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År 1968, den 28.juli, afsagde Overfredningsnævnet følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1854/66 vedrørende fredning af arealer i Vasby by,
Sengeløse sogn.

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

"Ved Skrivelse af 27. februar 1964 har Danmarks NaturfredJiings-
forening rejst sag om fredning af store arealer i Sengeløse, Ledøje
og Wlløv sogne.

Denne kendelse vedrører alene arealer inden for ejerlauget Vasb:
by, Sengeløse sogn.

Fredningspåstanden er sålydende:
l) Arealerne fredes således, at tilstanden på disse ikke må forandr~

men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil
som landbrugsarealer og friluftsgartnerier, forsåvidt efterståen-
de bestemmelse ikke medfører yderligere rådighedsindskrænkninger.

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

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

opfyldninger af det naturlige jordsmon eller at henkaste af-
fald på dette.

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

og levende hegn udover sædvanlig forstmæssig udtynding.



2.

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

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

Fredningspåstanden har været bekendtgjort i Statstidende for
den 30. maj 1964.

I en række møder har nævnet besigtiget forholdene på stedet og
forhandlet sagen med de enkelte lodsejere, der alle har givet møde
eller ladet sig repræsentere.e

•
e

Ved nævnets møder l~r Danmarks Naturfredningsforening, fredninf,s-
konsulenten, Københavns amtsråd, Frederiksberg, København og Sengeløse
kommune været indvarslede.

Ligeledes har panthaverne været indvarslede ved tilsigelser for-
kyndt i overensstemmelse med retsplejelovens § 161.

De enkelte ejendomme, der omfattes af fredningspåstanden, er
følgende:
Matr.nr. : By og sogn~

l b Vasby by,
Sengeløse sogn

l m do.

• l n do.

2 i do.

2 k do.

2 l do.

3 e do.

3 i do.

e

--- - ------------

Ejer:
Chauffør Niels Jensen, Vasby ho-
veder pr. Tåstrup.
Ejnar Petersen, Hvidovrevej 380,
Hvidovre •
Læge Bent Strange, Rughavevej 19,

Husmand Jens Peter Bergmann, Senge-
løse.
Gårdejer Karl Rasmus Jensen, Sten-
borgdal, Vasby, Hedehusene.
A. Malkki, Vasby kærs hoveder pr.
Tåstrup.
Niels Peter Nielsen, Vasby hoveder,
Vasby.
Anlægsgartner Carlo Nielsen, Rød-
ovrevej 331 C, Rødovre, køht ejen-
dommen ved skøde af oktober 1965
af damefrisør H.P. Sørensen.



• Matr.nr. : By og sogn:
4 l do.

5 f og 6 i do.

5 g do.

6 h Vasby by,
Sengeløse sogn

e 7 e do.

el 7 s do.

- 7 ag do.

B n do.

3.

Ejer:

8 o
l h og l l

do.
do.

4 q do.

E. Bruun Hansen, Vasby hoveder pr.
Tåstrup.
Civilingeniør Poul R. Wøldike, Engby-
vej 186, Vanløse.
Direktionssekretær Finn Dornonville
de la Cour, Vasby.
Arkitekt Ib Borring, c/o Miland, Thors-
lunde pr. Tåstrup
Smed Jørgen Jensen, Vasby hoveder.
Brandmand Johannes Jørgensen, Vasby
hoveder,
Direktør Tony Christensen, Bjeverskov
alle 38, Hvidovre.
Assistent Ralph Marsfeldt, Tours and
Travel, 780 Munras Avenue, Monterey,
Californien, USA.
Gartner Kai Weirum, Kirkevej 18, Tåstrur
Ingeniør Torben Bronne, Ved Stranden 8,
3, K.
Arbejdsmand Louis Charles Christensen,
Vasby hoveder pr. Tåstrup.

Ejerne af matr.nr. l b, Niels Jensen - matr.nr. 2 l, A.
~ Malkki - matr.nr. 3 i, anlægsgartner Carlo Nielsen - matr.nr. 5 f og 6 i,

Poul R. Wøldike - matr.nr. 5 g, direktionssekretær Finn Dornonville de
la Cour - matr.nr. 7 e, smed Jørgen Jensen - matr.nr. 7 s, Brandmand
Johs. Jørgensen, har ikke villet protestere mod den nedlagte frednings-
påstand, men alle har påstået sig tillagt erstatninger.

