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FREDNINGSNÆVNET>



8~st,lhng ...
formular

Mtr. tnr., ejerlav, -togn:,
(i København kvarter)

eller li de søncierJyds/(e Idl'd,-

dele) bd. og bI. i tingbogen.
art. ni., eJerlav, sogn.

Stempel:

lJ:/ r elwve,
.l. kr. _ øre Akt: Skatc:J' Ølnr. / / J .

(udfyldec atJommerkontol el)::! (Jo.,
J:.r.'gernborr::

Gade og hus nr.;

l\øbt:1 s l
1 11, J D , J. i 1', J ae, bopæl:
J kf, l e, l eJ., l ~. Kredltors I /~
l s." 1 ao, l lci, l }Cl, lo,_l6
l b 1- d l" l _an_, .<> -" AII/I,e/dt:r: I V

, o, . , EG ND ~, -Ag~ershviJ e by, R. 1\;·.(,,'31~.Jensen
Vedbæk 80g11. landsrets3ugfører

II. U, Andel~scms
.loulevarc1 13, v.

Deklaration.-
Undertegnede _381'. at e3endommene matr.nr. 2 li. Jesere-

borg Dyrehave, Vedbæk80P, aamt matr.nr.' l .61, l .:a, 1.&E.
l ø., l ,tt. l .l, l .u, l .E, l 4, l St l .i1, l 151, l Jl., l iSb
l !. at l gt Asger.hyl1. b7. Vedbæk8op, erklærer herYed tor
oe oG alle efterfølgende ejere at disse ejendomme og de par-
oeller. hvor! de måtte blive delt, at der pålægges ejendommene
nedenstående indskrænkninger 1 bG~tel8earett.nl

l Arealet mellem Strandve~en og den af Overfredn1ngønBYnet
på arealet tilladte bebyggelse samt åbD1ngen mellem de enkelt.

i.blokke samt mellem denr.or411ge blo.t og arealets srænse mod
nord og mellem den ayd11se blok og arealets grænse mod sy4

~skal stadig være frilagt og tr1holdt for bebyggelse, 11ge.om
arealets kar~~ter af parkanlæg 1 hovedtrækkene skal b-.area,
og på arealet mi der kun indrette. legepladaer med dertil hø-, ,

rende indretninger.
Almenhedenhar adsans ti~ analet. Der v1l være at u4-

færdige et af Overtre4n1nasurvnet godkendt regulativ tor al-
menhed.nø b.~tt.ls. at arealet.

ForeåT14t anså r 4e mellem Stran4ve3en og Øresun4 bells.
,.nele arealer, nemlig matr.u. l .H, l, ls.!, l l!. " l %. Assers-
vile by, Vedbak .op, okal almeDhe4en _"ed.8 have e4gans tU
1ese. Overfredn1ng8DII'VD.et kan træf te bestemmelse om, at t...
ra dias. arealer gives almenheden a4a&n8 til badning_

For den 481 at arealerne, der er beliggende T.at tor
ebysseløen, cæ14.r følgende be.temmeløerl

nen nord-sydglende sti (fra den sydlige lAse 1 skoYhe ..

D
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_. ut lo. -Dø3- Sk04abol'6ttt til atatlO1l8plat_. ~ona s....
'- ..... "1011)IMYu•• l '" .. ten -'''-4. med. tS's. __
'oJ" otf.l'1t~1P"8ll0& .a4118eho3.4 .. ' _, holl.. ,.,.44.' to-r

. .. m.'9. at e3erne af 48 ogelUlllWllie 83eUOUZle allea- paneU ..
at 418ce.

De '..... 4er t184•• pi U'NJ.e' .. 11_ .tt_ 08 lo" .....
øen... Yestlige 814. OB _. kaa bft"ane .,ter clen "ad..bld .
plan, økeJ. Bi'\.'" 1- lu.". tølakel1ø U11ahe4tor a' k'lune !e-
1'8 1 tom at beakyt'.l •• 1'M4 .'.neætn1ftSer oø 8ftyendeløe al
oUu8sebe1mgD1D3 .ø1q ,~ 40. iJrke u4 DYer crt øauU
al tre m.iler tor .0"''' at skafte 4t.so bd8t mulig vtmatll-
PIlS- Erd-v14ereRal ter IbI. øenp1an'at.AB .Ud t11 en""
ntne for ae ~t clø tro4e ... ....,.,.t•• Dk.rh.4It~eW18ta1t-
nlnger a1.l1gø•• l .tterbb4o. "11 forev1D4••

IØft'1St ab!. analet hM at paric11lJ1,U1B4elcøa1ttø. o,
".4 aalagota uU.,,'q t....,.... p1ABt~ at tøJao os buR.
eom a.z- ... 1'1Ila11ø1M4 .Ic_ ,.184.. J184. '11 la..- ,*_,..el .
vesta14.h Aftale' øke.1 40. kuJme berqtt.. tll .1_ at ...
~e~ '11 •.,.... _, l1peora ..." aa1 .... '111":' at ..
asttø anal." u4 tor husene til puftOI"1J2g.

~nde tU1IAJ1&f)1OD. .... Til .... at tiJ.tal1M -
ør!tG'b .t0ru4 tor &1 pe.r;.'a,pJl4. -' iJ$e aflJ·... uiu Ovm....
m.~~Dl.WUet~ aalllt;,kke.

Eltal.r.' ~"t'4ØD.1le4ek.l.an.'ilon .har cleu O~~.
ltøbeahaVa. 4_ 19. september 1960.

Ejendomsaktieselskabd af 30. Dec'.:ll,Lcr 1958
sign. E,inar rIonore sign. C.E.Jensen
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J) ~ j" n(:o!:'l!!cner behæf te' med ~,~ervitu tter 0[, Byrder.
)\ 'i;/l l''lC.C l - tb t'l ,I. i' '''O/J r l( ~ tr. Ol 'C eoo l',_ I C.I;' ~ lJ ). 1:1 n:. ~. II r. l ~ ..1.\/ ~ a J _<- )".), v • l. }.r.

3) 5/e l~(O l. ~tbr. til Bikuben 3.0CG.OGO tr.
'ledr. l ll.

'1) ,~':5 1'059 1. l'Lbr. tj,l J. G. Han:.;en GO.O()C; t~r.

Vedr. l p.

5) 5/5 lSt~ l. Ptbr. til ~st. Krdf. 40.0(0 Kr.
6) lS/b 19~/i l. ltbr. l,il Cst. il.ypf. <::0.0(0 l·r.

Vedr. l ir.
7) 16/~ 1~2; l. Ptbr. til Cst. Krdf. 17.000 hr.

Vedr.l ae
2 ~ ,;>1/1C'

~') 1'3/6
Vedr.

HI 5/9 l jf L Jltbr. til Gst. i<rdf. 15.700 i'"r.

11) 3/,/7 l('~:' l. -·t1 j 'l 'T (" • l 5 r;OC' "r• ,'':' .;, J Dr • I l :,.~) J :'--'gI' en ,L .:J ) r.r •

12) lS/lC lS5G l. itbr. t:l C. fctersen i7.C~8,65 Kr.

lJL.3 l. ftbr.

l': 5 l. l'tbr.

l c.

til 2st. ~rJf. 24.S57,50 Kr.

ti 1 ~'. Bruhn L58. ::,61,65 ~r.

~ir. l ci
15) ~3/~ lS~7 l. ~tbr. til 0st. Ardf. :2.800 Kr.
l:) c:O/5 F15') 1. Ttbr. til A/~; IJansk llo.ttefabrilc 21.136,76 l'~r.

Vedr. l r.
15) 8/(: L:~133 l. Ftbr. til ,st. :(rdf. 1~.50C, Lr.

16) 17/1 1~55 l. rtbr. til Ost. Krdf. 10.500 Kr.
rn 17/1 lY55 1. rtbr. til (;st. r1ypf. 6.0CO [er.

18) ,/~ l':)~.,c) L 1'tbr. til ~':. Funer;;alL' 36.115 :/,1'.

-:::dr. l g Ge' l :.JO(

l . ) 1A I ~ l ~, . L i'tbI'. tIl l_ID t. "\rdf. 60.onO 1(1' •" /,.)/ r L../ j •

/ (,) 13//~ F; j;) L J tbr. til (:3 s t . j l-\"" ,,-f'" le: . OCCi }(1' •~.l I~ ....L ••

Ve cl r. l Id u [~ l k L•

;~1) >~/(~ l :'-)7 l. rtbr. til l-i\h' ai' 1/11 L /],i '(7.C\'U 1<1'.

c:cJr. l b, l (le Oh J v.
) () \ 21/;' l ~),11 l. I'tbr." L. ) / j

2 j) ::iII' J (, ,l ~ L • : J t hl....
" ,

;? f) ) ~)l/') l ': 1/1 l- I "ubr.

tjl ,J. Bo,j8sen ...~')./;y, 1<1'.

t:i l K. Cr(;vc b. 1r((',t·t' 1:1'.

~.J) .;. '. l. l"br. Li I l. "iClJb(JnJhm i,"J.'I'f()J''1 I'r.
! ty b) -, L/ L ' t' [)2 J. l' t. b r • t i '] :'I. ]':1:Lc h {' l ~;c n t I So] ), , tY) J\ l' •

'celI'. J L •

...',) H/l 1'-: 1 L. l'thr. LiL ~~~L. :~rcH, I)O.('(C ',1'.

" 1 r, I, '-'
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Besulllngs--
formular

D

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

el/er(i de sønderjydskelands-
dele)bd. og bI. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.
l t Co '-1 \

Gade og hus nr.:

\)I~-rY

Akt: Skab A.ø"nr. "'\ I'
(udfylde •• f dommerkontoret)

l am, l hb Stempel:
og l hu Aggershvile
by, Vedbæk sogn.

kr.

Købers l
Kreditors I bopæl:

") 1-

Anmelder: C. E. JenSGJ1
Landsretssagfører

H. C. Andersens Boulevard 13
1553 København V

Tlf. (01) 125400
Påtegning på d.kla~ation af 19/9 1960, lyst 24/9 1960, på
ejendommene matr.nr. 2 ad Jægersborg Dyreha~8, l !!' l ~,
1 ~, 1 ~, l kf, l ~, r-ci, l ~, l g, l ~, l !!' l kl, l b,
l ~, l !, l !a Aggarshvile by, Vedbæk sogn.

