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Bal"sværd By og Sogn o

A/"f'Akrl f t • I{~U.Nit JeJ~()
Anmelder:

Ekspropriationskommissionen
i henhold til lov nr.595 af 13.novernber

om stianlæg m.v.

l/.
" J l )

1940

Bestemmelser,
som ved ekspropriation i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940
efter reglerne i forordnjng af 5. marts 1845 i anledning af anlægget
af en del af den i Gladsakse kommune beliggende del af stianlæg nr.
la (cyklevej og gangsti gennem Smør- og Fp.dtmosen langs Værebro Aa
til Jonstrup Vang) som servitut er phlagt nedennævnte matr.nre. af
Bagsværd By og Sogn, ~ledes som vist på vedhæftede kort, og Rom vil
Være at sikre gennem tinglysning.

ep es coMatr.nr. 2 ,2 ,5 og
5cP Bagsværd By og Sogn.

Der phlægges disse matr.nre. servi-
tut om byggelinie i en afstand af 10 m
fra stianl~ggets grænse.

På de af byggelinieservitutten om-
fattede arealer IDA der ikke opføres byg-
ninger, boder, skure og lignende. Ej-
heller m/\der uden statsmini steriet s til-
ladelse opføres noget udsalgssted på
nævnte arealer.

Påtaleret har A~vel statsministeriet
som Gladsakse kommune.

~;kspJ'()priation8kommissioneni henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940
Københa-vn, den 16. juli 1953.

P. K. V.

(sign.) Poul Andersen

Indført i Dagbogen for
Københavns Amts Nordre
den 17. juli 1953.

Lyst
(sign.) Harald Petersen

Ret skreds Nr. 2
Birk

Afskriftens rigtighed bekræftes
I Henho'd III Lov af 1J. NU'Ir.IlIb'Jr 1940

om..stianlæifl. v.
/{ OA VI1 /(4.( / /te;-f1

Cl. #lA".
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(Sign.) B.Jørgensen.
(Sign.)navn ulæseligt.

(Sign.) H.Frederiksen.

"r

c, ,
"'l.il!
"~~~~~;/'l'

1"

",

~' j;;,

\J: '

"", ,

l,

'~
",I

._.WJL ··w pt!ii",Mt' '+'4Jiil.i _1'_'1' ei\iiit§ _.,,>:iOiPW l. -.uf I.



~ . •

• •7 • •• 1

1
•

- •_1~1J1.

•



•
e.

t l.....l..... .a.:I...., .... U....·'.........l. •



•

•
•
•

•

1.-'- " .... 1 1.OL."" Ul • • f

1 ._ ....._r 1 •
11.januar 1962.

• • •(3ign.) Bent Christensen.
Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 3
Københavns Amts nordre Birk,
den 12.januar 1962. LYST.

(Sign.) navn ulæseligt.
Genpartens rigtighed bekræftes.

E ttr"""oP" c oml":'ll$6-Cf'Ien

i H~..h 'ol I L ~. ! Q'Iemr..er 1940
1;011 l- .1 <fol m. v.

'{a.-t.e.t 4wt4 ""



Påtaleberettiget såfremt de ved nærværende Dm~~
... deklaration påla.:;teforpligtelser ikke overholdes, er Stats-
ministeriet og fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, hver
for sig.

Ovenstående deklaration begæres lyst pantstiftende for kr.
f 2.000,-, skriver to tusinde kroner.

\~. \".',~.;.~: Herlev, den 27. juli 1959.
~~f'~~·
.',''"'! E. Reindel.
;
,:.. 1" I •

\ Til vitterlighed om underskriftens æGthed, dateringens rig-
, '.ti~hed og underskriverens myndighed:

Karl Nør, ~andsretssagfører, St. Kongensgade 49,
K0benha\l'nK.
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Afskrift. REG.NR. 020SLJ,Oo----_ ....-......----
Mat:". nr. 43 m Hjorte-
spr..ng by, Heplev sogn.

A.t1melder:
Karl Nør

Landsretssagfører
St. Kongensgade 49,

IKøbenhavn K.
31. juli 1959. 8474.

Stempel 6 kr.

