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akt.skab BD.270

Ar 19 74 den 18 juni blev tinglyst sålydende dokument:

~~ _ L. nr. 12438

Ved. matr. nr 5 f Trørød F.S. 87/1974.---------------------------------------
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den 24.

Lyst
Genpartens

Fotokopiens

-.

nr,4 Lyngby c1~ilret

juli 1~74

rigtighed bekræftes'
sign. A.G.Laugesen.

rigtighed bekræftes,

den 26.februar 1975.
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Afgørelser - Reg. nr.: 05786.01

Dispensationer i perioden: 27-07-1984- 29-05-1985



, . REG. NR. S-? 8 b A-

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

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 27. juli kl. 9.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor

da foretages:

F .S. 184/1984: Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af et eenfamiliehus med

carport på matr.nr. 5 nr Trørød -

Kratmosevej 45.

Skovbeskyttelseslinien samt de-

klaration.
Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.II 2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borg-

mester, landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 19. juni 1984 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 3. oktober 1973 fra landinspektør

Erik V. Harboe til Landbrugsministeriet med påtegning af

17. december 1973 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen og

vedhæftet deklaration af 22. juli 1974 med kortbilag.
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3) genpart af skrivelse af 14. juni 1984 fra arkitekt m.a.a.

Bertel Udsen til Søllerød kommune.

4) 3 kortbilag.

5) skrivelse af 25. juni 1984 fra statsskovrider J.U.Wedel-

Heinen til nævnet.

6) indkaldelse.

7) skrivelse af 9. juli 1984 fra Københavns amtskommune, tek-

nisk forvaltning, til nævnet.

For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt

Mogens Dannisøe, Poul Sørensen og arkitekt Windeløv.

For Danmarks naturfredningsforening, lokalkomi-

teen, mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration

mødte landinspektør Ole Nørgaard.

Ejeren af ejendommen Binger var mødt sammen med

arkitekt Bertel Udsen.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, hav-

de meddelt, at de ikke ville lade sig repræsentere, idet de

på amtsrådets vegne ikke havde bemærkninger til sagen .

Fredningsstyrelsen var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for an-

ledningen til mødets afholdelse.

Arkitekt Bertel Udsen oplyste, at bebyggelsen

er holdt i en afstand af 3 m. fra servitutarealet og udtalte,

at det på grund af jordbundsforholdene vil være vanskeligt

at flytte projektet længere væk fra servitutarealet.

,
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• Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen bemærkede, at ser-

vitutarealet oprindelig var fredskov, men på foranledning af

landinspektør Harboe blev konverteret til en fredning med hen-

blik på at bevare skoven. Byggeriet bør holdes i en afstand af

lo m fra servitutarealet. Det er den mindste byggeafstand til

fredskov.

Civilingeniør B. Peschardt-Hansen oplyste, at der

allerede er forsvundet et bøgetræ.

Efter yderligere forhandlinger enedes nævnets

medlemmer om at meddele tilladelse til det ansøgte på betingelseII af, at byggeriet holdes i en afstand af 8 m fra deklarationsare-

alet.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

drageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fred-
ningsnævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet

samt anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfrednings-

lovens § 8, at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nær-

I
værende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan udnyttes før udlø-

bet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Erik Sejrup.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 30. juli 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 622644

/ iUA '(t1-/1/}~C{V&ttt
, / I

I. Heide-Jørg~nsen
civildommer



NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.---
Ar1984 den 30. august kl. 10.15 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på ejendommen Krat-

• mosevej 43, hvor da foretoges:
F.S. 182/1984: Ansøgning om nævnets godkendelse

af, at der på ejendommen matr.
nr. 5 nt Trørød, Kratmosevej
43, ~r opført et eenfamilie-
r ...
hus - sidst foretaget 27. juli

, 1984.
Skovbeskyttelseslinien samt
deklaration.

• Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet,

mester, landsretssagfører Erik Øigaard.
3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
Der fremlagdes:

l) skrivelse af 2. august 1984 fra Gorm Wigh Thomsen til nævnet.
For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mogens Danni-

søe, arkitekt Bent Windeløv, bygningsinspektør Erik Juul Grønbjerg
og arkitekt Annette Sass samt stadsgartner Hørslykke.
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• for Danmarks Naturfredningsforen, lokalkomiteen,
mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

for Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var mødt.
Ejerne af ejendommen, Jytte Saxtorph og Gorm Wigh

Thomsen, var til stede på ejendommen sammen med advokat Hen-
ning Schiøtt og arkitekt Jørgen Bøgelev Jensen.

Landinspektør Erik V. Harboe var mødt.
fredningsstyrelsen og Københavns amtskommune, tek-

• nisk forvaltning, var ikke repræsenteret.
Sagen fortsat.
formanden åbnede mødet og bemærkede, at sagen hav-

de været forhandlet i nævnet den 27. juli 1984, og at formålet
med mødet i dag var en besigtigelse af byggeriet. Det konsta-

•teredes, at tagudhænget på bygningens bagside gik ca. 1/2 m.
ind over deklarationsarealet. Bygningsinspektør Erik Juel
Grønbjer anførte, at huset af hensyn til afstanden til vej og
til terrænforholdene ikke kan placeres anderledes på grunden

I og højst vil kunne rykkes 1/2 - l m. bort fra deklarations-
arealet.

Nævnets medlemmer forhandlede spørgsmålet.
Det fremgår af deklarationens indhold, at dens

formål har været at bevare bevoksningen, og at fredningsnævnet
har påtaleret.

På en naboparcel (matr. nr. 5 nr) har nævnet til-
ladt en bebyggelse i en afstand af 5 m. fra et stort træ, der
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stAr i grænsen til deklarationsarealet, uagtet statsskovrider
J.U. Wedel-Heinen under sagens behandling har Udtalt, at den
ideelle afstand er lo m. fra bevoksningen" sAfremt træernes
rodnet ikke skal beskadiges. Det bemærkes, at fredningsnævnet

li 1975 har meddelt tilladelse til udstykning
villaparceller, herunder andragernes.

af omrAdet i 9

Nævnet finder under hensyn hertil og til forholdene
pA stedet, at der bør meddeles dispensation fra deklarationen og
skovbyggelinien til byggeriet. Nævnet har herved lagt vægt på, at
andragerne, der er sagesløse, ikke bør belastes yderligere, at

• de økonomiske konsekvenser af en nedrivning er betydelige, og at
den væsentligste skade på træernes rodnet allerede er sket ved
selve byggeriet.

Nævnets medlemmer finder anledning til at fremhave,
at deklarationens formål stadig ber iagttages, og at yderligere
byggeri· i området kun kan tillades placeret i en forsvarlig af-
stand fra deklarationsarealet.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 58 stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af an-

I drageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-
nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt
anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens
§ 8, og at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af narverende
udskrift.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
civildommer - formand.

Erik Øigaard. Erik Sejrup.



Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 7. september 1984.

> - ~

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 -622644

I.Heide-Jørgensen
civildommer

•
,

I



• 1

ee

.'

REG. NR .

U D S K R I F T MOdtaget f frecfnfngssfyrefsen

L 't SEP.. 1984a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 30. august kl. 10.15 afholdt Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds møde påKratmosevej 45,
hvor da foretoges:
F.S. 184/1984: Ansøgning om tilladelse til

opførelse af et eenfamiliehus
med carport på matr. nr. 5 nr
Trørød, Kratmosevej 45.
Sidst foretaget 27. juli

, 1984.
Skovbeskyttelseslinien samt
deklaration.

Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Søll~rød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borg-

mester, landsretssagfører Erik Øigaard.
3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
Der fremlagdes:

l) fotokopi afskrivelse af lo. august 1984 fra advokat Finn Holm-
Jørgensen tilOverfredningsnævnet.