Ovennævnte dekla~ation omfatter yderligere ejendommene
matr.nr. l am, l hh og l hu Aggerahvile by, Vedbæk sogn.- - -Nærværende påtegning, de~ vil være at tinglyse med prio-
ri~~t forud for al pantegæld på sidstnævnte ejendom, må ikke
aflyses af tingbogen uden 6verfredningsnævnets samtykke.

Påtaleret har alene 6verfredningsnævnet.

Skodsborg, den 15/3 1977.
Ejnar Honore

Deklarationen kan godkendes i henhold til § 36 i lov om kommune-
planlægning, idet tilvejebringelse af en lokalplan ikke er på-
krævet.

SØLLERØD KOMMUNALBESTYRELSE, den l3.maj 1977.

H.Nordkild/
Laurits Brandt

Indført i dagbogen for retskreds nr. 4
f.Yli~~Y ret~ 3. afd,

JtJII ~ 1 ~AJ 1971

len.en & Kjeld,koy A S, Københ.vn



Til offentlig brug.
.,

Fotokopiens rigtighed bekræftes,

den 9. august 1979

/?rrrA.G.1auges7·
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02375.00

Dispensationer i perioden: 26-03-1982 - 23-09-1999



Modtaget i frrdn:na::::-,tyr:l::-: n

REG. NR. ~'3'.S,

~/5-1'?/L,
2 1 APR. 1S32

"u D S K R I F T

a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS.

År 1982 den 26. marts kl. 9.30 afholdt Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds møde ud for Skodsborgpar-
ken I og II, hvor da foretoges:
F.S. 33/1982: Ansøgning om tilladelse til

fældning, udtynding eller op-
stamning af træer - Skodsborg-
parken 10-20 - Skodsborgparken
I og II henholdsvis matr. nr.
l ao, l b, l kl, l mp og
matr. nr. l am Aggershvile.
Deklaration tinglyst den
24. september 1960.

Nævnet var mødt således:
1) formanden, kriminaldommer O. Markussen.
2) det af Søllerød. kommune udpegede medlem af nævnet, borgmester,

fru Birgitta Broberg.
Det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand.

scient. Erik Sejrup, var ikke mødt.

lp



Der fremlagdes:
l) skrivelse af 15. februar 1982 fra advokat E. Fogh Hansen

til nævnet.
2) indkaldelse.

For Søllerød kommune mødte stadsgartner V. Hørslykke.
For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.
For Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, mødte

afdelingsingeniør Mogens Eller.
Statsskovrider A. Tage-Jensen var mødt.
Advokat E. Fogh Hansen var mødt sammen med Bjarne

r4t Jensen.

~

e
•

Formanden for Ejerlejlighedsforeningen Skodsborgparken
II, fhv. borgmester, landsretssagfører Erik 0igaard var mødt sam-
men med Søgård Petersen og hr. Orø.

Hr. Dawe, Skodsborgparken 24, var mødt.
Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen

var ikke repræsenteret.
Formanden åbnede mødet.
Advokat E. Fogh Hansens skrivelse af 15. februar 1982

til nævnet har sålydende indhold:
"Vedr. ejendommene Skodsborgparken 10-20, kaldet SKODSBORGPARKEN II,
og Skodsborgparken 22-64, kaldet SKODSBORGPARKEN l.
-------------------------------------------------------------------- I

Som administrator af ovennævnte ejerlejlighedsejendomme,
der omfatter den samlede bebyggelse på skrænten mellem Skodsborg
Station og Strandvejen i Skodsborg, tillader jeg mig at anmode
nævnet om at indkalde til et møde på ejendommene med henblik på

L



• at opnå nævnets afgørelse for, i hvilket omfang fældning, sub-
sidiært udtynding eller opstamning, af enkelte træer i det øst
for bebyggelsen beliggende parkanlæg kan foretages.

Jeg henviser til den på begge ejendomme henholdsvis
den 24/12 1960 og 17/5 1977 tinglyste fredningsdeklaration,
hvorefter oprindelig Overfredningsnævnet havde påtaleret med
hensyn til bibeholdelsen af arealets karakter som parkanlæg,
idet jeg skal oplyse, at der med repræsentanter for bestyrel-
serne i de 2 ejerlejlighedsforeninger den 9. ds. har været af-
holdt en besigtigelse, hvor statsskovrider Tage Jensen, Jægers-
borg skovdistrikt, tilkendegav overfor de mødte, i hvilket om-
fang fældning, subsidiært beskæring m.v., forsvarligt kunne
foretages under forudsætning af fredningsmyndighedernes godken-
delse.

Efter aftale med landsretssagfører Erik 0igaard, der
er formand for "Ejerlejlighedsforeningen SKODSBORGPARKEN II", skal
jeg anmode om, at mødet finder sted på ejendommene og ikke påbegyn-
des på Søllerød rådhus."

Advokat E. Fogh Hansen bemærkede, at bestyrelserne i
Skodsborgparken I og II var enige om at anmode nævnet om en ud-
talelse i sagen.

Der foretoges besigtigelse af arealet.
SKODSBORGPARKEN II.

Østrigsk fyrretræ - (øst for det sydligst stående fyrretræ).
------------------------------------------------------------

Nævnets medlemmer var enige om, at træet kunne
opstammes.

L
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Rønnetræet:

---------~--
Der rejstes spørgsmål om fældning af rønnetræet,

hvilket bestyrelsen i ejerlejlighedsforeningen modsatte sig.
Kirsebærtræet:

Bestyrelsen i ejerlejlighedsforeningen anbefaler,
at kirsebærtræet - der er udgået - fældes.

Statsskovrider A. Tage-Jensen havde ingen bemærk-
ninger.

Nævnets medlemmer var enige om at meddele tilladelse
til fældning af rønnetræet og kirsebærtræet.

SKODSBORGPARKEN I - blok B.

Fyrretræer ud for B l:

Hr. Dawe udtalte, at træet hindrer morgen- og formid-
dagssolen i at kunne nå ind i lejlighederne. Han ønsker den park-
mæssige beplantning bevaret.

Advokat E. Fogh Hansen udtalte, at en opstamning kun
er en halv løsning. Nogle beboere ønsker træet fældet.

Statsskovrider A. Tage-Jensen bemærkede, at træet -
der nu er 18 m højt - kun er vokset få meter de sidste 20 år.
Beboerne i ejendommen var kendt med ulempen fra starten. Han
tilkendegav, at han kunne gå ind for, at grene der nåede alta-
nerne og tagene blev fjernet og således, at der kom balance
i kronerne.



Nævnets medlemmer var enig om, at der kunne ske
opstamning af træerne samt fjernelse af de 3 nederste grene på
det sydligst stående træ samt fjernelse af grene, der berører
tage og altaner.

Endvidere var nævnets medlemmer enige om, at træet
stående syd for de to store udfor B l fældes.

Advokat E. Fogh Hansen foreslog, at nævnet besigti-
tt ger træerne fra hr. Schwartz lejlighed, hvilket nævnet ikke

fandt anledning til.
Blok A l:

Nævnets medlemmer var enige om, at det nordligste
på skrænten stående Akacietræ - der er "dødt" - fjernes, lige-
som det på "toppen" stående bøgetræ kan fældes.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58
stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrageren
og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af
Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte
foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at
klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og
at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.
o. Markussen.
Birgitta Broberg.

-:::'-_,' I ...

Tiltrådt:

Erik Sejrup.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
.' Fredningsnævnet for Københavnsamtsrndskreds d 19 apr';l 1982.
.. Gentofte civilret \ ' en • .&.

Rygårdsvænget 6 ( ~~
2900 Hellerup '-.J
01 -622644 O. Markussen. formand- kriminaldornmer.



Jørgen Helk 5. november 1979

Vedr. fredningsdeklarationer for "Skodsborgparken".
Deklaration tinglyst 24/9 1960
Omfatter:
af Jægersborg Dyrehave, Vedbæk
af Ag!æshvile,Vedbæk

I

- tillæg tinglyst 17/5 1977.

,
j, .

m.nr. 2 M
m.nr. l 11, l E, l ~, l ~, l ~,

l '~, l Qi, l ~, l g, l ~,
l ~, l ~, l Q, l ~, l ~,
l 2l!, l S:!!!, l hQ og l hl!.

l) Af disse m.nr.e ligger l ~, l ~, l Q og l y mellem Strandvejen ogtt: Øresund og er pålagt bestemmelser om almenhedens adgang.

2) Øvrige arealer under A~ershvile:
Området melle~ Strandvejen og boligblokkene og nord for, syd for og
mellem blokkene har bestemmelser om frilæggelse og friholdelse for
bebyggelse samt bevaring af parkanlægs-karakter.~ eft- ~4~A~~

3) Området vest for boligblokkene + tilsluttende arealer af 2 ~, Jægers-
borg Dyrehave, Vedbæk er fastsat bestemmelser om bevaring af 3 m bred
sti (på 2 ad) fra den sydlige låge i skovhegnet udfor "Høje Skodsborglt

til stationspladsen udfor Skodsborg øststation.
For øvrig del bestemmelser om bevarelse af træer og park-karakter men
med mulighed for etablering af adgangsvej og parkeringspladser.

status nu:
Uændret
Matrikulært ændret, så l 11, - E, - ~, -~, - ~, -~, - Qi, - I,
- g, -~, - ~ og-~ formodentlig nu hedder l !E, - Ea, - ~.. .

3) For dele af Ag~rshvile - som ovenfor under 2)
For 2 ~ Jægersborg:
Fra Skodsborg Stationsvej
"Skodsborgparken"
Fra N-kant Stationspladsen til låge i skovhegn - 3 m bred (off ?) sti,
ligeledes umatrikuleret.
Fra S-skel af l hl! Agershvile til skovhegn opdelt i m.nr.e 2 ~, 2 ~;)
2 af og 2 ae- -x) oprindeligt nr.

