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GL.HOLTEGÅRD
HOLTE GOLFBANE

181 SØLLERØD 1514 II Sø

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Skrivelse af 2/7 1976 (ofn - 1981/68), lyst 5/7 1976.
Omhandler vilkår for anlæg af golfbane bl. a. på arealer
omfattet af flere fredninger herunder krav om fredning
af park om fredet bygning. Fredningen skal indeholde be-
stemmelser om off. adgang og pleje m.v. ? om gennemført.

- Afgørelse af 24/7 1989 (nævn - 127/88) - tilladelse til
skiltning.

I
- Afgørelseaf 2/5-1990 (nævn 34/90)tilladelsetil opstilletelt i parken
-Afgørelseaf 2/5-1990 (nævn 35/90) tilladelsetil opstillecirkus
_ Afgørelseaf 9/5-1990 (nævn-33/90)tilladelsetil midlertidig

overdækningaf serveringsarealpå matr.nr. l E

- Afgørelse af 3/9-1991 (nævn 46/91) - Afslag vedr. markise-
overdækning.

- Afgørelse af 20/5 1992 (nævn - 48/92) - tilladelse til
cirkus m.v.

NB: Vedrørende de berørte fredninger - se under respektive
frednj nQ"er REG,NR,e anført nedenfor.

I
MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 5/7 19 76 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

lE, 1du Holte By, Gl.Holte

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG.NR.: .0756.00.2, .2209.00.1, .4737.00.1



REG. NR. 4737.02

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Skrivelse af 21.01.1994 (nævn 25&29(93) - Vedr. spørgsmål om
Holtegård er fredet. Anmoder NKN om at begære deklarationen
aflyst.

Se også REG. NR.:
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~:,\'iiol"'" 'ogn
(i København kvarter)

'oeller (i de søndeqydske lands-
dele) bd. og bI. i tmgbogen,

art. fif., ejer/av, sogn.

(! ly)
O lf? 3 ?OAilJskab O nr. &)-

(udfylde. af dommerkontoret)

Stempel: RE~.NR.

Gade og hus nr.: Anmelder:

/Matr. nr. l du, Holte by,
Vedbæk sogn m.fl. Overfredningsnæ'met,

Nyropsgade 22, 4.,
1602 K0ben~~ V.

-:,l>.f!u--r-:
6. april \{9 13
Ofn. 1981/68.

Ministeriet for kulturelle anliggender,
Nybroge.de 2,
1203 København K.

Med skrivelse af 30. januar 1973 har fredningGnæ~~et for
K:obenl:'8.v:'lSamt forelagt spørgs:n11et om indretning; a:':'golf1:;a..'"l~; på
arealer syd for Hø j e Sand b jerg, d€:r f'or nogle af are a1er::l8sved kQ:n--

:TIendee:- ~'1dergivet Overfredningsnævl1ets kcmpetenc e i meG..l3'::' 2.f :rei-·
ningskeEd81ser afsagt af overfredningsnæV11et.

De arealer, der som berørt af det foreligge~je pro~e~~ ex'

undergivs~ Cverfredningsnævl1ets kompete~ce,
\ 1 f _v ø -a) area_ a matr. nr. ) li verøa,

er f2Jlgende:
omfattet af Over:rco-

ningsnævne~s kendelse af 6. december 19~o om fredning af ar3aJer
c,f "tø j e Sa..11.db jerg" , \/b) areal af matr. nr. l bæ Holte, omfattet af Overfred-
n:ngsnævl1ets kendelse af 23. oktober 1956, v

c) areal af matr. nr.V2 a Holte, af tidligere 2 d, ~u l bæf/~~t7 - ~ - -Holte, og af 11 ~ , alle om:attet af Overfredni~gsr-æ-~let~ ken-
delse af 22. juni 1970 om fredning a: arealer mellem Høje Sal1dbjerg
og Kirkeskovene.

Fora..11.llæ'rnteparceller udgør ca. 25 ha af de ialt ca. 73 ha,
der efter det foreliggende berøres af golfbaneprojek~et. AreaJ_et
er beliggend.e inden for et fredet oDlr'3.depå ca. 250 ha imeller1
Høje Sandbjerg og Rude skov mod nord og nordvest og Kirkeskovp-ne
med syd. 11 l ~ 3117 r= JOO 000,00 HR

De af Overfrednings:læ'mets k8mpeten8fl 4>~feaOlliOOil.ffir Bil
er !'!ledforskelligp. formuleringc.C' !'lålagtforbud mod ændring af de:l
beståer-de "Sils~"'nd ved bl. a. byggeri, terr'L:lænuringer oe; ,g:'ldringer~
beplallt:lingen.For så vidt angår de arealer, som tilhører Fon.den for :8'i'"