Miljøministeriet
J. nr. F. \~c~I\~"\D Bif.
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for Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mogens
Dannisøe, arkitekt Bent Windeløv, stadsgartner V. Hørslykke,
bygningsinspektør Erik Juul Grønbjerg og arkitekt Annette Sass.

for Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,
mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

for Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var mødt.
Ejeren af ejendommen, Keld Binger var mødt sammen

med advokat finn Holm-Jørgensen og arkitekt Bertel Udsen.
Landinspektør Erik V. Harboe var mødt.
fredningsstyrelsen og Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, var ikke repræsenteret.
formanden åbnede mødet.-

formanden bemærkede, at nævnets behandling af sagen
,

er genoptaget med henblik på besigtigelse af byggegrunden.
Andrageren erklærede sig indforstået med at placere

byggeriet i en afstand af 5 m fra det største på grunden
værende bøgetræ, der står lige op mod grænsen for deklarations-
arealet.

Nævnets medlemmer forhandlede sagen.
Det fremgår af deklarationens indhold, at dens formål

har været at bevare bevoksningen, og at fredningsnævnet har
påtaleret.

Nævnet anser sig herefter kompetent til at bedøm~e
om byggeriets placering vil indebære, at bevoksningen
skades.
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Det fremgår videre af sagens oplysninger, at der i 1975
af Fredningsnævnet er meddelt tilladelse til udstykning af om-
rådet i 9 villaparceller, herunder andragerens.

Nævnet finder, at der under hensyn til den allerede med-
delte tilladelse til udstykning samt til forholdene på stedet
bør meddeles dispensation fra deklarationen og skovbyggelinien
på betingelse af, at bebyggelsen placeres i en afstand af 5 m
fra det i sagen nævnte træ, der er placeret ved grænsen til
deklarationsarealet.

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

Sagen sluttet .

l. Heide-Jørgensen.
civildommer - formand.

Erik 0igaard. Erik Sejrup.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 3. september 1984.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 ·622644

/1,fLr., ~u-trl/fUJ,---/
I.Held'e-Jø4ensen

civildOmmer



FREDNINGSNÆVNET
FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS REG. NR. 29. maj 1985.

GENTOI'"TE CIVILDOIl4MERKONTO ..

RYGÅRDSVÆNGET s. 2800 HELLERU~

TELEI'"ON 01.82215 ••
Til fredningsregisteret
til orientering

3/b-'~-

F~S. 127/1985.

Matr. nr. 5 nr Trørød by, Gl. Holte, Kratmosevej 45.

Ansøgning om tilladelse til opførelse af eenfamiliehus og garage.

Vedr. deklaration af 24/7 1974 - skovbyggelinien.

------~------------------~------------------~------~-----
Under henvisning til kommunens skrivelse af 10/5 1985

j. nr. byggesag skal jeg herved meddele til
efterretning og med anmodning o. videre bekendtgørelse
for ejeren, Gudrun Rosansdottier og Per Kærgård
at Fredningsnævnet har vedtaget tor sit vedko_ende at
meddele den ansøgte tilladelse til at optøre

eenfamiliehus og garagepA ejendommen metre nr. 5 nr Trørød by', Gl. Holte.so. vist pA hertil fremsendte riClS og tesn1 DI'. (fer for-
bliver i nævnets arkiv.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § 58 stk. 4 tilføjes det:
~ nævnets afgørelse foruden af andrager en og kommunal-

bestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:
Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt
anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfred-
ningslovens § 8,

~ klagefristen er 4 uger fra modtagelsen at nærværende
skrivelse, og

~ tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet at klagefri-
sten.

Tilladelsen er meddelt på betingelse af, at be-
byggelsen placeres i en afstand af mindst 5 m fra det træ,
der er placeret ved grænsen til deklarationsarealet.

Under dags dato har nævnet tilskrevet Søllerød

kommune som ovenfor anført.

(lUA;fXA - tJn/~
I. Heide-Jørlnsen

ciVildommer

"~.;!
)

Fredningsstyrelsen.
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