- L,tV"4il. "l-
til Stationspladsen - umatrikuleret vejareal\l

•
--



Forslag
Sagen er P.t. temmelig uoverskuelig. ~
Deklarationen/-erne bør formentlig justeres:
ad l) ingen ændring
ad 2 og 3) matrikulære ændringer
ad 3) Umatrikuleret vej- og stiarealer er vel næppe underlagt dekl. ~.

D.d. har jeg aftalt med Søllerød kommune, at jeg får tilsendt et kort,
der viser nugældende matr.nr.e.

I" . På TJcdl. kort"Bilag er opdeliftgeft l 3) HhY. seg't; ilhlOtreret.

I Yderligere 'Bilag s De}tlara't;ioft med tillæg og }tort'Bilag ,-
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OVERFR~DNINGSNÆVNET
tt Slotsholmsgade lo,

København IC., den /~. november 1958.
Palæ 9335I

r'

\

,

Overfredningsnævnet har i dag tilskrevet landsretssagfører C.~.
Jensen, H.C.Andersens Boulevard 13, København K., således:

Under den 16/7 1958 stadfæstede overfredningsnævnet med
5 stemmer mod 2 en af fredningsnævnet for Københavns amt den 28/2
1958 truffet beslutning, hvorefter nævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 25, stk, 6 nægtede at meddele tilladelse til udførel-
se af en af et konsortium, repræsenteret af landsretssagfører C.E.
Jensen, påtænkt etagebebyggelse på et mellem Strandvejen og jern-
banen beliggende areal, der strækker sig fra "Høje Sl;:odsborg"mod
nord til "Solgården" mod syd. De 5 medlemmer, som stemte mod at
meddele tilladelsen, mente, at byggeprojektet - skønt det frembød
visse fordele sammenliGnet med et tidligere projekt, til hvis gen-
nemførelse tilladelse blev nægtet ved overfredningsnovnets skri-
velse af 25/11 1957, ~ navnlig derved, at der til projektet var
knyttet et tilbud om udlægning af visse friarealer - afveg så stærkt
fra den nuværende bebyggelsesform og ville medføre en så væsentlig
forringelse af den danske 0resundskyst, at tilladelse til bebyggel-
sen ildm burde gives.

Den 4. september 1958 har arkitekt Jean Fehmerling på
det nævnte konsortiums vegne forelagt fredningsnævnet et påny om-
arbe jdet pro jekt til bobyggelse af det ommeldte areal, 1~fter pro-
jektet består bebyggelsen af 3 blokke, hver med 3 indbyrdes for-

,skudte afdelinger. Mellem den sydligste blok og arealets grænse
mod syd er der en afstand på 55 m, mellem den sydligste og den
midterste blok en afstand på 50 m, mellem den midterste og den
nordligste blok en afstand på 45 m og mellem den nordligste blok
og arealets nordgrænse ellafstand af 14 m. Husdybden er 16,50 m,
Bygningerne opføres i 4 etager + en både ved facader og gavle
stærkt tilbagerykket tagetage. Hushøjden er 14,50 m, hvis tagetagen
medregnes, ca, 12 m, hvis tagetagen ikke medregnes. Den samlede
huslængde er ca. 374 m. Udnyttelsesgraden er 0,45, Af hensyn til
den, sammenlignet med tidligere projekter, nedskårne udnyttelses-
grad har lconsortiet af økonomiske grunde anset det for nødvendigt,
at benyttelse af strandarealerne, som efter det i overfrednings-
nævnets skrivelse af 16/7 1958 omhandlede projekt sl::ulleåbnes for
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'4a almenheden, forbeholdeG beboerne i den projekterede bebyggelse,

medens almenheden får adgang til arealerne vest for Strandvejen, som
efter det i overfredningsnævnets ovennævnte skrivelse omhandlede
projekt.

Fredningsnævnet har på et den 13/9 1958 afholdt møde truf-
fet sålydende beslutning~

!IDadet nu forelagte projekt ikke findes på afgørende måde
at afvige fra de projekter, som er forkastede ved nævnets afgørelser
af 8/10 1957 og 28/2 1958 og overfredningsnævnets beslutninger af
25/11 1957 og 16/7 1958, og da det må statueres, at projektet i væ-
sentlig grad ændrer karakteren af den samlede bebyggelse, vil til-
ladelse til dets fremme ikke kunne meddeles."

Denne beslutning blev ved erklæring til nævnets protokol
af landsretssagfører Fogh-Hansen på konsortiets vegne indanket for
overfredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har i denne anledning afholdt møde
den 23/10 1958.

Til mødet var indbudt: statsministeriets konsulent i natur-
fredningssager, fredningsnævnet for Københavns amt, landsretssagfører
C.~~•Jensen, arki telct Jean Fehmerling, Søllerød kommunalbestyrelse,
Danmarks naturfredningsforening, boligministeriet, direktoratet for
statssl{ovbruget, Dyrehaveudvalget , Jægersborg sl{ovdistrikt, Strand-
vejsudvalgot, Skodsborg og omegns kommunalforening, naturfredningsrå-
det, Den kommitterede i byplansager og amtsvejinspektøren for Køben-
havns amt.

Arkitekt Fehmerling redegjorde for bebyggelsens udformning,
som var vist på en som C betegnet skitse. Arkitekten henledte op-
mærksomheden på, at afstanden mellem blokkene og matrikelskellet mod
skoven ville blive 12-16 meter, hvilket er mere ond efter det fred-
ningsnævnet forelagte projekt. Arkitekten bemærkede, at konsortiet
var villig til at placere og udforme bygningerne noget anderledes
end vist på skitse C og fremviste nogle skitser med forslag i så
henseende. ,Han oplyste, at der ikke på de frie arealer vil blive
parkering eller anbragt tørrestativer eller andro skæmmende indret-
ninger, men kun legepladser med dørtil hørende indretninger.

Viceborgmester 0igaard, som på kommunalbestyrelsens vegne
kunne tiltræde det foreliggende byggeprojekt, udtalte, at bebyggel-
sen ikke ville nødvendiggøre sportspladser udover de af kommunen
allerede tilvejebragte. Dor kunne fra kommunens oide blive tale om
at indrette en forskole i et gammelt stråtækt hUG på arealet.

,

'I
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Det er ubestridt, at der til den omhandlede bebyggelse

udkræves tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 25, stk.
6.

,

De for naturfredningsforeningen og skovvæsenet mød2nde
repræsentanter udtalte sig imod projektets godkendelse, under
henvisning til, at det ikke fandtes på afgørende vis at afvige
fra de tidligere nf overfredningsnævnet forkastede projekter,
hvorhos det fra skovvæsenets side særlig fremhævedes , at d0n smaJ.-
le skovbræmme vest for arealet næppe vil kunne bevnres, når afst~n-
den fra bygningerne til matrikelskellet mod skoven ikke bliver
større end efter projektet.

Seks af overfredningsnævnets 7 medlemmer finder, at
det foroliggende byggeprojekt9 således som dette er vist på den
med C betegne de sl::itse og ovenfor beskrevet, bør tillades. Efter
dette flertals opfattelse er der ved projektets udarbejdelse i
højere grad ond ved de tidligere projekter taget fredningsmæssi-
ge hensyn. Man lægge~~_~~~~~eendo navnlig vægt på, at udnyt-
telsesgraden er blev~c~;lLavere og bygningshøjden formindsket,
oe at der fra vejen langs jernbanen blivor adgang til arealet og
udsigt ovor dette og Øresund gennem de ovenfor nævnte ret brede
åbninger.

Man har lagt megen vægt på9 at der både nord og syd
for det omhandlede areal allerede nu findes etagebebyggelser.

Et af nævnets medlemmer finder, at også gennemførelsen
af det nu foreliggende projekt, der ligesom de tidligere helt
vil ændre bebyggelsens karakter på den pågældende ikke ganske
korte strækning, vil betyde en sådan forringelse af de landska-
belige værdier, der er knJttet til 0resunds kyst, at han må mod-
sætte sig, at dor meddeles byggetilladelse efter naturfrednings-
lovens § 25, stk. 6.

Tilladelsen til nen omhandlede bobyggeloG bør, i ovcr-
ensstommelse med hvad konsortiet i ovennævnte sl:::rivelseaf 4/9
1958 har tilbudt9 være betinget af, at arealerne mellem Strand-
vejen og bygningerne samt åbningerne mellem disse,mellem den
nordligste blok og arealets grænse mod nord og mellem den syd-
ligste blok og arealets grænse mod syd frilægges og friholdes
for bebyggelse - dog at overfredningsnævnet senere vil træffe
beslutning om, hvorvidt det ovennævnte stråtækte hus kan bibe-
holdes til anvendelse som skole - idet der iøvrigt på disse
arealor kun må indrettes legepladser med dertil hørende indret-
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nineor, samt at almenheden får adgang til a,realcxne, hvis karak-
ter af parkanlæg i hovedtrækkene skal bevares. Det er ligeledos,
i overensstemmelse med, hvad konsortiet under forhandlingerne
for overfredningsnævnet er indgået på, en betingulsc, at almen-
heden får adgang til de arealer mellem Strandvejen og Øresund,
som nu tilhører hofjuvcler Poul Michelsens bo og murermester
Jjjnar Honore. Spørgsmålet om almenhedens adgang til badning fra
disse strandarealer henskydes tiloverfredningsnævnets senere
afgørelse.

Endelig tilladelse til bebyggelsen vil blive meddelt,
når konsortiet har udfærdiget og overfredningsnævnet godkendt
deklarationer - med påtaloret for overfredningsnævnet - vedrøren-
de de ovennævnte betingelser, og de godkendte deklarationer der-
efter er blevet tinglyst med prioritet forud for al pantegæld.

Hvilket horved meddeles.
P.o.v.

Poul Andersen
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for de ~ig9 beboere. Kommunalbest el. In kan f~ de opstil_
lin« ~ å eller 1

Fredn1ngenMVI ~ rehand ...n a.t ....6 n af~.LuttedeB d n
B.åktobsr 1957 .ed en eålydende ~e.lutning:

·~~et tiltræder, st 4er gennem det projekt, som 01'

re~ltatet ar forhandlingerne •• om ei en n~ e s møde en ~
november 1956 er ført under ledeiae af ollgm1nisterlets komal~-
terede 1 byplansager, er vist sterre fredningsmessi«e hensyn,
end tilfeldet var ved det oprindelige forslag •

Imidlertid må navne+ f nde å "n ~u fores1Aed
be y el p • rea e e.... IS

et \t bdtyder n e og Vie l _ n Xl: t:;

bysgele8 og hel~v1~ forandre ands ~ A r.
Efter alt foreliggende finder et herefter iKke

tilstrækkeligt begrundet st tillade bebYd8 lse af en sådan ud-
nyttelsesgrad som foreslAet og finder med hjemmel i § 25, stk.
2 og stk. 6 i lov om naturfredning, st der ikke bel' meddeles
tilladelse til fremme af det forelagte forslag.