LI t_,



l) Arealet må kun anvendes til golfbane. Golfbanen skal anlæg-
bes efter aftale IDed fredningsplanudvalget fo~ København, ,E'rederiks-
borg og Roskilde 2illterog på en sådan måde, at færdsel på det eksi-
stel-ende stisystell1ikke er for-bu..'1detmed not,en risiko, når der spil-
les golf på benen.
2) I forbindelse med 8nlæ~get af eolfb2nen kan fredningsplanud-
val5et kræve nye stianlæb etableret, såvel på den del af arezlet, som
er "t·eliggenclepå "Rygård", som på de dele, der er beliggende på
privatejede arealer. Sådanne nye stianlæg anlægges og vedligeholdes
ved golfklubbens foranstaltning. Udgifterne i denne forbindelse er
fredningsmyndighederne u-·edkommende.
3) Eksisterende hegn på banen og langs banens grænser mod of-
fentlige stier skal fjernes i det omf8ng, det bestemmes af frednings-
planudvelget. Hegning må ikke foretages uden fredningsplanudvalgets
tilladelse. Beplantning i øvrigt må ikke fjernes uden fredningsplan-
udvalgets godkendelse. Nyplantninber skal foretages i det omfang,
det anvises af frednin~splanudvaltet.
4) Offentlighedens ret til at fæ~des ad ekGisterende stier berø-
res ikke af anlægget. Offentligheden skal endvidere kunne færdes

41 overalt på anlægget, herunder ad eventuelle nye stianlæg, jf. 2).

Akt. Skab nr.
(udfyldes ., dom ...... kontor.t)

nings- og Lcmdskabskultur, er disse fredede !lIeddet formål "at gøre
disse tilGæneelice for offentlighedens adgone j den udstrækning,
det er foreneligt med· disses drift samt Rt bevare det nuværende land~
skabsbilleC'1e."

Ministeriet for kulturelle anliggender har i skrivelse af
27. december 1972 som ejer af ejendommen "Rygård" under forudsætning
af, Bt Overfredningsnævnet og 8ndre kompetente myndigheder giver
deres tilslutning, erklæret sig villigt til for en periode af 20 år
at bortforpaete til Sammenslutningen af idrætsforeninger i Søllerød
kommune .(eller Søllerød golfklub) et 2real, stort -ca. 46 ha, åmfat-

,/ v / vtende m2tr.nr.e l bæ, l bz, l~f, l ef samt del af 7 f, Holte by,
----- v -

Søllerød sogn, endvidere matr.nr.~ 5v~ og 12 i 0verød by, Søllerød
sogn, udgørende t'Nordmarkenl1 samt et areal langs østskellet [lf ejen-
dommen ';R:y~årdllfor en forp2gtnings2ff;.ift på kr. 300.- pr. ha på
felgende vilkår~

2.



Akt Skab nr.
(udfyldes .t dornm.rkontor.-t)

. 3·

Såfremt denne 8dgDng ikke er hjemlet på nnden måcic, er Søllerød golf-
klub pliftig Clt skoffe hjemmel for en sådnl) ~dg<lllf, i forpagtnings-,
lejekontr0kt eller lienenoe.

Søllerød golfklub udarbejder udkDst tilordensreglement
for golfbanens ~re~18r til ministeriets ~odk€ncelse. Ordensregleill€n-
tet skal indeholde bestemmelser om spillets afvikling og udøvelsen
af den offentlige adgang i for'hold dertil. Søllerød golfklub er an-
svarli~ for den skade, som forvoldes på personer~ der færdes på de
offentlige sti~r eller på ~olfbanens are8ler, i konsekvens af golf-
spillets udøvelse, såfremt den skadede h2.T o~erholdt ordensreglemen-
tet. Golflclubbcn forpligter sig·.til 8.t tegne forsikring ·til dækning

I af dette ansvar.
5) Vedligeholdelse og· pleje &f golfbanen sker ved Søllerød

forRnstaltning efter aftale med fredningsplanudvalget. Ud-
v~dligeholdelse og pleje er fredningswyndighederne uved-

golfklubs
gifter til
kommende.
6) lkke-medlern:cer af Søllerød golf Klub skal sikres mulighed
for at benytte ~olfbanen mod erlæ[gelse af en rimeli~ spilleafgift,
der skal godkendes ef ministeriet for kulturelle anligeender. Denne
ret må ikKe gøres b~tin&et af rnedl~msskab i en anden golfklub.
7) Indskud og kontingent for medlemsskab i Søllerød golfklub
skal forelæ€ges ministeriet for kulturelle anliggender til godkendel-
se, bilagt fornodent o2teri~le, på grundlag af hvilket beregningen
er foretlget, herunder budgetter og rEgnskaber. Årsregnsk8ber, revi-
deret af statsautoriseret revisor, indsendes til ministeriet sene8t
tre måneder efte:c hvert regnskabsårs afslutning.
8)