Ejeren af matr.nr. 6 h, Ib Borring, har oplyst, at kommu-
nen har planer om anbringelse af et rensningsanlæg i den nordre ende af
grunden til Spangåen og protesteret herimod. Han har erklæret sig ind-
forstået med fredningen mod erstatning på betingelse af, at rensnings-
anlægget ikke anbringes på ~~ns grund.

Kommunen har bekræftet, at der er udarbejdet planer om an-
læg af et rensningsanlæg det pågældende sted, forinden fredningssagentt) var rejst, og at der er lyst deklaration herom den 29. november 1960.
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Nævnet kunne ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til
spørgsmålet om anbringelse af rensningsanlægget, men måtte til sin
tid forlange et eventuelt projekt til rensningsanlæg forelagt og
bestemte i øvrigt, at fredningssagen vil være at fremme.

Der er meddelt ejeren af matr.nr. 8 o, Kai Weirum, tilladelse
til på det fredede areal at plante piletræer og andre planter og til
at fylde det fredede areal op i højde med de omliggende arealer. Han
har i øvrigt protesteret mod fredningen.

Ejeren af matr.nr. l h og l l, grosserer Torben Bronne, har
ønsket fredningsgrænsen flyttet mod nord op til det egentlige moseareal,
en påstand, som Danmarks Naturfredningsforening og nævnet ikke har kun-
net imødekomme.

Ejerne har ønsket sig tillagt erstatning.
Samtlige de øvrige ejere har mere i almindelighed protesteret

mod fredningen af de af dem tilhørende arealer, protester, som nævnet
ikke har kunnet tage til følge.

De har alle påstået sig tillagt erstatning for det tilfælde, at
fredningerne gennemføres.

Samtlige ejendomme er beliggende i yderzone.
Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der med hjemmel i § l

i lov om naturfredning nr. 192 af 16. juni 1961 bør iværksættes fred-
ning af de pågældende arealer, som vist på det kendelsen~edhæftede
kort.

Påstanden findes herefter at burde nyde fremme.
Om erstatningspåstanden bemærkes:
Efter bedømmelse af samtlige forhold og under hensyn til det

af lodsejerne anførte fastsættes erstatningerne på grundlag af de fore-
tagne arealangivelser til:
Matr.nr. ~ By og sogn: Ejer: Areal: Erstatning:

l b Vasby bY9
Sengeløse sogn
do.
do.

4.200 "
2.800 "

2.800 m2

2 i do.

Chauffør Niels
Jensen
Ejnar Petersen 8.450"
Læge Bent Stran- 5.650 "
ge
Husmand Jens Pe-
ter Bergmann 16.800 II 5.000 "

1.400 kr.

l m
l n
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Matr.nr. : By og sogn: Areal: Erstatning:
2 k Vnsby by,

Sengeløse sogn
do.
do.
do.

Ejer:
Gårdejer Karl Rasmus
Jensen
A. Malkid
Niels Peter Nielsen
Anlægsgartner Carlo
Nielsen
E. Bruun Hans en
Civilingeniør Poul
vføldike
Direktionssekretær
Finn Dornonville de
la Cour
Ib Borring
Smed Jørgen Jensen
Brandmand Johs. Jør-
gensen
Direktør Tony Chri-
stensen
Assistent Ralph
Marsfeldt
Gartner Kai Weirum
Ingeniør Torben
Bronne
Arbejdsmand Louis
Charles Christensen

at udrede som nedenfor bestemt.

5.

25.300 m2

3.650 II

12.700 II

7.500 krl

1.800 "
6.400 "

2 l
3 e
3 i

4 l
5 f, 6 i

do.
do.

Konklusionen er sålydende:

16.550" 8.300 II

15.650 II 4.700"
14.100 ") 14 300 "14.500 ") •

16.000 II

22.000 "
8.100 "

8.000 "
11.000 "
4.100 "

5 g do.

8.300 " 4.200 "

6 h
7 e
7 s

do.
do.
do.

14.500 " 7.300 II

7 ag do.

13.600 II 6.800 II

17.700" 8.800 II

16.200 ") 16 300 II16.500 ") •

13.400 II 6.700 "

8 n do.

Der findes ikke grund til at lade panthaverne få: andel i
erstatningerne."

liDer pålægges fornævnte i Vasby by, Sengeløse sogn, beliggende
ejendomme, alt som vist på vedhæftede kort, sålydende fredning:

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, forsåvidt
efterstående bestemmelse ikke medfører yderligere rådighedsind-
skrænkninger.