Beslutningen tilkendesavee de medende, der geres be-
kend1 med ankefr1sterne."

Denne beslutning blevetraks a a d retssagfører
C.E.Jensen ved en udtalelse til fredningsnævnst. protokol ~.d-
anket for ovsrfredningsnavnet. Søller ed kommunalbestyrelse har
indanket beslutningen ved en skrivels t 10verfredningsnævnet
ef 17.oktobor 1957.

Overfre dningsnowne t har afholdt mede om .....gen og her-
under foretaget besigtigelee af arealet den 19.november 1957.
Til mødet var indbudt fredningenevnet for Københavoe amtsråde-
krede, landsretesagferer C.E.Jensen, arkitekt Jesn Pehmerling.
boligministeriet. Den kommitterede i b lanaager, Danmarks na-
turfredningeforening, naturfredn1ngerådet, S 11ered kommune,
Dire~oratet for etatsskovvesenet, Jægersborg 8kovd1str1~,
Dyreheveudvalget, StrandvejeudYalget og Skodsborg og omsgns 0-
IlUDalforening.

Overfredningsnevnet dreftede derefter sagen i et made
den 20.s.m.

6(Bobyggelsen er 1 overensstemmelse ~d de ovenfor cite-
rede bestemmelser i byplantoTela5et projekteret eom en række
eammenbyggede boligblokke med varieret etageantal. Koneortiet
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Bebyggeleen, der t~køe udf.rt med en ef'ter d. øted11ge

forhold meget hø j udny'ttol8..grad og .0. ovonfor 118'Irn'tmed 104-
til 8 etag ~ on part r etage, o "om 'il få e meget betyde11
lde~rækn1ng 40r - 7 ,
navn.L18 set fra Strandv jen, v • en Vat

der.dan e Øre.undsky.t.
Under s84en. b.hendl1n& er det bl.v llnter't,at den

Id hø ,ggelee, .om be.'tlr af villaer, der .f'ter t1denø
J er w..n.1g1;..-.14le, 1 .n 1Jeke f j.rn fr...t1d n.dven41&Yiø
...ve pladø for ny bebJ&sel •• , og at døn projekterede "bygg 1-

vil ~. en lesning af b.bygs.leeeøpørgømålet eom o&.i øf'ter
• d.l1.~.ma8s1g" synspunkter bør foretrllkkes for de andr<! mu11g-
.18 er o tI'ombydar aig.

<
Denn. opfatulae kan av.rfr.dn ~.t 1kke t:l.ltredø"

edv.s bes't.mm.l••n 1 na'turfredn1ng.l ns § 25, etk,2
.Kke .. s at kunne komme t1l anvendelse, er bebyggelsen klar't
o'l!1;1;otaf loven. § 25, øtk. 6, og overf dn1n8enorrnet finder
i hsnhold til det foran anført., &t der 1k • b r meddele. t11-
1sdelee 1"11 Ol:;}h ggeleen.

Et medlem f emh.v r, at dot kun e
8 e age~e ygn1nc .. ban iJek

•
/

•••
19gel n

t edlem mener, at der burde g e 1;1-.1&de..øe t11 be-
J'Æe.L 1

h dn1n8enlØVneto beo l utro.ng vi he f·er vee at eta4-
tee"t •

• Poul Andereen
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Udskrift
af

!orhanalingsprotokol for Fredningsnævnet
for Københayns amtsrå~skreus •

..._..--

År 1957 den 28. september kl. 9.15 holdt Fred.nings.oævnet for Kø'ben-
havns amtsråuskrea.8 møde på råo.buset t,':Ho'lte,:hvor Ja.' foret~ge;s:
F.S. 87/1955: Forelæggelse af byplan for høJbusbebyggelse

.,:'i SKodsborg.
De under mødet den 7. november 1356 fremlagte dokumenter var til stea
Nævnets medlemmer var møut såleaes:

Formanden, dommer Jantzen. stationsforstander S. M. Madsen og administra-
tionschef Bøgh Christensen, - siustnævnte som suppleant for uet oraentli6e
medlem for Søllerøå kommune, lanusretssa6fører 0igaara.

For Søllerøu kommune møuer borguester Rosenørn, stadsingeniør aohae.
afdeliASsingeniør Thomsen og Kommunaluirektør Mathias •••

Boligministeriet var møut vea kommitteret Eamunu Hansen og afueliBgs-
arkitekt Jørgen Bang.

For Danmarks Naturfreanlngsforeni~g'møute' arkitekt ThYge Holm.
For Baturfredningsråaet møder ingen.
For statsskovvæs4iHiet møuer skovdirelttør Ulrich, kontorchef Ves'tergoar

v~ skovri~er Tage Jensen.
~or Strandvejsudvalget mø~er vej~irektør Bang, overvejingeniør K. o.

Larsen~sekretær Glanue.
tor Københavns amtsråa møute overtelegrafist Vald. Christiansen.
~reuninbskoDBulenten, civilingeniør Blixencrone-Møller var møut.
ArKiteKt Femerlinb var møut.
For Københavns amts vejvæsen møute af~elingsin5eniør Henn~nb Mausen.
Formanden inuledte forhanulingerne.
Komm.).tteret ,~CJnunu.H8.llsenreuegjorue for ue fOL'hanulinger, <.terhar fu

uet sted siuen møuet uen 7. novelllbeL'1906. Han bemææker, at u~gangspun~tct
for forhandl~ngerne har ~ret at SKabe ll~liLhe~ for en bebygbelse af bebo-
elsesejenaomme. - Ved rorhanull.nga:ne er uet oprinuelige projeÅt æn~.ret. LE
~ ~eslås nu en sammenhænBenae blokdannelse af varierenue bøjuer uuført pa
en såuan mide, at aer f~a uen nuværende statlonsbyg~ing er u~siwt avec SKI
ningen mou ~reBUnQ gennem en åbnin~ i blokuannelsen unueL' den projektc:~~E

'7 I!~
I.j. nr. }. ~,t... / 51
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_!gn1nu uofor stat~onsbygn1ngen. Taleren foreviser nævnet fotogrufler og
tegninber over uet nu fo~elig~ende projekt.

T~leren anbefaler projeKtet til Louken~else.
Arkitekt Thyge Holm reuegør for sagen som repræsentant for ~anmarks

Naturfreun1ngsforening a

--- ---- - ~---



(Danmarks N8turfr.dnln~8forenlngs lndl~g tor nsvnet d. 28.9.57
ved T7ge tiol.)

De trednln~;an,*vn.t sidste gang behandl.4. denne 8ag, ;:O;8V l.J8nlllarks
naturfrednlng.forening Udtr7k for, at _an ikke Kunne 8JCeptere det
forelagte projekt.

Foreningen randt, at forslaget med slne tre hejhusblokk. udg~or-
4e .t UDtidlgt milIeurremmed, byagtlgt billede, som ville v~re a4,lw8-
geDde tor de land~kab.llg. forhold - ikke alene på stedet, men Og8~
.et langveja fra.

~nåYlå.re trezn.vedee betydningen at, Bt man ~kke torring.ås
.t.rdlen af btrandvejen 110mudf'luf,tl- og pro •• nadevej tor K.lI'IIbenb.avn-

en vej, SOIl lDeå tito vakalen Intt11em tlUl!8 OP;naver, skov og strall<l ikke
lDaAlt;. hovedst:»der 1 ':.uroi a har magen tIl.

ttatøna h14tldige indsat. for at akatte storbyen rekreatIve mu-
ligheder ved .r ••undskY8ten gennem op~b og ~bntng af araaler la~js
[trandvejen blev også st'ålrkt under,. tr$ •..et.

I!'orsningenpegede tilli;~e på. et 8p~rFsmål.t 011 f- trandveJenø
tremtljige forlab 1 ~kodsborg-olDr'd.t ikke var afklaret, og at ~
i virkeligheden burde .~e, ~ man tog ~tl111ng til en eventuel be-
byggel •••

Naturfre4nlngø:f'or-.nlngen sluttede ll1edat opfordre Dlivn*t til
I~k. at sige Je til det forelagte ~roje~t, men derimod et .K.b. mu-
• t.ghed for at øSi:.en k ,.nne bliv. dr...,ftet1genneat, inden en afger'tlae
~lev truttet.

Ft'edningsMlvl1et ful~t. tora4vldt dønne nenstllling, idet eai:tan
blev udsat. tor at d' i 8il.. r~;8I1u\1et lnt,res., erede parter under !'orlHtd.
at den byplankommitterede kunne t'l l'Jll~hed til at dr ...tte proj aktet
Øled clet torm'l eventuel t at finde tr.;tll til .,0 ar:den l.ld'soing,SOlD. i
~Jer. grad kunne tilfr.døetl11e de mange for~kelll~e synspunkter, som
var blevet freaf~rt i s8~.n.

r den forlMbn~ tId har dette arbejde gAet for ~lg.
j'il'Jrst har møn forsJdgt et tr~ klaret ~:tr811dve.isspørgslIilet op,

men uden synQerl1et hela.
Der er Ikke enighed 1 strandvejøudvelget, o~ det Ber Qd til, at

der faktisk er lI'.ke mindre end tL" forSKellige muligheder for eD •. tI'ond-.j.t~rlng pA dette .ted.
lien det er under f'orhaf.ldl1nit,erne lykkede:::at formå konsortiet.



_'J fkt ttltt til 1 ..,jJ ltndrlcg.tc r.lag tit res p.kter. samtlige dis l;:. 3
Y(t.j~liiIrlng".I.l.l1gheder. hYilk,t 1 elg ..;·..lv har il1v~t Itn t~k. uv •• .,nt-
l trfedUlttton at pro j~kt8t. oUang, Ol~ ~(I ti! t ':we'l"t fald 418r umul1;::-
~jort en forbltv~n ved de tre etor. ~JhWlø.

