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ORDRUPHØJPARKEN

157 GENTOFTE 1513 I NØ
IKKE FREDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

,
- Deklaration af 26/8 1975 (nævn ), lyst 4/9 1975, om vilkår

for bebyggelse - herunder om løvskovbinding og forstlig
pleje i skovområde.

- Afgørelse af 28/9 1982 (nævn - 289/82) om plejetiltag.
- Afgørelse af 28/9 1982 (nævn - 214/82) - tilladelse til

nedlæggelse af sti på vilkår.

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 4 / 9 19 75 )
__ .RglJi omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

8~, 8ee, 8ed, 8es, 9~, 9dø, geb, 9gæ, 9gø Ordrup By,
Ordrup

e
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Gældende matrikulært kortbilag:
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B-es, 9-v, g-dØ
og 9':'gØsamt
B-k 8-ee B-ed, ,
9-eb og 9-gæ
Ordrup by og sogn
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( I , .
/Anmelder:

STEMPELMÆRKE
Gentofte

KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF
DOMMERKONTORCTS 'ASSlKONTROLAPPAR .. T

D 468612

-~IX~ _8083a 000 oZ1.oifAsn
DEKLARATION ,

... : '

i
VedrØrende

l. vø/IJ/ V
ejendommene matr. nr. 8-es, 9-v, 9-dØ og 9-gØ

v V V .v v'samt 8-k, 8-cc, 8-ed, 9-eb og 9-gæ
r

Ordrup By- og Sogn

Ovennævnte ejendomme påtænkes udstykket i 17 nye villaparceller som vist
på vedhæftede deklarationsplan udarbejdet af arkitekt Mogens Black-Petersen,
tegning nr. 5l4.l-5D dateret den 27.5.1974.
Den p~ nævnte deklarationsplan viste udstyknine er udarbejdet med henblik
på fremtidig parklignende villa-bebyggelse med klm delvis indhegnede grønne
områder - såvel private som fælles - og anlæg af en offentlig gang/ridesti.
Da en del af de 17 parceller med fremtidig bebyggelse og tilhØrende vej med
vendeplads samt offentlig gang/ridesti er beliegende i det hidtidige fred-
skovsareal , pålægger undertegnede ejere af ovennævnte ej~'ndor.J.os og efter-
fØlgende ejere af disse ejendomme og fremtidige parceller, hvori de ffiåtte
blive delt, at være indforstået med at nedenstående servitutbestemmelser
tinglyses på ejendommene sontbetingelse ,for at fredskovspligten i sin helhed
ophæves.
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SERVITUTBESTEMMEIBER:

l) Udstykning: Ejendommene må kun udstykkes i overensstermnelse med retnings-
linier, Gom fastlagte i nærværende servitutter med tilhØrende deklarations-
plan.

l t

2) Benytt~ på hver parcel må kun opføres een villa til beboelse for een ,l

familie samt dertil sædvanligvis hØrende garage og udhus. En mindre del af
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boligen, max. 30 m2, karianvendes til 'kontor, tegnestue, atelier, kon-
sultation eller lignende, når anvendelsen er af en sådan kro'akter, at den
naturligt kan finde sted i ejendomme med beboelse som hovedformål.
Reklamering på ejendommene må ikke finde sted og anvendelse må udadtil
kun tilkendegives ved sædvanlig navneplade. Etablering af lager må ikke
finde sted. hverken i boligen eller på friarealer. Den hjemlede adgang
til særlig benyttelse af en del af boligen bortfalder str~~s, hvis det
viser sig, at anvendelsen ved til- og frakØrsel, ved parkering, ved støj,
ved ejendommens udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens
skØn er til ulempe for ae omboende eller bryder med kvarterets præg af
villakvarter •• 3) ffebyggelsens placering: Bebyggelsen på de enkelte parceller skal holdes
inden for de på deklarations planen viste byggefelter, og vill3.ernes facader
og gavle skal være parallelle eller vinkelrette med byggefelternes begræns·
ning. Uden for byggefelterne må kun opfØres garager, carporte, udhuse, lys1
huse og pergolaer, jvf. dog den til enhver tid gældende byggelovgivning.

