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REu.NR. 4<107 ..00

U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 22. april foretoges for Frednings-

nævnet for Københavnsamtsrådsrets:

F.S.42/1991: Ansøgning om tilladelse til be-

skæring af fredet egetræ på ejen-

dommen matr. nr. 3 pk Øverød, Vestre

Paradisvej 45 A.

§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 9. april 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) skrivelse af 5. marts 1991 fra Carl G. Sander til Fredningsnævnet

- fremsendt gennem Søllerød kommune.

3) kortbilag.

4) skrivelse af ll. april 1991 fra nævnet til statsskovrider k. Waage

Sørensen med påtegning.

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

udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsretssagfører Erik

Øigaard og det af Købnehavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen

Osterkruger med påtegninger.

Søllerød kommunes skrivelse af 9. april 1991 har så-

lydende indhold:



"Med bemyndigelse af kommunalbestyrelsens byplan-

udvalg fremsendes hermed med anbefaling ansøgning til meget begræn-

set beskæring af fredet egetræ på ovennævnte ejendom, tilhørende

Carl G. Sander, Vestre Paradisvej 45 A, 2840 Holte.

Det ved deklaration lyst den 19. december 1968

fredede egetræ, kan kun anbefales meget begrænset beskåret. Der

bør ikke foretages beskæring oppe i selve kronen. Kun "vandrisene"

op til stammen bør fjernes. Ellers vil træet blive svækket for me-

get. Deklarationskort vedlagt."

Sagen har cirkuleret og der er i nævnet enighedII om at meddele tilladelse til det ansøgte på de af Søllerød kommune

ovenfor anførte betingelser.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslo-

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

drageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte faren in-

ger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefri-

Fredningsnævno! ID: Kobsnh:ivns am;srådsKreds
Gei1tcfil~ civilret

RYQj~dsv;':8n~&t6
2900 Hellerup
01 - 622644

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at til-

ladeIsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen., Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 22. april 1991.
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