:.J4tt Dl.! lord tg. ende f:roJ~k:t er lKk.~ alene reducflret t ollt'E-nb

p~ ~rund at v'J~n. men døn o?rlodell~e udolttalaes~·r.4 på 0.75 er
ne~~at til C~. 0.7.

rroJ~ktet er o~8å udformet p~ en arkltekton18k mere levocde og
overoevtaen4. mide. eåle4e6 at d,t. alt andet uiortalt. etter uao-- -
marke i\8turfr-!d..r.ln~".rorentll€.16 opf&ttel~;e _, AneeB for at 'h.re en
!orbearlng 1 forbo14 til dat ei~.t for~lågt. projekt.

u.t~ ... foretå •• ~1'd'8, at nvIs der oliver truttet an efidel16
og \llp':.nkl!ll,~.llgatg""rals n om, At uer ilil bl~~',8. r' d.ette. teet, og
At 4er a~al b,y:~f•• l'Ilecld.n a~Je udn1'ttellll(t.~·rad, .:la finder t'i,;,renlo1.:;en.
at det r.sul t~t. cer er opniet. er b'9t)'del t~.~t':oIIGre aeoept8bel t end fiIJr.

Jet vl11 et derfor have V:c.ret lyk e11t4:t. om .Jf,nmarlcs NAturt'r··dnlnp:s-
forening nu. seK~nd.r,t af alle de ~.rIg~ part •• t s~~en k~one have
s8.t<,ttil rrj~dntnF: n...·vnl.tt.at !Dan ikk.e l.nger~ nj,:rerDogen bet.nkel1gne4.
men vll 1n~$tl11e. at n~vDet ~lver d.o øDak8d~ tilladelse.

ten 8~dan er forholdet jefilv:.rre lk.k.;>.
l)ont:.arke .f5turf'r'dntru: .• for9n1J3~8 reFl"''4'eer.tanter har under f'ornand-

l1np,erne givet udtryk for, et ~ o. aan tre torenln~enl ~ld. er ~4~t
l':ld 1 et "s9tnarbejd." oa en koar.romil,ll..:anlng, Oll aalv OR det re~,ultat.
jer nu er n'et. ett~r foren1n~en. opfattelse ~r mere acceptabelt end
!wr, 1ft, foren ln~!~-!..H~l?!'\!:=!~_B~!~! 1,.8~•.~,l<Q<1o.1 bor.'~8E!!I.!!-1!~~.~~
b'bI6B.~ i tt!~v9ld8omm. ~r.d, der ber .t.dlg~~k er ~.!l!-~

;·~·8g;,runden fo r 8 t ;anmørk~ :'llt·u·tr"dr 1~8.t'orenlng indtil n)l har
opIattot ;,lCodsborg-problelløt ,;:Ofll noget ~afv~mde11gt - Doget. ii.r 1
bed te rald kun {(unne 3lilJnes eller' leln.e, 11;.·t:;er deri, at Ill.~ tru.
511e bl~er har tl1k.nd.glv~t. at aet .lm~~ltnon v~r u4vlkllng~n2
I1blll';nh.:lrll~;.e ICr'·v.

,ed. 8rldr'!t ord. at Je ,.;\{onomlktke. trat'lk .. tsir::e OK b.1planlfl.1.tie1fJ:'

tortlold ~t~t!medf",re, C;lt der ville bllve t81~ oGi en Itf.tt:et hksJ
udnyttelse pi ~.tt. ~reøl. og at Jet v'lle V4re ~re8118tl.k gel-
1IS8:JJ8v~rlr: FIl. ~).;~e at. nlcClre det.

en, - tor at eige det lire ud I J8:'ltr.ark.. l"~turf'rednlnglll forentns
bar t'et an torc.~~.l8' af, at pt~r~t4d~len at de parter, der er
lml,11coredø 1 den:)e •• p;. .• fif!lvr~L e11g 00 rt ..Hlt fra det prt VElte kon-
aortliJ.1Il - v1ll. gr~d. tt.Jrre t~riir, ~~yt:::.~let '\lnn.f 1,K\..·•• at stan~ ..~ Httt

proj9~t og d~r.ed oyplanforsl8G:et.
;\n dlr-akt~ til.end.givel •• 'utrøt fre jt} forskellige :~8I't.r !ton
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_-.l'lleA lltk. tor".nt. v.d D*vnabehand11ngen, men de' ,,111e 'Y*:re t••••lig
~rlll.11gt - og tam.'l:811g uoprettfJl1y:t, hvl1f fr9dntng.Dcvn~t p:\ /o' run4
af .aa. at oll\lt.tDdl~;b..d!!rn. bettn....-:.t 8cquleøoerlog tra de I1Ivrl~o
1~8rters stde, ,,1r~1l1.f';lve gr.nt 11.& ter 4n z1\ U.: ,1 bYC1*.sl~ udnytteis.
P'l dette sted.

Foren1ngen m.l {:lene, at • pari:'8\11,'\1 et er af et H ~ ;:1øot forme t og har
sådanne konaekvenaer, at d"t vtl Vll:re urim~i ti,"t et bela.te det lokale
freånln~8n\i,:vn lied Jet ansvar. ,.om en ttlladelve vtl kunDe lBl9dtAilre, of"
torp.ningen menee d~rfor, at 5a~en et dqnne ~rand b~r l~g~~e op til øt-
g~rel.e pi a11ern~Je8t. plan.

~t.rmed V,*I'" 1kk. I!I!Igt, lit nat',ut' redn lO'!.8 tor.n1n,~.n derfor la!
anse ~vn~t. a!~~rels. for tn rent formel tlr.i>. ~v~rt imods Det yil1e
V'.a:re overord.ntll~;t '11.'tlgt, oen amtetredntnrsn ..ynet 0, (li 1. .!.:la at-
g»rel." klart ttlk$nde~".lv.r, at an s~d&n ..ndr1n~ et det beIJtJ\ende
milieu, SOli projQKtet vil medf.clre, tk\u, b~/r tlllader.

YOlunende !'ors~!.'; i>A en tlle:verttnae nArdh~ndet mll tutreusl:le4 ud-
nyttel"" e.n<1et.(;ted.a :P~ . tr8nd.ej~n vil htJrved ~aMk.e eutoutløk:
bl tve eVidtk'et bet;Yåell~:t alloreae 1 .1tarteD, og :lI'H'ved vil Ot1;6ti,
1. ' lvfJt fald, overtrt3unln~'sn~vDet Of1, etatstlllntEJter1.et fl\ en ganske klsr
t 11W.nde:~i vel. e at. hvilken b.tydntn~b ln~mindenfor &mtBf't"~dnintr,8-
n*vnea. tl1l.gger , tranlivejaomrial? rne 8"t 1 relation til II torbyel1e
r >ltreattve 'behov og ..,trBndvejen"" landsl{ablt11f.;-e og 'i"at.tlake va.rdl
801l udflug te- og prolllenadl9veJ.

~orenln~en el pelvf~lg@11~ helst er. !redr.1ng. ~n frlhcld.l.~ bf

dette ~~odsuo~-8re81, eilød.~ et j~t en Jag Kunn9 1ndg\ l ~n ~~kre-
ati v plan for området, nve rur.l:l~r Of~S,t-lf: trandlireal "rne kunne l.nd.l raFl;es.
merJ tanken flr tel 1 hvert fald teist' ~,l:I.nt:<ke uto~:18lc:, flr>rst og tr'!ffimest
lA. i?;rtHld af de etore l'!~e')doll\.I!VI,t:raiar, der her 'l' tale om, og pil grund
dot lande t.s nuvJi:rol'tr.de .,v onomtek '! 8t tl.1atlon.

~'orenlni:/,lIJn b9tr6~ter d I.»rtrr,od :::H.!·i~en SCiT. 9n ,~ .25 81:ii@:, b~ de fo ra~-

v1.dt 8n~::'s.r .sii'i!!o)sau\let 011 forbclJ~t tt! sk.oven, .:·oms}.iIiilrg:ill·l\.l..,t o.
en ~ndr1n6 af ~y~tbebygg.l.eme erskter.

:)on~&r;'t; i\sturfredntnpsi'or."mt ng opfordrqr derfor noflvnet til at
8168 nej til det forel tg,·: :11nde r-ro,' '~~'t gi: dert'.led i virkol tgb'3:.:ten til
den lutje uc1oyttelsos,:-rad. _en h.ejt-l ...,dnyttele4lsc·red er jo grunJlai,;et
for den twje beb.Yt'.lJ eIa •• sos etter fcr'm1n!'5ene ol'fattelse v1.1 v..tre
katutrofe.l for sted.te ml1teu, o': aet betyd1tr ~n :::111t.on-lnve8terln~,
som v1.1 v'lir~ ...del~(.;.:$jIn.dt for ? c(~lmendfJ i-;:eoeretioner"" dlsposl tionl\1l\llt~~,-
heder.
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- :~r der t~)onnogen • ..ier vil f1nde det urt.lltellj~t,at rredn1n;.:..n~vnet
t8~~r vare pi milieuet og de .*rl1g~ v~rdier p\ dette ated?

Dan•• re. ~.• turfr8dnlng.tor.nlnr. optordr~r n~yn9t ttl at tr.tt. en
efg"rel •• silende u.c1 pil .!1 der lkl&:. all b1(1;p;eahJ.l:jere ..nd den nuftl"end..
bygninS8vedtEet tillader (hvilket Tl~t betyder 2 - 2 etage).!! 4.
eventuel t kOlDmende b.1gn1ng.r udrore ... og r'lscllr •• tå .n s-\dan .14 •• at
der tageoil hen8yn til .tedet., s'i:rlig11'karakter (b"r)Ulder økrllJntern ••
parlareøler) og m.ed \Lnderstrf!Fntng s.t. at .le enkelte bygninger. ganalte
SOlD anJ.r" II t.deT 1 Jan!r,ar~ tnden!o r et<ovr.~r...ns en, t nvert enleel t t 1.1t'ttl<.u,
skal i.::odk:ende.. ar tredntnr. nJo'Ynet.