(eller
cel af

Sawuenslutningen af idrætsforeninger i Søllerød korwliwle
Søllerød golfklub) erhVeYVel- ej endOlili:len"GI. H,·ltee;ård", par-

~ma~r.nr.~ l du og l .Q., Holte by, Vedbæk sogn.
Cl) Efter erh'TervelsE:n pålæf...>gesder ejendotillIlenshoved bygY'ling,

der er fredet i klasse A, en'bevarinbsdeklaration, jf.
bygningsfrednineslovens ~ 12, medens



Akt Skab nr.
(udfyldes .f dommerkontoret)

4.

b) €jendo~nen i øvri0t pålæcces f~~~~in{s~ek12ration med
bestemmelser om parkens vedligeholdelse o~ pleje ved golf-
klubbens foranstaltni~1 åbnin5 for offentlieheden samt
indseend.E.med enhvel bebYI...>f,elseeller ombygning i den
fredede hovedbY6ninL,s nærhed.
Fre:dnin.gsplanudvalget drage:r omsorg for fredningssagens
rejsning; der rejses ikke 8rst8tnin~skrDv i an~edning af
frE:dninfE'n.

9) S2m.-:Jenslu.tnin~.E;naf idrætsforeninger i 3øllerød kommune
(eller Søllerød golfklub) sikrer for en perioce af 20 år ~inisteriet
følgende rettigh€der over de:n Fonden for Bygnin0s- og Landskabskul-
tur tilhørende ejendom "Lcmckærgård":

a) Ministeriet ken i'det omfanf og under den form, man måtte
ønske det, kræv-e samtlige "Langkær gård" s arealer syd for
0verødvej, bortset fra ej€ndommens bygnint?-er med umiddel-
bart omkringliggende: arealer, som defineret 'side 26,
punkt 3, i Overfrednin~snævnets ke:ndp;lseaf 22. jQ~i 1970,
åbnet for offentligheden.

b) I''linisterietk8n endvidere for q'en re:.nin~;;et;;,blcre of-
fentlige gang- og ridestier på (jendorr.UlE'l1.Sådanne stian-
læg k2n ikke kræves fjernet eftGT periode:ns udløb og skal
stedse holdes åbne for ofientli&heden.

c) For de arealEr, der e:r krævet åbnet, s8mt for stiarealer-
ne, påhviler vedli~eholdelse CG pleje oinisteriet. Plejen
og vE'dligeholdelsen af ikke ud tagne arealer er minis terie t
uvedkommende.

d) De i a) -c) indchold te bestE::llflc..l..~0=1'" "tlrlE;lyse s på ej end olD..C.1en,
og der rejses i'fornøde:nt omfanf, ~f frcdnin$splsnudvaltet
supplerende fredningssag, jfr. Overfredningsnævnets k6ndel-
S8 af 22. juni 1970. VE.:dden supplE:rende fredningssag skal
det tillige bestenmes, 8t en ændring af bebyggelsen på de
ovenfor under a) undtagne arecler kun må ske efter aftale
med ministeriet, der har rGt til at nægte tilladelse til en
bebyggelse, som skønnES uforenelig oed Søllerød naturparks
funktion.



, Akt Skab nr
(udtylo8S at domrnerkontOr.U

E.) Frednin:;en Clf "Langkærgurd" supplLrc:s -.:1 statnillgsfri t.

D~t har for ministeriets holdninc været afBør~nde
at umliGh(;'dcm f ar en 3.bning 3f "L8nfkær plrd" s DrE.aler syd for
OverødvE.j silerer, at det or6al, der i Søllerød naturpark er
til rådighed til opfyldelsen af offsntligh~dens rekreative
behov i videste forstand ikke formindskes,
2t "lanekærgård"s arealer JlJå Sig8S at være af samme landskabe-
li~E værdi, som de are21er, der afgives til golfbane,
8~ der med sikringen af "Gl. Holte::gård"s slot (af Thura) og
park 080 med parkens åbning for offentliGheden tilføres Sølle-
rød naturpark et kulturhistorisk værdifuldt element,
et det er frednin€s'TlyndjE,hcrlernc;s generelle opfat tE:. Ise , at
golfbRner i elmindelighed forudsætter €?nskc få landskabelige
indgTl~b, cl er j.kke k2n k8ra kt er isere8 som '.-æscntligt fOl'styr-
r endE;,
2t offentlichEden fl'eliIdeles Vi2 et ucJby~,,~(t stisystem sikrs:s

