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Afskrift.
I

REG. NR. J.1-S-J /% $'1
, .~

ÅDJIle1der.
Eksproprlationakomai •• lonen
1 henhold tIl loy at 1,.no-
vemb er 1940 om øtianlag m.v.
Adr. Matrlkeldirektoratet.
Havnegade 2'. I.

l
,
~,

hdKatr.nr. l w.i
Gladsakse By og :1.

Stempel- og geb)'rtrthed 1henhold til loy nr. 595 at
l'.november 1940.

BestellUDeleer,
som ved ekspropriation i lumhold til lov nr. 595 af l,.november 1940

efter reglerne i forordning at 5.marte 18.5 i anlednlng at anleget at
den i Gladsak.e Kommune ~~lgg.n~~ at et1anlag nr. 15 Cstrækningen
fra Tuekhøjen i Herlev til ~m.rmoaen 1 Gladsakee) som servitut er på-
lagt nedGnn~vnte matr.nr •• af Gladsakse By og Mørkhøj By. Gladeakse
Sogn, sllede. som vist på vedhæftede kort, og som vil være at Bikre
gennem tin~lysning.

Matr.nr. lhd, 5°, 6gc

ISv og 15% Gladsakse
Der pilagge. dl.se matr.nre. servitut

om oversigt.
På de med se~ltut belagte arealer,

der forudsættes afgravet til en plan be-
stemt ved stimidte og vejmIdta m' der ikke,
hverken varigt eller .id~rtidigt anbringes
genstande eller toretindes bevoksning, der
rager mere end 1.0 m op over denne plan.

f'taleret har såvel StatøMlnløterlet

By og 30gn.

som Gladsakse Kommune.

Matr.nr. 1-, lak, ,.
5C, 68 og 15a Glad-
sakse By og Roen.

Der pll.gp •• dIsse matr.nre. servi-
tut om byggelinie i en afstand at 10 m fra
stianlægets 0etSræDse.

På de af bygge11nleserv1tutten omfat-
tede arealer ml der ikke opføres bygnln~er,
boder, skure og lign. Rjheller må der uden
~tatsmln1øtørl.t8 tilladelee opføres noget
udsalgssted på nævnte arealer.

Fåtaleret har såvel Statsministeriet
som Gladsakse Kommune.



- 2 -
htr.nr .. u.r Pl1e8ge. disse matr.nre •• er-

vitut om bYSrelinie i en afstand d

').0 m fra st1aDlagets ølltgræn.e.
~å de at bygseliDieservitutten om-

fattede arealer må der ikke opter ••
bygninger, boder, skure og 11gn. ~j-
heller uå aer uden 3tatsministertets
til] alse opføres noget ~Balg.sted
på ~nte arealer.

IAtsleret bar alvel Statsminieterie'

hej By, GIa",.

Jom Gladsak.e Kommune.

~ksproprlationøkomm18.ion.n
i henhold til lov nr. ,95 af IJ.noyember 1940.

~0benhavn, den 10.deoember 1959.
1'. K. V.

(Jign.) foul Andersen.

Lyst 11.deoember 1959.
(i.l18n.) Harald l'eter13en

Afskrift.nø rigtighed bekrmtte ••
• ,' ~l'om"'" '0' -,-,nEI(sprCP~I~dor. .."

\ Henhold td I c. ,~', -. r' 1040

.1, i I
,'(((,!t'l vl,!4I'.I

}.ut..



•
KENDELSER>



, Afskritt.
I

Amae1dera REG. NR . .l.s-s.3
Bkaproprlation.k08ai ..loneD i
haho14tll 10T at, l' .noT_ber
1940 oa .tianleg a.v.
AU. Iatr1ke141rettora te'.
Banega4 e 2', K.

5'..pe1- og sebfr!ribe4 i henhold
t11 lov ar.595 at ~'.nov..~er 1940.

Bestemmelser,
80m ved ekspropriation i henhold tll lov nr. ~95 at l,.noveaber 1940
etter reglerne i forordning at 5.marta 1845 i aal~niø8 at ~et at
den 1 Herlev Lommune beliggende 4el at atianlæg nr. 15 (etrakDingen
tra Tulkhlljen i Herlev tn ';;Ilørmoseni Gl.dok.e) eQa .ervitut er pl-. "

lagt nedennævnte matr.nre. at Ujoftesp~1Dc B1 og H.rleT B1, Herlev
Soen, .llede. som vlst pA vedhæftede kort, og eoa vil være at eikre
',e... tiha118llinr.