::"0 _iden 8!~.lPrel.e vil lndeb·ltre- tr~ ttng;
~'or det t""rtf te: at udnyt tellHt~.' re 1.n S:l. ttee gane K" "gtydellgt bed,

'vllket vil have ~·tor betydr'lnv. tor da .~yrlg•.. trslld" • .1aomrlder.
For Jet I::Indetl at at"?dets v..trdi fulde landskabel L.8 IIltltsubeva ["<iS

i/or aet tredleJ at aet li. klit vil 'Y",rp no~:en uovEtrko tr..lig opga ...e.
hvis man t:lngang i fr~mtl.j.•n sKullo ,_n~k.e ~Ielt ,,Jllar ,lelvls et ll1darllejd.
det.t. ol'l1rQ;iei en ,< o:: " en H'J rekrea t 1" tlelhl'3dsplan fe r t t;ork:~b.nhsvn -
Et~ plan. 80111 .!i komme @D. ,•• ag, oG SOIt! c.,',tll mA omfatte (trand'Yej.oær4d-ertls,
- vl kan bebrejde 08 selv, at vi ik~e allerede har levpt den, - men den
kan t ~v.rt fuld ikke reslleøree, nvts der p~ 8teJ~t ~l.Qere8 ~jnu.-

.Jb1~~.ri til .an~e ætlltonrr kron ·r.



F~edDingskonaulenten, civilingeniør Blixencrone-Møller påpeger, at
vea de nu atsluttede forhan~linber er btran~vejena karakter af kystvej
opretholat. Taleren har uen opfattelse, at projektet fortsat betyuer en
for høj bebYogelse, hvorved han henviser til bestemmelsen i ~ 25, 8iast~
stk. i naturfreaningsloven. Han giver tilslu'tinJ..nGtil arkitekt Thyge Hol
udtalelser.

Skovuirektør Ulrich u~trykte betæn~elig~ed ved projektet unuer hen-
syn til eksieterenue træbevoksning.

Skovriuer Tage Jensen påpeber nøuvenAigheuen af tilstrækkelig atsta
mellem træer OG hUEe - en afstana min~st libe så stor som træe~nes maksi
male højue for at unugå ule~p~r veu træernes shYGLevirKnin~.

Yejuirektør Bang reu80ør fo~ ~tr~nuvejsuuvalgets stilling.
HaD f~emlwbGer ....t.t"..nuvejsuo.vå.1Gt'ts inusti J..linu'

Borgmesteren uutaler, at kommunens byplanuuvalg tiltræ~er det fore-
liuwenue projekt. lian oplyser, at b~~lanen uQløber aen 2. novemberl957.

A.rkitel;:tFemerling be.uæc.l.cer,Cit ae arealer, som er omfattede at prc
jektet, haves ~er råuighea over, ffieuunutagelse uf matr. nr. l ~ Aggere
hvile, ~~~ ejes af bo~t eite~ grev 8chulin, l kf ibu., tilhø~cnQe bager-
mester V. Jacobsen, l ci ibu., tilhørenl.l.e.('auskHat tefabrlk, 016 l .!!!h ti
høren~e fru Julie v. Muhlen.

Nu fratræ~er borgmesteren, OG viceborgmestlr, lrs. 0igaard tiltræ~e
Lanusl.'etssQpfører Iti~aard påpec...erue tiL. teuev,-"renue beboeres intex

esse i, at bYbbemuli ..:,nea.ef.'ne"9d steuet !{,lLlrgøres.
ArÅ~teKt ~ny~e Holm bemærker, at arealerne er beskyttet i medfør af

Naturfreunin6s1ovens d ~5.
Vicebor~mester ~iGaaru beill~rker, ot ~et for Kommunsn er en foruus, t

ning, at ~er veu proj~Ktet ikke ~ør~s inuoreb i be~tåenue beVOksninger.
Nu møue 1"' lanasre·tssat;Sfører C. ~,~ Jensen, <le" rea.eGør for ejerforhol

a.ene og beiu.'æfter arAi teK.t lI'emerllngs oplysnin:.;;er.
Han beili.."C..'KeI',at han c:.,~vE:'(,mø"e i ..,r samtliGe ejere unutatjen ejerne

af ma. tr. .ar.:
l ih: højest(;'.L't.tsa.OUllu8r,
l ci: 1K.IlSh llattef&brik-
l r: fru ~bba Run~mahn.

•.abeLl forhanuleues iøv.L'i~tOl, u""satt.es t.Ll J::oL'hl;l.nl..<li~.meu ejerne
t:!lrsl4Qe:.,i..en8. oktober 1957 kl. 13.30 veu L.;koul;bol.'b0stre PavJ..llonstil

;tation.
Jantzen. Bøgh Christensen.