adGanb til de til erofbant:.:udl?Ct8 ':+rc,::Jlcr,rJf "HYf3'lrd", samt
at offentlil:.,ucdc-ncndllir1.crE;fc:h ?c;,~>2nb til de dE.:leof golfba-
nen, der er bclig~enj8 på privatejede arealer - arealer, der
hidtil har vælet lukked6.I

ie På de ef lDinistt.:ri€t2ngj 'ille\dlkår ær Søllerød kOlIlIllLme
~ i skrivslse 2f 30. januar 1973 anbofQlot golfb?n~ns etablerin~ aE by-

udviklingsud~Rl~~t for Købcnhavns-egn~n har.l skri\'else 2f 23. februartt 1973 på tilsvarende vilkår efter o~st~ndigheQelne vedteget at til12de
den ansø~te arE~lanv~ndo1se i medfør af by- o~ landzoneloven.

Fredningsnævnst for Københavns amt har for så vidt ant,år de
arealer, der er I.,;.ndcrEivetfredningsn::m'nets kcnp(;tencE:, besluttet at
tilla de, o:; for så 1. id t 8nf:år d e areelE.r, h'.-orOvc;rfrcdnin~ snævnet i
honhold til for2nst,~ende er kompetent, 2ncefalet golfbonens oprettelse
på de af kulturministeriet ant,ivne vilkår.

Fr~dnin€snæyn€t har dog yderligere betinf.et sig, at der med
frsonincsnæ',net træffes 2ftClle om slørende bep13ntning af dE tilgræn-
sende arealer og-har hertil føjet:

',.

5.
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Akt Skab nr,
(ud1yld850 af dommerkontoret)

'~• 6.

"FOl så vidt cJnP,3.r dEn del Gf Jnatr.nr. 2 p. HoltE:, der er~ -
belie s('nd c i byzone - de t i Over fr ednino,sn:uv nE:t~ li:cndelse a f 22. juni
1970 n-evntc Clre31 af matr.nr. 2 ;"I Holte - bClit:L-,ende nord for Øverød-
vej, ber.:U;H:'C's , at n..evnet, såfremt et spOrt,GIP[ll om hEbygr,else på dette
8real re j Ges Of:, f~:ld er in 'l under nævne ts ~\.OIJlpet('ncel 81Ene v il god-
kende, et bebyggels~ns h0jrle ikke oversticer højden af den lokale
øvriee bebyggels e Of~ h8rruoniserer med denne."

?Jdnisteriet for kulturelle anliggender h~H' herefter i skri-

velse ef 16. f~bru2r 1973 udtalt, ~t ministeriet og fre~ningsplRnud-
v81get -..iI ~lånC:hæ',-(;de vilkår, som iT:3.ttE' bli ve fastsat ved Overfred-

nine;S!l·..eVlle:ts afgør<::lse Eller af byudviklinesud -;alcet, lic;esom mini-

steriE.:t h,)~ anmodet frEdnin{~splanud vc;lg(; t om Rt or abe omsor'g for, 2- t
de af Danr!22rlcs NaturfrE:dnin~sf or (;nin& i slai velse ::·f 29. januar 1973
fremførte cmsker bli -:er t2 get til følLe "cd 8nlæ{.t,;€,ts etab16ring.

I næ\ntt' sk2.~ivelse af 29. j~nu2r 1973 her DanITl8r}:s Naturfred-
nin~sfor5ning, ~€r bl.a. ~r inJsBt som påtalebeyettigE:t i henhold
til O"ITerfredninssn:l;\;nets l\:t:ndels e af 22. j LL'1i1970 bl. a. ud t2.l t føl-

gende.

"Ser mEll pc3- ~o'Jpen3ationeLn€;, ~18. D2nn:;-,rJ~s Naturfrednint,efore-
ning l~€ge særlig ~ægt på 2 betin~812cr, som h81 LEtydelit ~æBt.

h Fr-ednir.€-.cn ai Gl. Hol te~ drd.

~ Su;'pl(.yen'~e frednin[,SS3,f! for J;cl.fl0kært~l.lds sto.clp~rcEl,
m::3tr.nr. 22-- h€.rund6r nllrmETE prcec1scrst, at de 10.000 fil , der
li€fSr i byzone af dettE. ;Ilc:>trilcelnurJlill8r, pål:;':f.C?S sn ccnsurbesteII1I1l€l-
se, sål~dEs at (;~entuElt hotelby€gcri her lk~~ bli~er højtre End
l~- etaEE (5 1:1).

Accept€.rey m:nnet ovef1..nævntc SlAp[!lE:ret ffiE:Qde 07ri[,e betin-
g81sers skal for8nin~~n ikke modsæt~o Gig ~olfbanens anlæ[, såfre~t
følgende 3 kond~tioner d~suden opfyldES.

l. Der etobJ.€:res en slørende bepl?ntning Cif bE:byegE:lsen 'Jå
de tilerænsende ?resler.