e
I
e

4) Bebyggelsens hØjde. Villaerne må kun være ~ et beboelseslag, hvor stuegulv
holdes max. 40 cm. over naturligt terræn, hvor dette stØder til huset på
det hØjeste sted. Såfremt hØj kælder indrettes, kan indtil halvdelen af
husets gulvareal hæves yderligere 100 cm. over det Øvrige stuegulv. Vindue.
franske dØre, altaner og lignende ~ den evt. forhØjede del af bygningen sk
holdes i mindst 5.00 m. afstand fra modstående naboskel. Bebyggelsens hØjd
over naturligt tilstØdende terræn til tagryg må ikke overstige 7.00 m. Så-
fremt terrænfald langs husets facader er mere end 1,0 m. regnes denne max.
hØjde til tagryg fra et niveau'midt imellem hpjeste og laveste hushjprne.

5) Bebyggelsens ydre udformning. For at bibringe området en helhed, skal huse
opfØres med facader af brændte tegl, som ikke må males. Facadepartier af

'træ tillades. Tage skal udfØres med taghældning mellem 300 og 400 og dæk-
kes med rØde eller brune ta~sten af tegl. De under punkt 3 nævnte garager,
carporte, udhuse m.v. tillades opfØrt med flade tage.

6) Ubebyggede arealer. Det på deklurationsplanen med særlig signatur fremhæve
de skovareal skal bevares som skov, og må som sådan ikke bebygges. De Øvri
ubebyggede arealer på de fremtidige ejendomme skal, bortset fra eventuell~
gårdspladser, terrasser og lign. anlægges som haver, der til enhver tid sI
holdes i en efter kommunalbestyrelsens skØn vel vedligeholdt stand.
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Der må ikke foretages ændringer i det ek~]sterende terræn uden kommunal-
bestyrelsens særlige tilladelse. Der vil kun blive tilladt mindre terræn-

'., reguleringer J. således at de eksisterende forhold i det væsentlige bevares.
"

7) Hegn. KØberen af en fremtidig parcel er pligtig til senest l år efter skØ-
dets tinglysning at indhegne parcellen og har fuld hegnspligt indtil salg
af naboparcel finder _sted. Hegn i,skovarealerne må.kun udfØres som vildt-
hegn med max. hØjde 1,50 m. og må mod den offentlige ridesti kun anbringes
i en afstand af min. 15 m. herfra. Eventuelle hegn mod de omgivende veje
må ikke anbringes vejen nærmere end byggelinie. Sådanne hegn skal udfØres
som levende hegn bestående af bØg eller som murede hegn, i begge tilfælde
med max. hØjde 1,80 m. Midlertidige stØttehegn tillades opsat, når det se-
nest 4 år efter anbringelsen er helt indesluttet i det levende hegn. Faca-
dehegn mod vej tillades således ikke udfØrt af kampesten, plantesten, raf-
ter, plankeværk. Forarealer mellem facadehegn og kØrebane skal anlægges med
græs, enkelte fritstående buske og træer. Eventuelle parkeringspladser i
forarealer skal udfØres i "armeret græs" eller af tegl eller brosten. så-

.fremt hegn mellem villa-parceller udfØres som levende hegn, skal dette be-
stå af bØg.

8) Parkering. på hver parcel skal senest i forbindelse med opfØrelse af huset
etableres parkeringsmulighed for mindst to biler udover evt. garage eller
carport.

9) Fredning. Den på deklarationsplanen med særlig signatur fremhævede eksiste-
rende lØvskov skal behandles og bevares ~orstmæssigt som lØvskov, d.v.s.
f.eks. at nyplantning også skal foretages til erstatning for eventuelle ud-
gåede og stormfældede træer. Skovens behandling undergives forstkyndigt
tilsyn fra Gentofte KommunalbestyreJse og Fredningsnævnet.