Ucekriftens ri'''tin·hedbekm>ft~8. lø,if'r{umng snævne t for KøbeniH.drns amtsrå.o.skl.'~, uen 7. Oktober 1957.
~~~
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1988 den 22. september kl. 9.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på ejendommen Skodsborg-

parken, hvor da foretages:

F.S. 28/1988: Ansøgning om tilladelse til beskæ-

ring/fældning af bevoksningen på

matr. nr. l am Aggershvile -

deklaration tinglyst 24. september

1960 m.m.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgme-

ster, landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, kommunalbesty-

relsesmedlem, murermester Jørn G.Andersen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 6. marts 1988 fra kontorchef Bent Hansen til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af lo. februar 1988 fra samme til advokat

E. Fogh Hansen.

3) fotokopi af skrivelse af 25. februar 1988 fra smame til samme.

4) fotokopi af skrivelse af 2. marts 1988 fra advokat E. Fogh Han-

sen til kontorchef Bent Hansen.

~.
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5) fotokopi af skrivelse af 2. marts 1988 fra advokat E. Fogh

Hansen til forstområdechef A. Mølgaard Jensen, DSB.

6) fotokopi af skrivelse af 18. marts 1988 fra samme til kontor-
chef Bent Hansen.

7) fotokopi af deklaration.

S) indkaldelse.

9) skrivelse af 16. august 1988 fra Københavns amt, teknisk for-

valtning, til nævnet.

lo) fotokopi af skrivelse af 15. september 1988 fra Landsforeningen

Danske Anlægsgartnermestre til anlægsgartnermester Søren Peder-

sen.

For Søllerød kommune mødte fru Vivi Larsen Pedersen og

stadsgartner Hørslykke.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard og

Annelise Kaaber.

Statsskovrider K. Waage Sørensen var mødt og bemærkede,

at han i dag tillige giver møde for Skov- og Naturstyrelsen.

Advokat E. Fogh Hansen og fru Ozaki var mødt.

Kontorchef Bent Hansen og fru Lillian Hansen var mødt.

Anlægsgartnermester Søren Pedersen var mødt og varme-

mester Thomsen.

Poul Akerlund var mødt.

Forstområdet for DSB mødte v/Søren Bagger

Københavns amt, teknisk forvaltning, havde meddelt, at

de ingen bemærkninger havde til sagen, hvorfor de ikke ville lade

sig repræsentere på mødet.

Danmarks Naturfredningsforening var ikke repræsenteret.
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.Formanden åbnede mødet og bemærkede, at sagen er rejst
af hvo kontorchef Bent Hansen, som ejer af en ejerlejlighed i

Skodsborgparken og dermed medejer affællesarealerne, hvor træerne

vokser. Nævnsmedlem Jørn G.Andersen rejste spørgsmålet om, hvorvidt

han kunne være inhabil i anledning af, at hans mor ejer en ejerlej-

lighed i bebyggelsen. Nævnets medlemmer var med tiltræden af sags-

rejseren ~g ejerlejlighedsforeningens formand enige om at udtale,

at der ikke foreligger inhabilitet.

Anlægsgartnermester Søren Pedersen påviste et lindetræ,

delvis udgået, og anmodede om tilladelse til beskæring. Skovrideren

anbefalede en beskæring ned til "lidt over det sted, hvortil træet

sidst var stynet". Nævnets medlemmer var enige om at anbefale en

beskæring som anført, men forbeholdt sig krav om genplantning, så-

fremt træet ikke "skyder" igen efter beskæringen.

Derefter foretages besigtigelse af fyrretræerne ud for

Bent Hansens lejlighed, træernes skyggevirkning blev konstateret fra

lejligheden. Bent Hansen anmodede om tilladelse til fældning af det

sydlige træ og henviste til sit skriftlige indlæg. Han anførte, at

nævnet ifølge deklarationen alene skal påse, at områdets parkagtige

karakter bevares, hvilket ikke er til hinder for fældninger/beskæ-

ringer af træer, der som dette træ generer beboerne.

Statsskovrider K. Waage Sørensen udtalte, at træet, en

østrigsk fyr, er sundt, at en topbeskæring af træet ud fra et forst-

mæssigt synspunkt må frarådes, og at en beskæring af de nederste

grene ikke vil have nogen effekt. Skovrideren anbefalede, at der

plantes træer eller trægrupper allerede nu til erstatning for de træ-

er, der før eller senere skal erstattes.

.."
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Bent Hansen påviste en bøg stående vest for bebyggel-
sen på et D.S.B. tilhørende areal, som han ønskede fældet. Skovri-

deren bemærkede, at træet er sygt og vil kunne knække i en storm.

Han og D.S.B. anbefalde, at træet fældes.

Endelig påviste Poul Akerlund 2 bøgetræer ud for den ham

tilhørende lejlighed og anmodede om, at disse træer, der er vokset

meget i løbet af sommeren, må blive topbeskåret, da træerne hindrer

udsigten til sundet fra hans lejlighed. Han er flyttet ind i bebyg-

gelsen for 3-4 år siden .

Skovrideren frarådede topbeskæring af de to ca 70-80 år

gamle bøgetræer.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, erklærede

at kunne tilslutte sig det af skovrideren anførte.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at anbefale,

at den vest for bebyggelsen stående "syge" bøg kan fældes, og at

udtynding af underskoven kan foretages. For så vidt angår de øvrige

træer erklærede nævnet, at en fældning/respektive beskæring af disse

træer, tiltrådt af ejerlejlighedsforeningen, vil kunne indebære en

forringelse af områdets karakter af park og ikke bør tillades.

Nævnet har herved tillige lagt vægt på den præjudicerende virkning

en tilladelse kunne få.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

§ 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren og

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, og ~ kla-

gefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

~...



Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Jørn G. Andersen •

• Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 29. september 1988.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred'
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 26 44

I Lui J4. rp?;yV~
I. Heide~Jørglsen

civildommer

•

~'-
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OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken15JF/bop
2970Hørsholm
Telefon0276 57 18

Bent Hansen Den 23. juni 1989
J.nr. 1276/57-1/88Skodsborgparken 50 4. th.

2492 Skodsborg

Ved en afgørelse af 22. september 1988 har Fredningsnævnet for Københavns
Amt bl.a. udtalt, at en fældning, respektive beskæring, af træer på matr.nr.
l ~ Aggershvile, Vedbæk, tiltrådt af ejerlejlighedsforeningen, vil kunne
indebære en forringelse af områdets karakter af park og ikke bør tillades.
Nævnet har herved tillige lagt vægt på den præjudicerende virkning en tilla-
delse kunne få. Denne afgørelse har De påklaget tilOverfredningsnævnet, og
bestyrelsen for ejerlejlighedsforeningen "Skodsborgparken" har oplyst, at
foreningen vil træffe de foranstaltninger, som en eventuelt ændret afgørelse
fra Overfredningsnævnet måtte medføre.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af deklaration tinglyst den 24.
september 1960 om rådighedsbegrænsninger for arealer ved "Skodsborgparken".
Om det pågældende areal øst for bebyggelsen bestemmer fredningsdeklarationen
bl.a., at arealet skal være af parklignende karakter.

Deres indsigelse mod den af Fredningsnævnet trufne afgørelse vedrører et
stort gammelt fyrretræ ud for Deres lejlighed i Skodsborgparken I, som De
har været ejer af siden 1984. Fra forstlig side er det over for Frednings-
nævnet oplyst, at det omhandlede træ, en østrigsk fyr, er sundt, at en top-
beskæring må frarådes og at beskæring af de nederste grene være uden virk-
ning.

De har overfor Overfredningsnævnet bl.a. anført, at området efter fældning
af det pågældende træ fortsat vil have karakter af "parkanlæg i hovedtrække-
ne", ~ forringelsen vil være uendelig beskeden, at der nede på skrænten al-
lerede findes beplantning af betydelig højde og ~ områdets parkanlæg kan ud-
vikles ved en henstilling til ejerlejlighedsforeningen om at plante "parktræ-
er" syd for Skodsborgparkens blok l.
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for, at ændre Fredningsnævnets en-
stemmige afgørelse, som er truffet efter forudgående besigtigelse.

Herefter stadfæstes Fredningsnævnets afgørelse af 22. september 1988.

Samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnet har deltaget i sagens behand-
ling. Afgørelsen er enstemmig.

Med )e~hilsen

~"/J/JO ~sf::r.
eksp. sekr .
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS:

Ar 1990 den 23. maj kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet for

Købnehavns amtsrådskreds møde i Skodsborgparken, hvor da foretages:

F.S. 14/1990: Plan for Ejerlejlighedsforeningen

Skodsborgparken I og Ejerlejlig-

hedsforeningen Skodsborgparken II.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2 det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger.

3) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, indretningsar-

kitekt Vivi Larsen Pedersen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 29. januar 1990 fra advokat E. Fogh Hansen til nævnet.

2) fotokopi af beskrivelse vedrørende Skodsborgparken .

3) fotokopi af Plan for Skodsborgparkens grønne området vedhæftet kort-

bilag.

4) 2 kortbilag.

5) fotokopi af skrivelse af 18. januar 1990 fra advokat Leif Brauer

til Ejerlejlighedsforeningen Skodsborgparken I v/formanden advokat

Rene JOhansen .

6) skrivelse af 31. januar 1990 fra advokat E. Fogh Hansen til nævnet.
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7) indkaldelse.

8) skrivelse af 26. april 1990 fra advokat Leif Brauer til nævnet.

9) skrivelse af 17. maj 1990 fra Danmarks Naturfredningsforening,

lokalkomiteen for Søllerød, civilingeniør B. Peschardt-Hanen til

nævnet vedhæftet notat vedrørende plan for Skodsborgparkens grønne

område

lo) skrivelse af 18. maj 1990 fra advokat Rene JOhansen til nævnet.

11 ) skrivelse af 18. maj 1990 fra advokat E. Fogh Hansentil nævnet• vedhæftet kortbilag.

• For Danmarks Naturfredningsforening mødte civilingeniør

B. Peschardt-Hansen.

For Søllerød kommune mødte stadsgartner Teri Lonborg.

For Køben~avns amt mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For bestyrelsen i Skodsborgparken I mødte formanden, advo-

kat Rene Johansen samt Ole Lyck Brun.

For administrationen mødte advokat E. Fogh Hansen og Anne

Marie Ozaki.

••
For 0stifternes Haveselskab mødte havebrugskonsulent Thomas

Ratjen.

Endvidere var mødt:

Statsskovrider K. Waage Sørensen, forstfuldmægtig Mads

Jakobsen, landskabsarkitekt Sonja Poll, varmester Thomsen, Erik 0i-

gaard og Bent Hansen samt Christian Ree.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til

mødets afholdelse.

Under besigtigelsen af området redegjorde forstfuldmægtig

Mads Jakobsen for sin plan vedrørende Skodsborgparkens grønne områder

og oplyste herunder, at de fleste store træer skal bevares, men at



tt enkelte dog kan fjernes. Enkelte træer bør opstammes af hensyn til
beboerne. Det er vigtigt, at der sker genbeplantning, således at ..--

nye træer vokser op som erstatning for de træer, der fældes.

Genbeplantning skal ske i-en afstand af mindst lo meter fra bebyggel-

sen. Mads Jakobsen udpegede 2 store tætstående fyrretræer og bemær-

kede, at det ene efter planen skal fældes. De øvrige fyrretræer kan

opstammes. 2 fyrretræer af 6-8 meters højde er fældet ulovligt, og

forholdet er anmeldt til politiet. Det beskårede lindetræ - nr. 25

på skitsen - skal fjernes. Det samme gælder det ene af 2 tæt stående

elmetræer - nr. 24. Asken - nr. 22 - skal af hensyn til beboerne have

II fjernet en enkelt gren.

Stadsgartner Teri Lonborg fandt ikke, at en gennemgang af de

enkelte træer ville være tilstrækkeligt til at få bund i beplantningen,

og anbefalede, at der med udgangspunkt i de oprindelige intentioner

for SkodsborgparKen udarbejdes en helhedsplan for området.

Landskabsarkitekt Sonja Poll bemærkede, at det oprindelige

materiale findes i landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidts arkiv.

Advokat E. Fogh Hansen anførte, at den tinglyste deklara-

tt
tt

tion med tilhørende skitse danner grundlag for planlægningen vedrø-

rende Skodsborgparken.

Advokat Rene JOhansen bemærkede, at det, der er sket på

området siden byggeriets opførelse - bortset fra den ulovlige fæld-

ning af de 2 fyrretræer - kan genfindes i afgørelser fra Frednings-

nævnet eller Overfredningsnævnet. At planerne ikke er gennemført

totalt har økonomiske årsager.Bestyrelsen for Ejerlejlighedsfore-

ningen I er enig i Mads Jakobsens plan. Bestyrelsen for Ejerlejlig-

hedsforeningen II, der ikke er repræsenteret i dag, har ligeledes

givet udtryk for, at den er positivt over for planen. Bestyrelserne



tt ønsker, at der udarbejdes en fast plan for området, og er indstil-

let på at anvende et passende stort beløb til formålet.