2. Fairway nr. 18 flyttes til en p12cerins Jest for nr. l.
~ Endeli2tdetailprojekt for ban8ns 8nlæ~ godkendes af ~v-

net."
Hertil bCinærkE..s. nt d(;n af D8nmarKs lL-=tu::'ircdningsforening

ønskede flytninu (;f fairw8Y 18 sr ind arbe jdE t i det O"erfrednini.:snæv-

net forelagte projekt.

Den '28. marts 1973 h:::r O~'E:rfrcdnin{! snævne t foretaget besieti-

eelse Illed dcltai;elo8 [lf ds diI'€.kt8 ii"plicE.rE:de of.- herefter holdt mø:1e
tillige ~ed repræs€.nt3nter fOl ~rlm~cj~lfor~nin~er o; an1re beboere
,1-.områd€:t, der for-u.1 havde tilkCnc1f:givet ør..stc- O!., dE:lt":lt.E-lse. I det

-_ ...
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i1(:;.::::116. d(:r udtryl·:t(:s intcreSG8 onfor. uc1dlc.'ltes '.:;n skitst: visende

proj€~t(:ts nt.<væl endE-: udforrnninf.:: .. I foYbindelsE; heD1Gc3 frera~(Qm -

udOVEol d et foren anfør t8 - bl. a. :følt~endc:

7.

}'re fre(Jllj,n:? spl?n ud v81/:cts 5i(1 G oplyst8s d E.t. 8. t d €J planlagte

fair~2Ys vil udCør( C2. 22 ha 2f de arealer på ca. 73 h8, som indgår
i pr oj c:ktct, ::3 t \'ild thc ~n r:l€118m dG grønnG stier og. e,olfbanen f j ernes,
at der lkke vil skE: :::12& ove1" stier, og Flt de mindre terræamdringE:r.

som må foreteBE:E, vil blive be[rænset mest muligt. Yderligere vistes

på et kort dEt påtænkte forløb ef nye stier.

~;1,8 tE;n~,' v:rJ{1::u]r-nt i n8tu..rfrednings-- og lnndska bsspørgs;nål

E.rkl,,'J'cclc c;i[-: po~;j.t.i" o'lcrfor projc:ktct. :?å sporg31-:.:ål 0;:1 valget af

gn;~;f~'~'v(:n V'1. f;l j.Y'i'/:.Y f; , oplyste f~o]:f>rkjt(_kt Arnilion, at der kun fjn-
de; u.n fr;;~;~'ort., ~;(;r:1 sr 8{:J,nct til c1(!Jnc~ ~;pcsi(Jl(; anvendelse. Pa
spør (c;;idi.l 0;:1 ::,ul i~helen for t:n n;!:"!.'mcrE. f83 t;;8t kvotE; for ikke-rL.edlGn~-

!T;~_r;"f 2211lErørl i!,olfklu"b w:1t~'ltc ~lubb'~ns fOL':r.<"nd, at ollE' - UClDset

b:.;~,:c;l _ -;il l-:unns :-:CrI;!JJ( "til i ,len r:f;!-':v.c;<7.1:?(;, [}',ori dE' meldey siES.

IJicn -::t der cJ.:.nt'Jr;lt. IJi:3. c:ivf:.'S .:;cdlc':'.',~";r «1 ::;øllcrød [.'Jlf,club en vis

f r.;r u in::: stillin:- 17,yr.J.~; g f oy'[;:irJ rJ::JL 0i.:"', 20Dd~; ~ fOI'uJid .J.8g.

{"r,y -;,'/J:rl' r'JJJ"-- r.;: 1~'n(1~',,'r~.\..")-:T\-,l "J 'l , • r~loY'r:r1C-_ /~ _ , ~ "..J '.1.- __"'" '" 10.. _,_._U_, _" __ -_.'_Å..... u.........,'J.-,

t.
dl

'';'' - ~ ~__ - ·,illj.~~ ',':J ~d, Ur!r]r-rr lV~' :-;i;:; Cf,nsur af fr'("d nit1i:,snævne t ,

tl.~,. l ~;I)0n,,:':JJ;Jlr_t o;n ~)Y;_;J1n"J::h;)jdc.

FIE::re bE:bo':::'I~, pUJtc:::tue:de u:od projc:kt,..:t, IT'Edc..n:::;2ndrs ~nstcde

dt-t:::-ilprojf:.t:t fon:l:Jgt for dl.YS3 rC:-;I)~_l:.ti'/E.: iJL:ndl:::;€rfolE:.ninf,f.:l' bl.a..

[lf [;...nsyn til or:.dø:-rn.c.lse 2f sH:kerhEdszou.l' C,,, li[ncndE::.