~~r;~;. '4.0 Hjorte-
~ ~ Ild • <t'

• I •apriqg b, Herlev
I ~ jo • ~

l, •

89_.'
~orr •

Matr.nr. 5b,SP,5Q,5bo
Sbp,Sbr"Cb,Scc"cr,5ce•
Sct.5Cu,Scv,5cx.Soy.Soz.
50. Sc. ~da edb 5c1q,dl'. .... ''';' , ,
Sd. 5clt~.o 5ep seq Eer, ,,,, , , ,ol' .
S··,5et,68,6b,6o.,."f,6'.
'7b• '7° OB 4,a 11jorte":'
spring :B1.Herlev Sop.

Der Pllairg •• d.tte matr.nr. aeZ"litut Oll

overøi&t.
....... $PI det ••d .ervitut belagte areal, der

torud.ætte. atrravei til en pi~ b••temt ved
. . .

staidte og vejJl1dt. al der ikke, hverken va-
rigt eller midlertid1«i anbrtnse. ,enetande
ell..r torefindee bevoksning, aer rager .ere
end 1,0 • op over denne plan.

~', ,..'
~italeret har elvel Statea1niøterlet øo.

Herlev KolllDlUD••

Der p~gge. 418 •• aatr.nre •• ervltut om
byggelinie i en at.tand at 10 • fra ek.llet
.od Xag.l.

" 4e at bygS.liDi.servitutten o.fattede
area1~r .. del' ikke opteree b78111nger, boder,
ekure og lign. Ejbeller al der uden Statemini-
et.riet. tilladel •• optere. nOlet udealgøsted
pl nævnte arealer.

Pltaleret har elvel statsmini.teriet .om
herlev i'ollllllune.



." Matr.nr. 7",7tn,7vft,7uæ,
8ao,887,8ee,]6t og 16'
Herlev By og Sogn.

Hatr.nr. 7td,7t·,7tt,7tg,

7th, '7ti ,7/k t 7fl •7t'll1 , 7k• ,

71r 718 71t Se El 88 ah, , , ,<, , ,
-% J ...... aa ab~,tr,B ,~ ,8,8 ,8 ,
aaD,aaO,eat,aau,ac·,ada
adk,ad1,ahi,gb,gh,110 og
16P aerlev Dy og S0f.11.

ner pllllf!:gesclisse matr.nr •••• rri-
tut om byggelinie i en afstand at 5 m
fra skellet mod lagel.

På de at bygselilli••ervitutten oa-
fattede arealer må der ikke opteres b7g-
nlnger, boder, skure og lien. Hjheller
må der uden Statea1nieterietø t111adel-
se opferes noget udealg.ated pI ~vnte
arealer.

IAtaleret har sAvel Statsministerie'
~om lierlev Kommune.

Der på~e. 418.e matr.nre. servi-
tut om byggelinie 1 en afstand af 10 m
tra ekellet aod KaS""F' de at b,igelinle"ervltutten om-
tattede arealer ml der ikke optøres byg-
nin[er, boder, skure og lign. Bjheller
~, der uden Statsministeriets t111adøl-
ee optere. noget udealga.ted pi nævnte
arealer.

Påtaleret bar elvel Stat.8iniøterl-
et 80a Hqr1ev lommune.

Ekeproprlatlonekommi.elonen
i henhold til lov nr.595 at 13.november 1940.Købenavn, den 18. januar 1960.

1'. K. V.

(~1~~.)ioul Andersen.

Lyst den 19.januar 1960.
(Sign.) Jacobsen. (Sign.) TotthøJ.

Afskriftens rigtighed bekræfte ••

•'
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Afgørelser - Reg. nr.: 02553.00

Dispensationer i perioden: 29-12-1989



...' Modtaget i

REG. li R. IJ .$jjov- og Naturstyrelsen
11 O 1\~-!).J .p t-f;(N. 1990

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den 29. december foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 119/1989: Ansøgning fra Herlev kommuneom ttlta-
delse I bil 'pleje af Smørmosen -

§ 34 a.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 16. november 1989 fra Herlev kommune til Hovedstad3~-

rådet med påtegning herfra af 5. december 1989.

2) Ideoplæg til struktur- og plejeplan - Herlev kommune, teknisk for-

valtning - juni 1988.

3) struktur plan for Kildegårdens jo~der Klausdal og smørmosen - Herlev

kommune 1989.

4) skrivelse af 12. december 1989 fra nævnet til det af Hovedstads~-

rådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul Jensen - med påteg-
ning.

5) skrivelse af 7. december 1989 fra det af Herlev kommune udpegede

medlem af nævnet, Inge Bondo-Andersen - med påtegning.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at med-

dele tilladelse til det ansøgte.



•

\~

,. . -.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

(kommunalbestyrelsen) kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tutioner 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.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 29. december 1989.
FrGdningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644
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