. fra den 24. fe-

bruar 1966 er forskudsvis udbetalt til ejerne den 23. februnr,dog
til Jørgen H. Larsen i m8rts måned 1967; det til typograf Ellis
Jespersen fastsatte erstatningsbeløb 3.300 kr. + rente er deponcret,
indtil ejerforholdet vedrørende matr.nr. 25 d og 26 Q, Sengeløse by
og sogn, er dokumenteret.
Lnboratorieforstander Gunnar Hansen, Puggårds-
gade 2, V.
(MatT'.:nr.15 Q, sammestGds) .
Firmaet Arne Christensen & Co. v/advokat Vilh.
Leifer, Malmøgade 4, ø.
(Matr.nr. 12 .2" 7 g" sammesteds) ...•....•.......•
Gdr. Hugo Hansen, "Baunehøjgårdll

, Sengeløse.
(Matr.nr. 9 ~, sammesteds) .

I alt

4.600 kr.

32.000 11

9.800 "
46.400 kr.----------------------------------------

ligeledes med renter 6% p.a. fra 24. februar 1966 til udbetalings-
datoen.

Den samlede fredningserstatning, i alt 232.150 kr., ID6d ren-
ter som anført udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Københavns
amtsfond og Københavnsog Frederiksberg kommuner fordelt efter folkG'·
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes./, )
.I I ~_"'._ (...!.. '''t.,~~ ....B. Andersen.kh.
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K e n d e l s e

afsagt af Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

den 24. februar 1966

Ved skrivelse af 27. februar 1964 har Danmarks Naturfredsningsforening rejst
sag om fredning af store arealer i Sengeløse, Ledøje og Måløv sogne.

Denne kendelse vedrører alene arealer i Sengeløse by og sogn.

Fredningspåstanden er sålydende:

Arealerne fredes således, at tilstanden på disse ikke må forandres, men de
skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil som lanuu.l"ugS-

arealer og friluftsgartnerier, forsåvidt efterstående bestemmelse ikke med-
fører yderligere rådighedsindskrænkninger.

Det skal således ikke være tilladt:

a) at opføre bygninger af enhver art eller anbringe andre indretninger, der
kan virke misprydende,

b) at foretage afgravninger - tørvegravning dog undtaget - eller opfyldnin-
ger af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette.

3) Det er uden de påtaleberettigedes tilladelse forbudt:

a) at fjerne den på arealerne stående boplantning af træer, buske og levende
hegn udover sædvanlig forstmæssig udtynding,
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 3. oktober kl. 14.00 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Høje-Tåstrup kom-

munes rådhus, hvor da foretoges:

F.S.334/1984: Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af en tilbygning på

matr.nr. 6 i Sengeløse, Engbrinken

nr. 13, Sengeløse.

Overfredningsnævnets kendelse

af 28. juni 1968.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

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

Erik Sejrup.

3) det af Høje-Tåstrup ....._....11_ .... _ f: _ ....... __ ....
111C U ..L c;; III Cl' • I a; V I I v\.. ,

I.~ __ •• _~
"'UllllnUIIC

Thomsen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 26. september 1984 fra Høje-Tåstrup kommune til

nævnet.
2) fotokopi af ansøgning om byggetilladelse.

3) 4 kortbilag.



tt 5) fotokopi af skrivelse af ll. julj 1984 fra· Høje-Tåstrup
kommune til ASX 3538 ApS.

6) fotokopi af skrivelse af 18. september 1984 fra samme til

Hovedstadsrådet.

7) fotokopi af byggetilladelse.

8) indkaldelse.

9) skrivele af 28. september 1984 fra Københavns amtskommune,

teknisk forvaltning, til nævnet.

lo) skrivelse af 27. september 1984 fra nævnet til statsskov-

rider E. Laumann Jørgensen med påtegning .

• For Høje-Tåstrup kommune mødte bygningskonstruktør

Ole Qvist og ingeniør Hans Rosenkjær.

For Danmarks Naturfredningsforening. lokalkomiteen,

mødte Arne Olsen.