Civilingeniør B. Peschardt-Hansen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, bemærkede, at mange værdier i området er ødelagt

på grund af uhensigtsmæssig beskæring og pleje, og foreslog, at

Danmarks Naturfredningsforening i forening med kommunen og bebo-

erne forsøger at koge et forslag sammen på grund af det oprinde-

lige materiale.

Der var enighed om, at Danmarks Naturfredningsforening,

Søllerød kommune og Ejerforeningerne i forening udarbejder en plan• på grundlag af de oprindelige intentioner for Skodsborgparken, så-

ledes at tidspunkterne for udførelsen af planens dele i videst muligt

omfang fastlægges.

Nævnet tillader fjernelse af en gren på asketræet samt

fjernelse af ris på elmetræerne stammer.

Sagen udsat på forelæggelse af planen.

! I
I

l. Heide-Jørgensen. ! I

ee
civildommer - formand.

JørgenOsterkrUger. Vivi Larsen Pedersen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 30. maj 1990.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte cIvilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644
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J. Heide-Jør nsen
civildom / r
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1992 den 29. juni foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 33/1992: Ansøgning om godkendelse af

plan for Skodsborgparkens grønne
områder

og
F.S. 34/1992: Plan for renovering af Skodsborg-

parkens parkarealer.
§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 20. marts 1992 fra advokatfirma C.E. Jensen til
nævnet.

2) plan for Skodsborgparkens grønne områder udarbejdet af Mads

Jakobsen.

3) plan for renovering af Skodsborgparkens friarealer (Ejerfore-

ningen Skodsborgparken) - udarbejdet af Østifternes Haveselskab.
4) kortbilag.

5) skrivelse af 6. maj 1992 fra Søllerød kommune til nævnet.

6) skrivelse af 21. maj 1992 fra statsskovrider K. Waage Sørensen
til nævnet.



7) kopi af deklaration af 19. september 1960.
8) skrivelse af 18. juni 1992 fra nævnet til det af Søllerød kommune

udpegede medlem af nævnet, indretningsarkitekt, fru Vivi Larsen

Pedersen og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet,

Jørgen OsterkrUger.
Sagen har cikuleret, og der er i nævnet enighed om

at godkende den af Mads Jakobsen udarbejdede overordnede plan, som

derfor skal følges.

Nævnet finder ikke efter deklarationens ord~yd at

kunne tage stilling til indholdet af ejerforeningens plan for den

lave bevoksning.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningsforeningens

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

ren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet

af: Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr.naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan

udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 29. juni 1992.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

--



FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 6610 48

FOR K0BENHA VN Modtaget B
Skov- og Naturstyrsiser.:

9" ~ J ~l; ij99~,:

REG. NR. Q3~5.00

Gladsaxe, den 05/07-95
FRS nr. 80/94 BH

Advokatfirmaet C.E. Jensen
Ved Vesterport 6
1612 København V

Vedr. ansøgning om fældning af to egetræer ved Skodsborg-
parken 18.

De har i skrivelse af 22. november 1994 anført:

"Under gennemførelsen af planen, hvorefter parkanlægget skal
skabe en glidende overgang fra skoven til kysten, har Ejer-
lejlighedsforeningens bestyrelse konstateret, at to gamle
egetræer ud for nr. 18 (østsiden) allerede nu - tidligere end
forventet - har udviklet en sådan dominans, herunder stærkt
har reduceret lystilgangen til 18 lejligheder og begrænset
deres udsigt, at bestyrelsen er kommet til den opfattelse, at
det må anses for forsvarligt at lade de to træer fælde og la-
de de tre nærved voksende egetræer af 6 - 8 m højde overtage

.. rollen som hovedtræer.

"

De har videre i skrivelse af 1. marts 1995 anført:

"I fortsættelse af mit brev af 21. f.m. skal jeg herved med-
dele, at sagen blev drøftet på et bestyrelsesmøde den 1. ds.

Da de 2 i ansøgningen nævnte egetræer er til væsentlig gene
for adskillige ejerlejlighedsejere i Skodsborgparken II, be-
sluttede bestyrelsen at opretholde ansøgningen.
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Forud for afsigelsen af en egentlig kendelse, bedes Fred-
ningsnævnet venligst indkalde til en besigtigelse i løbet af
foråret, når egetræerne er sprunget ud, således at Frednings-
nævnet ved selvsyn kan konstatere omfanget af de i ansøgnin-
gen nævnte gener."

Der har været afholdt besigtigelse i sagen.

Søllerød kommune har protesteret mod, at træerne fældes og
har henvist til den af Skodsborgparkens grønne område udar-
bejdede plan og anført, at træerne giver et varieret billede,
samt at der højst er brug for en rensning af træerne .

Skov- og Naturstyrelsen ved skovrider Waage Sørensen har be-
mærket, at træerne på lang sigt kan fældes, men de nye træer,
der skulle plantes til afløsning af de gamle træer, ikke er
blevet det endnu, og indtil da bør træerne ikke fældes. Skov-
rideren har endvidere bemærket, at toppen af de øvrige træer
i strid med planerne for området er blevet topkappet flere
gange. Efter skovriderens opfattelse bør Ejerforeningen plan-
te eg, birk og østrigsk fyr.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteret mod, at træ-
erne bliver fældet og har bl.a. henvist til, at der er tale
om nogle meget smukke træer .

Formanden for Ejerforeningen, Egil Christensen, har bemærket,
at træerne hindrer ejerlejlighedsejernes udsyn til havet fra
deres stuer.

Københavns amt har protesteret mod fældningen med henvisning
til, at fældning i området kun bør ske i overensstemmelse med
beplantningsplanen.

Ved deklaration af 19. september 1960 blev det bestemt, at
der på ejendommen skulle gælde følgende indskrænkninger i be-
nytteIsesretten:
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"

Arealet mellem Strandvejen og den af Overfredningsnævnet på
arealet tilladte bebyggelse samt åbningen mellem de enkelte
blokke samt mellem den nordlige blok og arealets grænse mod
nord og mellem den sydlige blok og arealets grænse mod syd,
skal stadig være frilagt og friholdt for bebyggelse, ligesom
arealets karakter af parkanlæg i hovedtrækkene skal bevares,
og på arealet må der kun indrettes legepladser med dertil hø-
rende indretninger.

• Almenheden har adgang til arealet. Der vil være at udfærdige
et af Overfredningsnævnet godkendt regulativ for almenhedens
benyttelse af arealet.

"

Det hedder i "Plan for Skodsborgparkens grønne område" udar-
bejdet af Københavns Statsskovsdistrikt den 6. juli 1991:

"

III. Skråningen øst for bygningerne.

De store skråninger er i dag præget af enkelte gamle træer
samt diverse buskadser, der er i opløsning. Ifølge frednings-
deklarationen skal områdets parkkarakter bevares.

Skrænten bør også i fremtiden være præget af store fritståen-
de træer. De eksisterende træer bevares derfor overvejende,
men der fjernes dog enkelte ..... for at give en bedre forde-
ling samt for at øge lystilgangen. Samtidig skaffes der ved
beskæring af enkelte træer bedre lysforhold for de lejlighe-
der, der er mest generet.

For på lang sigt at sikre afløsningen plantes der på skrånin-
gen med stor indbyrdes afstand (40 - 50 m) grupper af træer.
Der anvendes østrigsk fyr for at bevare områdets særpræg samt
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de lys åbne træarter eg og aks. Enkelte af de ege, der i de
senere år er blevet plantet på skråningen, vil også kunne ud-
vikle sig til hovedtræer.

"

Da genen ved udsigtshindringen og skyggevirkningen for med-
lemmerne af ejerforeningen ikke giver tilstrækkeligt grundlag
for at fælde de for områdets karakter værdifulde træer, med-
deler fredningsnævnet herved afslag på 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.

!k~.rp~
Hans Chr. Poulsen

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

Gladsaxe, den 22/11-96
FRS nr. 75/96 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

Rtb. Nit 1~15.00

Vedr. jr. nr. BYP962221.STH - ansøgning om tilladelse til op-
førelse af en underjordisk varmecentral, 2 nedgravede varme-
akkumuleringstanke og opstilling af en 26,5 meter høj stål-
skorsten på matr. nr. l mp Agershvile.

I skrivelse af 2. september 1996 har Søllerød kommune ansøgt
om dispensation til opførelse af en underjordisk varmecen-
tral, 2 nedgravede varmeakkumuleringstanke og opstilling af
en 26,5 meter høj stålskorsten i forbindelse med etablering
af lokalt kraftvarmeanlæg på ovennævnte ejendom.

Matr. nr. l mp Agershvile er omfattet af deklaration, lyst
den 24. september 1960. Matr. nr. l mp Agershvile er ikke di-
rekte omtalt i deklarationen, men det er oplyst, at en del af
de i deklarationen omhandlede matrikelnumre er sammenlagt til
matr. nr. l mp.

Det fremgår af deklarationen:

"

Arealet mellem Strandvejen og den af Overfredningsnævnet på
arealet tilladte bebyggelse samt åbningen mellem de enkelte
blokke samt mellem den nordlige blok og arealets grænse mod
nord og mellem den sydlige blok og arealets grænse mod syd

4P skal stadig være frilagt og friholdt for bebyggelse, ligesom
arealets karakter af parkanlæg i hovedtrækkene skal bevares,
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.. og på arealet må der kun indrettes legepladser med dertil hø-
rende indretninger.

De træer, der findes på arealet mellem stien og bygningernes
vestlige side og som kan bevares efter den vedhæftede plan,
skal gives den bedst tænkelige mulighed for at kunne leve i
form af beskyttelse med stensætninger og anvendelse af chaus-
sebelægning omkring træerne dog ikke ud over en radius af tre
meter for derved at skaffe disse bedst mulig vandtilgang .
Endvidere skal der finde genplantning sted til erstatning for
de træer, der trods de nævnte sikkerhedsforanstaltninger al-

ti ligevel efterhånden vil forsvinde.

løvrigt skal arealet være af parklignende karakter, og ved
anlæggets udformning foretages plantning af træer og buske,
som der med rimelighed kan findes plads til langs bebyggel-
sens vestside. Arealet skal dog kunne benyttes til anlæg af
adgangsvej til ejendommene, ligesom det skal være tilladt at
benytte arealet ud for husene til parkering.

11

Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen.

Fredningsnævnet meddeler herved afslag til det ansøgte anlæg
med den foreslåede placering.

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
Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til
Naturklagenævnet.

~~.(R~
Hans Chr. Poulsen

formand.



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

KØBENHAVN

Modtaget i Gladsaxe,
Skov- og NaturstyrelSen FRS

~ ~ AUG. 199~

den 23/08-99
nr. 30/99 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2840 Holte

REG. Nit .2~15- 00

Vedr. jr. nr. BYP991368.ms - fredet træ ved Skodsborgparken 64.

I skrivelse af 12. maj 1999 har Søllerød Kommune fremsendt Grete Inge-
mann's brev af 5. maj 1999, hvori denne ansøger om at få egetræet ud for
Skodsborgparken 64 beskåret.

Området er fredet ved deklaration lyst den 24. september 1960. Det fremgår
af deklarationen:

"

Arealet mellem Strandvejen og den af Overfredningsnævnet på arealet tilladte
bebyggelse samt åbningen mellem de enkelte blokke samt mellem den nordli-
ge blok og arealets grænse mod nord og mellem den sydlige blok og arealets
grænse mod syd skal stadig vær fritlagt og friholdt for bebyggelse, ligesom
arealets karakter af parkanlæg i hovedtrækkene skal bevares, og på arealet må
der kun indrettes legepladser med dertil hørende indretninger.

"

Grete Ingemann har til støtte for ansøgningen anført, at egetræet nu skygger
fuldstændigt for udsigten, ligesom stuen bliver meget mørk. Det blev beskåret
for ca. 20 år siden, men er nu meget stort på ny. Det er snart det eneste træ,
der er tilbage, idet alle andre er gået ud.

Søllerød Kommune har udfærdiget en plejeplan af 6. juli 1991 for området,
hvorefter det pågældende træ skal bevares.

Hverken Søllerød Kommune, Københavns Amt eller Danmarks Naturfrednings-
forening har anbefalet ansøgningen, idet dette kan danne præsedens for andre
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beboere, ligesom formålet med beplantningen var at sløre bebyggelsen set fra
vejen og vandet.

Fredningsnævnet meddeler herved, at der ikke gives dispensation, idet det på-
gældende træ i henhold til plejeplanen for området skal bevares.

løvrigt bemærker fredningsnævnet, at der ikke ses at være givet ejerforenin-
gen pålæg om genplantning for de træer, der er gået ud.

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.

I~\~, R,~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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