10) IØvrigt. Parcelejerne er pligtige at tåle tinglysning af eventuelle dekla-
rationer om fælles aflØbs- og forsyningsledninger i henhold til kommunens
almindelige normer herfor. Parcel~jerne er iØvrigt pligtige at danne og
være medlem af en grundejerforening, hvis love skal kunne tiltrædes af
kommunalbestyrelsen.

4It 11) Påt~eret. Påtaleret overfor nærværende bestemmelse tilkomm~r Gentofte Kom-
munalbestyrelse. Gentofte Kommunalbestyrelse vil ved sin påtaleret tilgodese
såvel hensynet til opretholdelse af kvarterets helhedspræg som hensynet til
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de enkelte parcelejeres interesse i servitutbestemmelsernes overholdelse.
Gentofte Kommunalbestyrelse er berettiget til at tillade sådanne afvigelser
f~a servitutbestemmelserne, som i de enkelte tilfælde efter KommunalbestY-j
relsens skØn findes rimelige.

Overfor de bestemmelser i deklarationen der er påla~~ de med særlig signatur
fremhævede skovarealer tilkommer påtaleret endvidere Fredningsnævnet.-
Nærværende deklaration, der ikke må præjudiceres af pantegæld vil være at ting-
lyse på ejendommene matr. nr. 8-es, 9-v, 9-dØ, 9-gØ, 8-k, 8-ee, 8-ed, 9-eb og .

j

9-gæ og de deraf udstykkede parceller, idet der med hensyn til de på ejendomme
iØvrigt påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i ting
bogen.

'l •

S~atr. nr. 8-k, 8-ce,8

~~
9-eb, 9-gæ
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UnderSkri~fr dato '

, ..-~/ • / I
~!:.{,yt;// <u:"e>-s<~

Tiltrædes under henvisning I
I
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Kommunalbestyrelse
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Med:henvisning til MiljØministeriets skrivelse af 18. mar,ts 1975
(J.nr. Skov 4522g[) godkendes ovenståehde dekl.aration hermed af

• \ ..I. Fredningsnævnet .
Købcnho.vn, (len '''''L juJi lOT1<a .~.: -:@/ / ,

_______________~~{~~1E-~d,~_:. -Ø) / " L ,
Under:krift og dato . I

Alex Nm'{Jlo.rcl Chr'i td:cni~en .. -\.. Vindin: : l,:ruse.
....

l.-n1!enhLJvn, (!.(::1
f' '.. ,\... . ':1 n.i;n: .;- ],' '( :

I /'f1dllirl9soroVOtlt fOl' l<øbllllnavns afTl1JJr~tl~~!'6ds
Gt'r.HI~·I,·dl"frtt

~!"lrdnrl!!\yullj. fJt. th., 2200 l«(1h~fll1l\'1n N
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~.. REG. NR. SCJOb

U D S K R I F T
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FRED-
NINGSNÆV}lliTFOR KØBEI~VNS fu~SRÅDSKREDS.

År 1982 den 28. september kl. 14.00 ainoldt Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gentofte rådhus, hvor
da foretoges:
F.S. 289/1982: Begæring fra grundejerforeningen

Ordruphøjparken om foretagelse af en
vurdering af beplantning/træpleje på
det areal, der i henhold til deklara-
tion, tinglyst den 4. september 1975,
er fastlagt som skovareal - matr.nr.
9 v m.~l. Or~rup.

Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
3) det af Gentofte kommune udpegede medlem af nævnet, arkitekt

Rolf Graae.
Der fremlagdes:

1) skrivelse af 8. september 1982 fra Gentofte kommune til nævnet.
2) indkaldelse.
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For Gentofte kommune mødte stadsgartner Kaj FUrst
og cand. jur. Jørgen Gerner Hansen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Røen og
arkitekt Adler-Nissen.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider K. Waage Sørensen var mødt.
For grundejerforeningen Ordruphøjparken mødte formanden

Chr. Rovsing og bestyrelsesmedlemmerne Geertzen og Lindeløff.
Fredningsstyrelsen og Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, var ikke repræsenteret.
formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.
Formande~ op'lyste,_at Fredningsnævnet har påtaleret i

, I I:.

henhold til en deklaration, der pålægger nævnet at påse, at den
eksisterende løvskov skal behandles og bevares forstmæssi~som
løvskov.