8 o
l h, l l

do.
do.

4 q do.

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

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

opfyldninger af det naturlige jordsmon eller at henkaste af-
fald på dette.

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

buske og levende hegn udover sædvanlig forstmæssig udtynding,
b) at foretage beplantning af arealerne udover vedligeholdelsen

af den eksisterende,
c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vej-

rettigheder over arealerne.
Ejeren af matr. 'lr.8 o, Kai iveirum, har tilladelse til på det

fredede areal at plante piletræer og andre planter og til at fylde det
fredede areal op i højde med de omliggende arealer.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns amtsrAds, Danmarks
Naturfredningsforening og 8engelø.se kommune.

Der betales for fredningen en erstatning af i alt kr. 129.600.00
at fordele mellem de enkelte lodsejere som foran anført og at udrede
af statskassen med 3/4 og resten af Københavns amtsfond, Frederiksberg
kommune og Københavns kommune fordelt efter folketal i henhold til den
senest offentliggjorte folketælling."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til na-
turfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er anket af 12 lodse-
jere.

Sagen omfatter arealer syd for Spang å - "V3.sby Mose", og
er behandlet i sammenhæng med fredningssager vedrørende tilgrænsen-
de arealer i Sengeløse og Ledøje-Smørum kommuner, i alt ca. 320 ha

tt (Ofn. 1798/65 og 1850-1853/66). Arealerne er ifølge den af bolig-
ministeriet den 20. juli 1965 godkendte byudviklingsplan nr. 6 for
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Københavnsegnen pålagt lO~årig yderzonebestemmelse.
Overfredningsnævnet har den 21. juni 1966 foretaget

besigtigelse og afholdt forhandlingsmøde med de ankende og
repræsentanter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, byud-
viklingsudvalget, boligministeriet, Københavns kommune, Køben-
havns amtsråd, Sengeløse og Ledøje-Smørum kommuner samt Danmarks
Naturfredningsforening.

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

I

,

10 af de ankende nedlagde påstand på ophævelse eller
begrænsning af fredningen, su~sidiært på en forhøjelse af er-
statningsbeløbene.

For ejeren af ejendommen matr. nr. 5~, Vasby by, Sen-
geløse sogn, eksport chef F. Dornonville de la Cour,samt på egne
vegne som ejer af matr. nr. 6 h, smst., nedlagde arkitekt Ib
Borring påstand på gennemførelse af fredningen af ovennævnte
ejendomme mod erstatning på betingelse af, at Overfredningsnæv-
net nægtede tilladelse til et af Sengeløse sogneråd udarbejdet
projekt vedrørende placering af et rensningsanlæg på matr. nr.
5 ~ og 6 h, der ifølge kendelse af 13. april 1966 fra landvæsens-
kommissionen for Københavns amts 2. landvæsensområde er ekspro-
prieret til det pågældende anlæg under forbehold af fredningsmyn-
dighedernes godkendelse.

Kommunens repræsentanter anbefalede projektet til Over-
fredningsnævnets godkendelse, idet den af kommunen foreslåede

~ placering både af tekniske og økonomiske grunde var den mest hen-
sigtsmæssige.
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Københavns kommunes repræsentant henstillede til Over-
fredningsnævnet at anvende fordelingsreglen i medfør af natur-
fredningslovens § 17, stk. 2.

Danmarks Naturfredningsforening har efter forelæggelse
af projektet for etablering af ovennævnte rensningsanlæg på den
nordligste del af matr. nr. 5 B og 6 h i skrivelse af l. juli
1966 udtalt, at foreningen må nære den allerstørste betænkelighed
ved den påtænkte placering af rensningsanlægget, da området i
dag henligger som en naturgroet helhed, der danner et overordent-
lig fint landsk~ement i de flade omgivelser. I betragtning af
de oplysninger, der imidlertid foreligger i sagen om vanskelig-
hederne ved at placere rensningsanlægget andetsteds, har forerlin-
gen dog ikke villet modsætte sig, at den fornødne tilladelse gives,
men foreslået en række betingelser opstillet for projektets gen-
nemførelse, herunder at der opretholdes et rigeligt bredt beplant-
ningsbælte mod omgivelserrle, navnlig mod alleen i nord. Det hedder
videre i foreningens skrivelse:

"Den omgivende beplantning bør have samme karakter, som
den forefindes i øjeblikket.