D E K L A R A T ION
=a=============================

Herved erklærer underskrevne politikommissær E. Reindel,
boende Frederikssundsvej 37, København NV,., som ejer af ejendom-
men matr. nr. 43 m Hjortespring by, Herlev sogn, på egne og ef-
terfølgende ejeres vegne, at den til enhver tid ~ende ejer af
ovennævnte ejendom er forpligtet til:
l: når som helst Statsministeriet med 6 måneders varsel måtte

forlange det, at nedrive den del af bebyggelsen, der ligger
Lndenfor byggelinien mellem denne og stianlægJets sydgræn se ,
log bortset fra det nordvestlige hjørne af d~t eg$ntlige be-
)oelseshus,

2: lt anlægge og vedligeholde en beplantning på det areal af
min ovennævnte ejendom, som ligger m~llem by~gelinien'og
rietprojekterede offentlige stianlæg langs Tibberup å efter
rrarrnereaftale med frednin3snævnet for Københavns amtsrådskreds.

Om de min ejendom påhvilende pantehæftelser, servitutter og
anire byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nærværende
decLaration respekterer til enhver tid størst mulige lån i kredit-
og hypotekforening.

Denne deklaration kan på min bekostning tinglyses på min
ejendom.

vend.l



Indført i dagbogen for Ballerup rets~eds,
der. 31. juli 1959.
Lyst. servitut- og pantstiftende.

S. A. Jacobsen.

-----------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet
den

I 2 navne.

for Københavns amtsråd~eds,
22. augUst 1959.
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DISPENSATIONER>

Afgørels~r - Reg. nr.: 02050.00

Dispensationer i perioden: 12-08-1994 - 18-07-2001



·,
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 3219
Telefax 39 661048

REG. NR. ~05p. 00
Gladsaxe, den 12.8.1994
FRS nr. 38/94 BH

Københavns amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Vedr. 8-70-51-8-01/94. Nedlægning af højspændingskabel over
.. ejendommene matr.nre. 49 Hjortespring og 73 Gladsaxe.

Ved skrivelse af 21. juni 1994 har Københavns amt fremsendt
ansøgning af 30. maj 1994 fra NESA A/S om kabellægning af en
132 kv højspændingsluftledning mellem transformerstation Ha-
reskovgård og transformerstation Bagsværdgård. De fredede mo-
ser, SmØrmosen og Feqtmosen, samt beboede områder i Herlev og
Gladsaxe kommune, vil blive fritlagt for luftledningen.

Jordkablets trace er vist på nogle vedlagte planer. Det fremgår
heraf, at den del af jordkabelanlægget vil gå gennem matr. nr.
49 Hjortespring, beliggende i den sydlige del af Smørmosen bevok-
set med græs og spredt beplantning, samt langs den etablerede
sti i græsarealet på matr. nr. 73 Gladsaxe, nord for haveforenin-
gen smørmosen.

Ejendommen, matr. nr. 73 Gladsaxe, er fredet ved deklaration af
11. januar 1962. Ejendommen matr. nr. 49 Hjortespring er fredet
ved deklaration af 2. februar 1962. I begge deklarationer er
bl.a. anført, at arealet fr~des, således at tilstanden derpå ikke
må forandres. Navnlig er det forbudt:

a) at opføre bygninger af enhver art, herunder både og skute og
andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder led-
ningsmaster o.l.

re)m1inisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \7..-'_\/, - (Tb 30 ,.
Akt.or. 3
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d) at foretage afgravning, påfyldning eller oppløjning af det
naturlige jordsmon eller at henkaste affald på dette.

".....

Fredningsnævnet skal i enighed meddele tilladelse til nedlæg-
ning af det ansøgte højspændingskabel på betingelse af, at
arealerne bliver retableret efter arbejdets udførelse.

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

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måt-
te være afsluttet.

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

Hans Chr. Poulsen
formand .

.a; "
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Sendt til

Moi:lfagell
,~!kOV- og Naturstyrelsel1

':,1 1 5 AUG. 1994

NESA A/S, jr. nr. klj.rth pro. nr. 727
Gladsaxe kommune
Herlev kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen OsterkrUger
Inge-Lise Møller Jensen
Inge Bondo-Andersen
Bodil Wiingaard
Dansk Ornitologisk forening
Naturbeskyttelsesrådet
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 20.10.94
FRS nr. 67/94 BH

Herlev kommune
Teknisk forvaltning
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Vedr. 04. 13. P15. Udtynding på ejendommen matr. nr. 49 og
49 b, Hjortespring (del af Smørmosen) .