I dt.nn(; 2nlvlnin~ 31--.81 Glen ,:-,E;dd€l€. 3 t O·rerfrE:dnin-:::sn:ev.Llct -

for så vidt 8ni~år:lE: fOI'Gnn:e"ntE.: 8Y'c21er, (jl.:.r er unrlE.I:<:i-iE:.t Over-

fn::rLincsnæ\'ncts kOuJpctcnce - h:u bLGlutt.~--,t 0t .710d1.E'lc til12dElse
til golfb2ncpJ'oj8yt~t=:; [snncrnfør\;l::;t: p:; dE-' ~f r:.ini3teriE:t i skrivelse
ef 16. fe bI uar 1973 :1D,_: i ,mE. v j.lk;'ir, s:Jmt :J; ·v?ilr.:år :::.f censur v8droren-
de det nævnte 2n.~.1 r:f 1~n['1-::Bre:åld, og s~l(;des at prjr:linistrationen af

disse vilkår si{Cr som;:> f minj 3 tc:r ict ~n€...LvE;t .
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Til offentlig brug.

Fotokopiens rigtighed bekræftes,

den lo. januar 198e·

h~A.G.Laugespn.
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REG.NR. o l/? 37. ()~o

U D S K R I F T
Modtaget l

'3kov- og Naturstyrelsen

2 5 JU1.1 1989
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den 24. juli foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F .5. 127/1988: Ansøgning om tilladelse til opsætning

I af 2 skilte på ejendommen matr. nr.

l p Holte - skovbyggelinie og kendelse

af 15. juli 1976. Sidst foretaget 5/12-88.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 21. juni 1989 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) 6 tegning.

3) skrivelse af 17. juli 1989 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen til

nævnet.

4) skrivelse af 18. juli 1989 fra nævnet til medlemmerne med påtegnin-• ger.

Søllerød kommune har anbefalet det ansøgte og til-

skrevet nævnet blandt andet således:

"
Projektet er udarbejdet af Søllerød kommunes bygnings-

afdeling. Skiltene opsættes som vist på tegning nr. 22-620, revideret

den 13. juni 1989. I forhold til tidligere fremsendt projekt er skil-

tet på hjørnet af Øverødvej og Attemosevej ændret fra højt skilt med

lys til lavt skilt uden lys. Der ønskes yderligere opsat et lavt skilt

med lys ved indkørslen fra Attemosevej til parkeringspladsen af hensyne
a.d IJ/jl-oool

fj;



. '"

tt til restaurantens gæster.Øvrige skilte fremgår af bilagsmateria-

•

I

let: 5 stk. tegninger.

Kommunalbestyrelsens anbefaling er betinget af, at

belysningen ikke bliver for kraftig."

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen har ikke haft be-

mærkninger til det ansøgte.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at belysnin-

gen ikke bliver for kraftig.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, 2l nævnets afgørelse foruden af andrageren/

kommunalbestyrelsen kan indbrings for Over fredningsnævnet af: Miljømi-

nisteren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, 2l klagefristen er 4 uger

fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan ud-

nyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 24. juli 1989.

t11tu~'r~
I. HeiCte-Jtgensen

civildommer



04737. 02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04737.02

Dispensationer i perioden: 02-05-1990 - 21-01-1994



Modtaget I

Skov- og Nafurstyrelsen

~ 3 ~1:;,J 1:;~.J
REG. NR.

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 2. maj foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.35/1990: Ansøgning om tilladelse til at opstille

Cirkus Arli på Gammel Holtegård, matr.

• nr. l p Holte, Attemosevej 170 i perio-

den 29. juli til 5.august 1990.

Overfredningsnævnets afgørelse, ting-

lyst den 5. juli 1976-og skovbyggelinien.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 5. april 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af l. marts 1990 fra Reprise Teatret til

Søllerød kommune.

3) Skrivelse af 9. april 1990• Sørensen med påtegning.

4) skrivelse a f18. april 1990

• udpegede medlem af nævnet,

fra nævnet til statsskovrider K. Waage

fra nævnet til det af Søllerød kommune

fhv. borgmester, landsretssagfører Erik

Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jør-

gen OsterkrUger, med påtegninger.

Søllerød kommunalbestyrelse har anbefalet det an-

søgte på betingelse af overholdelse af betingelserne i bekendtgøre 1-

se om brandværnsforanstaltninger for cirkustelt m.v., og reglement

om miljøbeskyttelse kap. 12 stk. 5.

e Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen

}. c{ J.nr. SN lall!,- Oc?o
Akt. nr. A



•
•

•
•

..

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestmemelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden afandrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og insti-

tut ioner 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
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

2. maj 1990.