Under byggeriet bør der drages den største omsorg for,
at de eksisterende omgivende beplantninger ikke beskadiges, her-
under må det påses, at opfyldning eller ændring af jordbundens
vandforhold ikke indebærer risiko for en ændring af den bestående
balance.

Der bør ikke foretages hegning eller en sammenhængende
hegnsbeplantning omkring indkørselsarealet.

Indkørselsvejen bør gives en drejning, således at porten
ind til selve rensningsanlægget s areal ikke er synlig fra de om-
givende veje.
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Tilkørselsvejen bør udføres med armeret græsbevoksning.
Indkørselsarealet bør, når bygningsarbejdet er færdigt,

i karakter svare nøje til de .omgivende mosearealer."
Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste

fredningsnævnets kendelse vedrørende fredningens omfang, dog med
følgende ændringer vedrørende fredningens indhold og erstatnings-
beløb:

e
e
e

I. Fredningens indhold.
Servitutbestemmelsernes punkt l ændres til: "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 plante-
skoleformål, kan finde sted, for så vidt efterstående bestemmel-
ser ikke medfører yderligere rådighedsindskrænkninger."

For ejendommen matr. nr. 5 g, Vasby by, Sengeløse sogn,
tilhørende eksportchef Finn Dornonville de la Cour, sænt ejendom-
men matr. nr. 6 h, smst., tilhørende arkitekt Ib Borring, bestem-
mes, at Overfredningsnævnets kendelse ikke skal være til hinder

~ for placeringen af et af Sengeløse sogneråd udarbejdet projekt
til et rensning::H:mlægpå ovennævnte e J endomme under forudsætning
af, at anlægget i. det væsentligste udføres i overensstemmelse med
de af Danmarks Naturfredningsforening forannævnte stillede vilkår,
som Sengeløse sogneråd ikke har haft indvendinger imod.

II. Erstatning.
afOverfredningsnævnet har på basis af det/taksationskommis-

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

gen af arealer langs St. Vejleå i Herstederne kommune kunnet til-
træde en forhøjelse af erstatningerne, gradueret under hensyntagen



!
I-I

10.

li>

l
i,
\
I

til de enkelte arealers karakter og nærmere beskaffenhed.
Der foreligger herefter forlig med 16 lodsejere om de i

konklusionen angivne erstatningsbeløb, hvorimod Overfredningsnæv-
net ikke har kunnet opnå enighed med nedennævnte 3 lodsejere om
erstatningernes størrelse, der herefter er fastsat i medfør af
naturfredningslovens § 20 ved taksationsforretninger den 14. sep-
tember og 21. november 1967.

e
e
e

Niels Peter Nielsen,
Kirkestien 44, Vasby, Sengeløse, ••••••••••••••••••••• 12.700 kr.
Assistent Ralph Marsfeldt,
780, Munras Avenue, Monterey, California, U.S.A., .... 13.600 kr.
Socialrådgiver Ejnar Petersen,
v/landsretssagfører H. G. Carlsen,
Vester Voldgade 87, København V., .••..•••.....•...•.. 8.500 kr.

E,ierskifte:
Ejendommen matr. nr. 4 S, Vasby by, Sengeløse sogn, er

den 20. marts 1966 afhændet til blomsterhandler Ole Christoffer-
sen, Spartavej 15, København S., der har erklæret sig indforstået
med, at fredningserstatningen udbetales til den tidligere ejer,

~ arbejdsmand Louis Charles Christensen, Lervangen 5, Sengeløse.

Et kort, .,.., ............... .
ca. 28 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. Endvidere er vedhæf-
tet et kort,nr. Kø 133, visende de fredede arealer i sammenhæng
samt tidligere fredede arealer langs St. Vejleå.