Ejerne af ejendommen ASX 3538 ApS v/J. Friberg og
Birger Johansen var mødt.

Hovedstadsrådet havde meddelt, at de var forhindret

i at give møde.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, havde

meddelt, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de på

amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger ti! sagen.

Statsskovrider E. Laumann Jørgensen var ikke mødt,

idet han ikke havde bemærkninger til sagen.

Fredningsstyrelsen var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.

-



Bygningsinspektør Ole Qvi~t oplyste~ at der på ejen-

dommen ligger et 41 m2 stort beboelseshus og et 12 m2 stort

skur. Ejerne søgte om tilladelse til at udvide beboelsesarea-

let til 100 m2 og opføre garage/udhus på 50 m2. Kommunen med-

delte byggetilladelse til udvidelse af beboelsesarealet som

ansøgt og opførelse af udhus/garage på 35 m2, idet man på da-

værende tidspunkt ikke var opmærksom på' den på ejendommen tingly-

ste kendelse fra Overfredningsnævnet. Den nærliggende å udløser

ikke beskyttelseslinier. Bundbredden er mindre end 1,5 m.

Der søges nuom dispensation fra denne kendelse til

opførelse af det byggeri; kommunen har meddelt tilladelse til.

Overfredningsnævnets kendelse blev dokumenteret.

Af kendelsen fremgår, at Overfredningsnævnet havde meddelt

tilladelse til opførelse af et påbegyndt hus, stort 100 m2 på

vilkår, at bebyggelsen forelægges nævnet til godkendelse. Der

blev herefter ikke ydet ejeren erstatning.

Hovedstadsrådet havde telefonisk meddelt, at man

efter omstændighederne ikke vil modsætte sig det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening kunne under hensyn

til det om baggrunden for fredningen oplyste tilslutte sig,

at det m~dd~l~R diRpAnRRtion.

,11 Nævnets medlemmer voterede og meddelte tilladelse

på betingelse af, at det eksisterende skur nedrives, at der

ikke foretages terrænregulering, og at der ikke fældes træer.

En eventuel fremtidig udvidelse af bebyggelsen kan

ikke forventes tilladt.

•
I



De mødende ankeberettigede frafaldt anke.

Nævnet forbeholder sig at godkende retableringen.
Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.
Erik Sejrup. Ejvind Thomsen.

Udskriftens ~igtighed bekræftes:

, den 7. oktober 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
RygårdSvænget 8

2900 Hellerup
01 -622644

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

Gladsaxe, den 04/09-98
FRS nr. 35/98 BH

Københavns Amt
Teknisk forvaltning
5tationsparken 27
2600 Glostrup

Vedr. 8-70-51-3-169-97/04 - ejendommen matr.nre 6 c, 24 c og 14 f
Sengeløse.• I skrivelse af 12. juni 1998 har Københavns Amt på vegne ejeren Henrik Dah-
lin fremsendt dennes ansøgning af 7. maj 1998 vedrørende vådområderne på
ejendommen.

I forbindelse med fredningsnævnets besigtigelse på ejendommen blev ansøg-
ningen konkretiseret således, at den angår lovliggørelse af den allerede skete
udgravning af grøfterne G1 og G2, og søerne 53 og 54 samt dispensation til
placering af sten i 52 og 51. Placeringen er vist på et kort vedhæftet ansøg-
ningen.

Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 28. juni 1968.
Det fremgår af kendelsen:

Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal
udelukkende kunne anvendes som hidtil. Alternativ anvendelse af arealerne til
landbrug og frilandsgartneri, dog ikke planteskoleformål, kan finde sted, for så
vidt efterstående bestemmelser ikke medfører yderligere rådighedsindskrænk-
ninger.

1) Arealerne fredes således, at tilstanden på disse ikke må forandres, men de skale udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil som landbrugsarealer
og friluftsgartnerier, for så vidt efterstående bestemmelse ikke medfører yderlige-
re rådighedsindskrænkninger.
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2) Det skal således ikke være tilladt:• a) at opføre bygninger af enhver art eller anbringe andre indretninger, der kan
virke misprydende,

b) at foretage afgravninger - tørvegravning dog undtaget - eller opfyldninger af
det naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette.