/4u't&~:Jh1?#~
I.Heide-JIgensen

civildommer



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelser!

- j \~{l I ~"-s.1\ : ~'_' ! .J. '" REG.NR. o '1?37·02.0

U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS=

Ar 1990 den 2. maj foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 34/1990: Ansøgning om tilladelse til at op-

• stillet et 200 m2 stort telt i par-

ken på matr.nr. l p Holte, Gammel

Holtegård - for en periode af 5 år.

5. juli 1976 samt skovbyggelinien.

Overfredningsnævnets afgørelse af

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 5. april 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af l. februar 1990 fra Restaurant "Gæ-

stehuset" til Søllerød kommune.ti 3) skrivelse af 9.april 1990 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.

4) skrivelse af 18. april 1990 fra nævnet til det af Søllerød kom-

mune udpegede medlem afnævnet, fhv. borgmester, landsretssagfø-

rer Erik Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af

nævnet, Jørgen Osterkruger, med påtegninger.

Søllerød kommunalbestyrelses anbefaling er betin-

get af overholdelse af betingelserne i bekendtgørelse om brand-

værnsforanstaltninger for cirkustelt m.v. og reglement i miljø-

beskytteIses kap. 12 stk. 5.eMiljøministeriet
Skov- og N~turstyre1sen

· cl J.nr. SN (2' I 1-00 r o ,.,BIf.
J

Akt. nr. I



•

•

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enig-
hed om at meddele en general tilladelse til opstilling af et

200 m2 stort telt for en periode på 5 år fra dags dato under for-

udsætning af, at der alene opstilles telt een - højst to - gange

om året.

Af hensyntil bestemmelsen i naturfredningslovens

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

geren og kommunalbestyrelsen kanindbringes for Over fredningsnævnet

af: Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og in-

stitutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~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:
Fredningsnævnetfor Københavns amtsrådskred~ , d e n 2. m a j 199 O•

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 62 2644

, civildom er



, .

REG. NR. 6 lj?~ 7.0 ':lo

U D S K R I F T
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 9. maj foretoges for Fredningsnævnet for

__ Københavns amtsrådskreds:

F.S.33/1990: Ansøgning om tilladelse til mid-

lertidig overdækning af ca. 100 m2

udendørs serveringsareal ved restau-

rant "Gæstehuset" på Gammel Holte-

gård - matr. nr. l p Holte, Atte-

mosevej 170.

Overfredningsnævnets afgørelse ting-

lyst 5. juli 1976 samt skovbyggelinien.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 6. april 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.II 2) fotokopi af skrivelse af 22. marts 1990 fra bygningsafdelingen til I I

bygningsinspektoratet.

-- 3) fotokopi af foto.
4) kortbilag.

5 ) skrivelse af 9. april 1990

Sørensen med påtegning.

fra nævnet til statsskovrider K. Waage

6) skrivelse af 3. maj 1990 fra nævnet til det af Søllerød kommune

udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsretssagfører

Erik Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet,

Jørgen OsterkrUger med påtegninger.

CU)/$ 7l) J 311/1--000 J
~;2



., ,..-<f1t ..

tt Det fremgår af sagens oplysninger, at nævnet den 23. juni

1989 har godkendt overdækningen tidsbegrænse t indtil 17. september

1989 på betingelse af, at der inden næste sæson skulle udarbejdes

et projekt, der var bedre tilpasset forholdene på stedet. Dette er

ikke sket, hvorfor den gamle overdækning ønskes genopstillet. Kom-

munens bygningsafdeling er ved at udarbejde forslag til permanent

tilbygning til "Gæstehuset".

• Kommunalbestyrelsens anbefaling er betinget af, at over-

dækningen nedtages 15. september 1990, og at der søges udarbejdet en

permanent løsning.• Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte på de af kommunen stillede bet in-

gelser.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

nerjfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra mod-

• tageisen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes

før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.• I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 9. maj 1990.

tiJJM :tir - V7jlf/~
I.Heide-J~gensln

civildommer



~Kt~ NK. Ll737 09..,
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen
/. co l f' ~o1J1
't..J'.-I.I,J;;l

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

• Ar 1991 den 3. september foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 46/1991: Ansøgning om tilladelse til markise-

overdækning af ca. 100 m2 udendørs

serveringsareal ved restaurant "Gæste-

huset" på Gammel Holtegård.

l 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 15. april 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) kortbilag •

3) skrivelse af 23. april 1991

• Sørensen med påtegning.

e 4) skrivelse af 29. j u l i "'1991

udpegede medlem af nævnet,• Pedersen med påtegning.

fra nævnet til statsskovrider K. Waage

fra nævnet til det af Søllerød kommune

indretningsarKitekt, fru Vivi Larsen

5) skrivelse af 28. august 1991 fra nævnet til samme og det af Køben-

havns amt udpegede medlem af næv~et, Jørgen Osterkruger, med på-

tegninger. I,
I
I
I

"

ad. SN: \'d- \\j l -co~
3



Sagen har eirkuleret.