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

24. februar 1966 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer
i Vasby by, Sengeløse sogn, stadfæstes med de af det foranstående
følgende ændringer.
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Erstatningerne til lodsejerne udgør følgende beløb:

Arkitekt Ib Borring,
Dalstrøget 129, Søborg,
(matr. nr. 6 h, Vasby by, Sengeløse sogn) ......... 27.500 kr.
Eksportchef Finn Dornonville de la Cour,
Kirkestien 8, Sengeløse,
( t 5 t ) 20.000 "ma r. nr. ~, sms •••••••••••••••••••••••••••••
Brandmand Johs. Jørgensen,
Kirkestien 12, Sengeløse,
( t 7 t ) 8.300 "ma r. nr. ~,sms ..•.•........................
Smed Jørgen Jensen,
Kirkestien 14, Sengeløse,
(matr. nr. 7 ~, smst.) ••••••••••••••••••.••••••. '.. 8.100"
E. Bruun Hansen,
Kirkestien 16, Sengeløse,
(matr. nr. 4 l, srnst.) •••••••••••••••••••••••••••• 15.650"
Gartner Kai Weirum,
Kirkevej 18, Tåstrup,
(matr. nr. 8.2" srnst.) ............................ 17.700 "
Anlægsgartner Carlo Nielsen,
v/advokat Ole Hauglund,
Rødovre Centrum 205, Rødovre, ifølge fuldmagt,
(matr. nr. 3 1, srnst.) •••••••••.•••••••••••••••••• 16.500"
Husrnand Jens Peter Bergmann,
Landsbygade 7, Sengeløse,
(matr. nr. 2 i, srnst.) •••••••••••••••••••••••••••• 16.800"
Ingeniør Torben Bronne,
v/landsretssagfører B. Thal Jantzen, Bredgade 67,
København K., ifølge fuldmagt,
(matr. nr. l h og l 1, srnst.) ••••••••••••••••••••• 32.700"
Direktør Tony Christensen,
Bjeverskov alle 38, Hvidovre,
(matr. nr. 7 a~, srnst.) •••••••••••••••••••••••••• 14.500"

Transport' 177.750 kr.
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Transport 177.750 kr.
Civilingeniør Poul Wøldike,
Engbyvej 186, Vanløse,
(matr. nr. 5 f og 6 i, srnst.) .......~............ 28.600 "
Arbejdsmand Louis Charles Christensen,
Lervangen 5, Sengeløse,
( t 4 t ) 13.400 "ma r. nr. .9.. , sms. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

Gårdejer Carl Rasmus Jensen,
"Stenborgdal", Vasby, Sengeløse,
(matr. nr. 2 k, smst.) ••••••••••••••••••••••••••• 25.300"
Læge Bent Strange, Rughavevej 19, Odense,
( t l t ) 4. 200 "ma r. nr. a, 8ms ••••••••••••••••••••••••••••
Chauffør Niels Jensen,
Kirkestien 56, Vasby, Sengeløse,
( t l b t ) 2.800 "ma r. nr. _' sms ••••••••••••••••••••••••••••
A. Malkki,
Kirkestien 54, Vasby, Sengeløse,
(matr. nr. 2 l, smst.) ••••••••••••••••••••••••••• 3.700 "

I alt ••••• 255.750 kr.

Ovennævnte erstatningsbeløb + renter 6 % p. a. fra
(4it den 24. februar 1966 er forskudsvis udbetalt til ejerne den

Niels Peter Nielsen, Kirkestien 44,
Vasby, Sengeløse,
(matr. nr. 3~, smst.) ••••••••••••••••••••••••••• 12.700 kr.
Assistent Ralph Marsfeldt,
v/fru Kitty Olsen,
Silkeborggade 9, l. sal tv., København ø., ifølge
fuldmagt,
(matr. nr. 8 n, smst.) ••••••••••••••••••••••••••• 13.600 "

(~

Transport 26.300 kr.



13.

~' Transport 26.300 kr.

~

t,
"

Socialrådgiver Ejnar Petersen,
v/landsretssagfører H. G. Carlsen,
Vester Voldgade 87, København V., ifølge fuldmagt,
(matr. nr. l .!!!, smst.) •••••••••••••••••••••••••••• 8.500 II

I alt... 34.800 kr.

ligeledes med renter 6 % p. a. fra den 24. februar 1966 til ud-
betalingsdatoen.

Den samlede fredningserstatning i alt 290.550 kr. med
renter som anført udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Københavns amtsfond og Københavns og Frederiksborg kommuner
efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folke-
tælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

!
l~
1

,] I ,/c...",- "1,' /~ .c.,,_
B. Andersen.

•

ib.
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Akt: Skab nr.