Ved skrivelse af 16. september 1994 har Herlev kommune anmo-
det om tilladelse til at foretage udtynding i tjørnekrattet
og pilesumpen i den nordlige og østlige del af Smørmosen,
matr.nre 49 og 49 b Hjortespring, Herlev kommune.

på ejendommen matr. nr. 49 er den 3. februar 1962 tinglyst
fredningsservitut af bl.a. følgende indhold:

"

tt 2) løvrigt fredes arealet således, at tilstanden derpå ikke
må forandres. Navnlig er det forbudt:

b) uden fredningsmyndighedernes tilladelse at fjerne eller
udtynde den på arealet stående beplantning af træer, bu-
ske og levende hegn,

"

Af skrivelsen fremgår, at formålet med udtyndingen dels er at
begrænse tilgroningen dels at fremme de bevaringsværdige ve-1It) getationstyper. Den vil desuden give publikum bedre mulighed

.• :!.i0m: 11,';."(;;"'("
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for at færdes ad de trådte stier i den nordlige del af Smør-
mosen og for en senere placeringen af et fugle-/udsigtstårn.
Det er oplyst, at det fældede materiale tænkes flishugget og
udlagt på stierne.

Med ansøgningen er fremsendt en af Herlev kommune i 1989 ud-
færdiget strukturplan for Kildegårdens jorder, Klausdalsbro
og Smørmosen.

Københavns amt, Teknisk forvaltning, har ved skrivelse af 5.
oktober 1994 meddelt at kunne anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til
den ønskede udtynding.

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

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

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

Hans Chr. Poulsen
formand.



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

1'\'1 ...~

Gladsaxe, den 18/07 -O 1
FRS nr. 34/01 BH

Værløse kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Stiager 2
3500 Værløse

Vedr. jr. nr. 02.00.01 P19 - dispensation til hævning af tag og udvendig trappe
på matr.nr. 476 Hareskov by, beliggende Elme alle 30, 3500 Værløse.

I skrivelse af 14. juni 2001 har De fremsendt en ansøgning fra Aksel Nielsen
vedrørende dispensation til ændring af den eksisterende tagkonstruktion, der
medfører, at tagryggen bliver højere, og til opførelse af en udvendig trappe
som vist på tegninger, vedlagt ansøgningen.

Ejendommen er omfattet af stifredningskendelse for sti 10 af 22. september
1949, tinglyst den 3. februar 1962. Ejendommen hed i 1962 matr.nr. 17 da
Ballerup by og sogn, og kendelsen er inden tinglysning rettet i overensstem-
melse hermed. Ifølge fredningen må der ikke på den del af ejendommen, som
på en til servitutten vedhæftet kortplan er vist med skraveringer, opføres byg-
ninger af nogen art, herunder boder, skure eller anbringes andre indretninger,e der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.

En mindre del af bebyggelsen ligger i dette areal, og Statsministeriet har i skri-
velse af 4. juli 1961 meddelt tilladelse hertil.

Fredningen er en udsigtsfredning, idet der fra en planlagt sti skulle være udsigt
over ejendommen. Den pågældende sti er ikke anlagt som planlagt, men noget
østligere. Fredningsnævnet har under besigtigelsen konstateret, at fredningen
ikke er håndhævet.

Københavns amt og Søllerød kommune har anbefalet, at der meddeles dispen-
sation til hævningen af taget, men ikke til den udvendige trappe.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod ansøgningen og har an-
ført, at en tilladelse kan skabe præsedens, ligesom der bør være mulighed for

at gensk~bJ udsigten. /1 f
:l.(J1)I-I:2It;I- UDO! aK·f)d:
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Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til hævning af taget som ansøgt, idet udsigtsfredningen
ikke er håndhævet, og da forhøjelsen for størstedelen ligger uden for frednin-
gen. Der meddeles ikke dispensation til den udvendige trappe, da denne er u-
nødvendig og ligger helt i det fredede område.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. 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
udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

~Ut.CP~
Hans Chr. Poulsen

formand.




	Forside
	KENDELSER>
	KORT>
	DISPENSATIONER>