Statsskovrrider K. Waage Sørensen har udtalt, at over-

dækningen efter hans skøn i væsentlig grad skæmmer anlægget Gammel

Holtegård og derfor ikke bør tillades.

Nævnets medlemmer er enig med det af statsskovrider

K. Waage Sørensen udtalte.

Nævnets medlemmer er endvidere enige i, at markisen

.. skal være nedtaget senest 15. september 1991, og at tilladelse ikke
vil blive givet i 1992.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

..
e..

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred~ '
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644

den 3. september 1991.

II/w 1:IA ' tjmf.// lA /U"

I.Heide-Jø gensen
, civildommer

J



REG.NR. LJ737.o 2

A F
U D S K R I F T

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1992 den 20. maj foretages for Fredningsnævnet

for Købnehavns amtsrådskreds:

F.S. 48/1992: Ansøgning om tilladelse til at op-

stille telt for Cirkus Arli samt fri-.e luftsarrangementer på ejendommen

matr. nr. l p Holte, Glo Holtegård,

Attemosevej 170.

§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 4. maj 1992 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 7. april 1992 fra Reprise Teatret til Søl-

lerød kommune.

3) skrivelse af 6. maj 1992 fra nævnet til statsskovrider K. Waage Sø-

rensen med påtegning.

4) skrivelse af ll. maj 1992 fra nævnet til det af Søllerød kommune ud-

pegede medlem af nævnet, indretningsarkitekt Vivi Larsen Pedersen og

det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen Osterkruger.

Det fremgår af Søllerød kommunes skrivelse af 4. maj

1992, at arrangementerne afholdes i juli og augst samt at kommunalbe-

styrelsens anbefaling er betinget af overholdelse af betingelserne

i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for cirkustelt m.v. og

reglement om miljøbeskyttelse kap. 12 stk 5 .

.ltjøministeriet
Skov- og NaturstYI'elsen

lY.nr.SN l Z:u 1('DOcl
Akt. nr'5'r-



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

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

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

kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet at: Mil-

jøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr.n aturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra mod-

tagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes

før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

Fredningsnævnet for Københavns amtsr'Jdskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 20. maj 1992.



REu.NR. 4131.0..0
FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 21.1.1994
FRS nr. 25 og 29/93 BH

Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2860 Søborg

Vedr. spørgsmålet om hvorvidt Gl. Holtegård er fredet.

Overfredningsnævnet begærede sin skrivelse af 6. april 1973
til Ministeriet for kulturelle anliggender tinglyst på Gl.
Holtegård (matr. nr. 1 p og 1 du Holte by, Gl. Holte), hvil-
ket skete den 5. juli 1976. på side 3 og 4 er i punkt 8 an-
ført de deklarationer, der blev pålagt den pågældende ejen-
dom. Den, der er anført under punkt a, er uden betydning, da
den vedrører bygningsfredning, medens det er den, der er an-
ført på side 4 under punkt b, som har betydning for sagen.

Af side 2 fremgår, at der var tale om, at Ministeriet for
kulturelle anliggender var villige til at bortforpagte ejen-
dommen "Rygaard" til Søllerød golfklub på visse vilkår, hvori
punkt 8 b indgår. Af første afsnit af punkt 8 fremgår, at et
af vilkårene var, at Søllerød golfklub skulle erhverve ejen-
dommen. Dette skete imidlertid ikke. Tværtimod overdrog golf-
klubben ved skøde, lyst den 25. august 1976, ejendommen til
Søllerød Kommune. Forudsætningerne for pålæggeIse af servi-
tutten er således aldrig blevet opfyldt og vil derfor ikke
kunne kræves respekteret.

Efter fredningsnævnets opfattelse er Gl. Holtegård, matr. nr.
1 p og 1 du Holte by, Gl. Holte, ikke fredet. Dersom kommunen
måtte være enig heri, bedes dette meddelt fredningsnævnet,
hvorefter jeg vil anmode Naturklagenævnet om at begære dekla-
rationen aflyst af tingbogen.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Københavns amt
m. f L

AD \ 'l.\ \ 11 ,oOQ.O

<o



- 2 -

Min anmodning til Naturklagenævnet om
aflyst vil først blive fremsendt, når
er udløbet.

at begære servitutten
ankefristen på 4 uger

~fiL7~,
Hans Chr. Poulsen

formand .

., Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen til underretning.

Fredningsnævnet for København, den 21. januar 1994.

~~~7B:«g-it Hovej
oass .

•
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