Katrl nelyery hovedgård

\
\

\~

,?z ,
\

• , s~
l,

)

-I,
l 6~e))

):

l''I
7f

,e

\
\

~ 6R.Ft.N5'C. FOR FREDET AREAL

-n-C:lfOrkolcL /.·"?ooo

N;lt lirfredningskonsulen lens kontor
l\ohcnh:1\'n d. 15 -G - 6B
By: ..5engeiø.se
Sogn: do
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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 Naturfredningsforening rejst
sag om fredning af store arealer iSengelose, Lcdoje og Måløv sogne.

Denne kendelse vedrører alene arealer inden for ejerlauget Vasby by, Senge-
løse sogn.

Fredningspåstanden er sålydende:

1) Arealerne fredes således, at tilstanden på disse ikke må forandres, men de
skal udelukkende l(unneudnyttes på samme måde som hidtil som landbrugs-
arealer og friluftsgartnerier, forsåvidt efterstående bestemmelse ikke med-
forer yderligere 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 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 beplantning af træer, buske og levende
hegn udover sædvanlig forstmæssig udtynding.
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.
I-
I

Ar 1990 den 12. november foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.89/1990: Ansøgning om tilladelse til omlæg-• ning af Spang A - matr.nr. 6 h Vas-

by.

Overfredningsnævnets kendelse af

28. juni 1968.

Der fremlagdes:

l ) skrivelse af 8. august 1990

Mortensen til nævnet.

2 ) 2 kortbilag.

I 3 ) skrivelse af 24. august 1990

Gamme lto ft med påtegning.

fra rådgivende civilingeniør A/S Ole

fra nævnet til statsskovrider Henrik

4) skrIvelse af ll. oktober 1990 fra nævnet til Skov- og Naturstyrelsen

med påtegning af 31. oktober 1990.

5) skrivelse af 16. oktober 1990 fra Høje-Taastrup kommune til nævnet.

6) skrivelse af 5. november 1990 fra nævnet til det af Høje-Taastrup

kommune udpegede medlem af nævnet, Carl otto Jeppesen og det af

Københavns amt udpgede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger med på-

tegninger.

f'\ d.. .~ Y'\J \ ~ \ \. \ \ --~a ~ ~

1
....
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om
at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til best melsen i naturfredningslovens § 58

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

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tutioner jfr. ,1naturfredningslovens § 8, at klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan

udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

den 12. november 1990.

Fr~dningsnævnel for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvaanget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

/1. ~(lt!~( ~ /}7/l}jy{ ~./././.1/f V,/fj'i,/{,-I/Vc.-r.. ..V

I. Heide-Jø/gensen
civll(iI)lTll11l3r



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

Gladsaxe, den 29.11.94
FRS nr. 34/94 BH

Ackermann
NESA A/S
Distrikt Syd
Betonvej 12
2400 Roskilde

Modtaget i
Skev- og Naturstyrelsen

3 O NO~o 1994

• Vedr. Transformerstation på matr. nr. 17 Katrinebjerg Hoved-
gaard.

NESA A/S har i skrivelse af 22. april 1994 ansøgt om tilla-
delse til at placere en transformerstation på matr. nr. 17
Katrinebjerg Hovedgaard.

Grundens ejer, revisor Bent Alsø, har givet tilladelse til at
opstille transformeren.

Fredningsnævnet har besigtiget arealet.

NESA A/S har som begrundelse for at opstille transformersta-
tionen på det angivne sted bl.a. anført, at arealet vest for
Solager A tænkes fredet, samt at det udvalgte sted er mest
hensigtsmæssigt set i forhold til beliggenheden af de områ-
der, hvortil der skal leveres strøm.

Københavns amt har intet at indvende mod det ansøgte.

Da el-ledningerne vil blive gravet ned i jorden, har Danmarks
Naturfredningsforening intet at indvende mod det ansøgte.

Det hedder i fredningskendelse af 28. juni 1968:

"
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l) Arealerne fredes således, at tilstanden på disse ikke må
forandres, men de skal udelukkende kunne benyttes på samme
måde som hidtil som landbrugsarealer og friluftgartnerier,
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.

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 udtyn-
ding.

b) at foretage beplantning af arealerne udover vedligeholdel-
se af den eksisterende.

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

11

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte
mod, at de arealer, der opgraves i forbindelse med ledningsfø-
ringen reetableres, samt mod at der omkring transformerstatio-
nen foretages slørende beplantning med samme arter, som natur-
ligt forekommer i området.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reIsen 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.
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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 naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

~~_7~
Hans Chr. Poulsen

formand .
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