"

Københavns Amt har efter omstændighederne tiltrådt den allerede skete opgrav-
ning.

• Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes tiltrådt ansøgningen .

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende lovliggørelse af de opgravninger,
der har fundet sted, dog påtales det, at dette er sket uden fredningsnævnets god-
kendelse.

Det godkendes endvidere, at der udlægges sten i vandhullerne, som ansøgt, og
efter tilsynsmyndighedens nærmere anvisning. Der må ikke tilføres ejendommen
yderligere sten. Jorddepoterne mod øst skal fjernes senest 1. december 1998 ef-
ter tilsynsmyndighedens nærmere anvisning.

Da ejendommen fremstår som noget plejet, opfordres tilsynsmyndigheden til at
udarbejde en plejeplan.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Na-
turfredningsforening 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 fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

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

.~li!:.~~~
Hans Chr. Poulsen

formand.



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

Gladsaxe, den 29/10-99
FRS nr. 28/99 BH

Københavns Amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Vedr. jr. nr. 9813087-5 - terrænregulering og fældning af træer på matr. nr.
25 d og 26 c Sengeløse by, Sengeløse.

Ved skrivelse af 7. maj og 16. juli 1999, har Københavns Amt ansøgt om dis-
pensation til naturgenopretning på ovennævnte ejendom. Der ansøges om dis-
pensation til opgravning af ca. halvdelen af den på ejendommen værende sø,
samt placering af træbjælke langs søens vestre bred for at stabilisere bredden
og forhindre kreaturer i at drikke vandet.

Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 28. juni 1968,
hvori det hedder:

"

Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal
udelukkende kunne anvendes som hidtil. Alternativ anvendelse af arealerne til
landbrug og frilandsgartneri, dog ikke planteskoleformål, kan finde sted, for så
vidt efterstående bestemmelser ikke medfører yderligere rådighedsindskrænk-
ninger.

2: Det skal således ikke være tilladt:

b) at inddrage afgravninger - tørvegravning dog undtaget - eller opfyldninger
af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette.

"

Området er på møde den 27. oktober 1999 blevet besigtiget.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 30. september 1999 med-
delt, at komiteen ingen bemærkninger har til ansøgningen.
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Ejeren af ejendommen har på mødet oplyst, at amtet kun vil tillade halvdelen

af søen uddybet af hensyn til dens paddebestand. Han ser gerne, at hele søen

tillades uddybet. Han vil endvidere gerne kunne sikre den ene bred med en

træstamme af hensyn til de kreaturer, der græsser langs bredden.

1-

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til opgravning af søen. Det be-

mærkes, at der ud fra et fredningsmæssigt synspunkt ikke er noget til hinder

for en større opgravning end tilladt af amtet.

Det tillades endvidere, at den ene søbred sikres som ønsket, og at træstam-

men fastholdes ved nedramning af pæle.

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

Naturfredningsforening m. f!. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-

se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-

ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-

værende 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

tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Hans Chr. Poulsen

formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 661048

Gladsaxe, den 3. juni 2003
FRS nr. 19/03 BH

Thomas S. Hansen og
Mette S. Hansen
Hultoften 31, Sengeløse
2630 Taastrup

SCANNET
Modtaget i

Skov. Ofl' Natl1r~tvrelsen

... 4 JUNi 2003

Hestehold på matr .nr. 13 d Sengeløse.

De har i skrivelse af 27. april 2003 ansøgt om dispensation til afgræsning af
hestehold, indtil fredningssagen er afsluttet.

Deres ejendom er omfattet af forslag til fredning af Sengeløse Mose.

Københavns amt har i skrivelser af 7. maj 2003 og 19. maj 2003 anbefalet, at
der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation efter naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tildet ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om narurbeskyttelse § 87 indgives skriftiigt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

krii'WJ~
Hans Chr. Poulsen

formand
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