Statsskovrider K. _Waage Sørense~ udtaler, at han er
indforstået med i forening med grundejerforeningens formand og

~ stadsgartner FUrst at gennemgå skovarealet og meddele ~ålæg om,
hvad der skal foretages, for at servituttetns bestemmelser kan an-

, • l' I

ses for at være opfyldte. Skovrideren vil underrette-o-nævnetom
det pålæg, han vil give grundejerforeningen og dermed de enkelte
eje~e og senere melde tilbage, om pålægget er opfyldt~

Ingen havde nogen bemærkninger.
Nævnets medlemmer var enige om at tiltræde skovriderens,

forslag.



Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af
andrageren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfred-
ningsnævnet af: Miljøministereo, Hovedstadsrådet og .~tsrådet
samt anerkendte foreninger og institutioner jfr. naturfrednings-
lovens § 8, at Klagefristen er 4 uger fra modtagelsenaf nær-
værende udskrift, og at tilladelsen ikke kan udnyttes før ud-
løbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I I. Heide-Jørgensen.
formand.

Erik Sejrup. Rolf Graae.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 29. september 1982.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds () e/JA ':,tl J rvJ /~):IU[~
Gentofte civilret f/ / --

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644 l.Helde-Jørgensen

civildommer
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REG. NR. ~-a;~b

UDSKRIFT. , ,

a :f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET
FOR KØBENHAVNS AMTSRJffiSKREDS.

t l t.

" År ~9~2 den ~8. septem~er, kl., 14.00 afholdt Fred-
n~ngsnævnet for Køb~nhavns amtsrådskr~ds møde på ~entofte
rådhus, hvor da foretoges:
• I " ,

.r.S. 214/1982: Ansøgning fra Grundejerforeningen
Or~uphøjparken om tilladelse .til
at-neqlægge det 3 m. brede stiareal,
der forbi~der den-offentlige 'vej
Berlings Bakke.med den offentlige

, l '

" .
~, • lo

, ~, '..

- (

( . gang- og ridesti nord·for - matr.
nr~ 9 v m.:fl. Ordrup.
Deklaration tinglyst den 4. september
1975.-Nævnet var mødt således:

1) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.
2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup.
3) det af Gentofte kommune udpegede medlem af nævnet, arkitekt

Rolf Graae.
~er fremlagdes:

1) skrivelse af 16. august 1982 fra Gentofte kommune til nævnet.
2) l kortbilag.
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3) fotokopi af deklaration, tinglyst den 4. september 1975.
4) indkaldelse.

For Gentofte kommune mødte stadsgartner Kaj FUrst
og cand. jur. Jørgen Gerner Hansen.

For DATh~arks Naturfredningsforening mødte Røen og
arkitekt Adler-Nissen.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider K. Waage Sørensen var mødt.
For grundejerforeningen Ordruphøjparken mødte for-

manden Chr. Rovsing og bestyrelsesmedlemmerne Geertzen og Lindeløff.
Fredningsstyrelsen og Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, var ikke repræsenteret.
Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen

til mødets afholdelse.
Formanden oplyst~ at Fredningsnævnet har påtaleret i

henhold til en deklaration, der pålægger nævnet at påse,:at den
eksisterende løvskov skal behandles og bevares forstmæssigt som
løvskov. Den sti, der ønskes nedlagt, passerer gennem dette areal.

På foranledning af Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentanter udtaler formanden for grundejerforeningen, at man
naturligvis er indforstået med, at det stiareal, der eventuelt
nedlægges, indgår i skovarealet og således er omfattet af dekla-
rationen.

Formanden for grundejerforeningen oplyser, at stien
ikke er passabel, og at den på foranledning af Gentofte kommune
er blevet lukket. Efter grundejerforeningens' skøn-må der, for
at stien kan benyttes, anlægges trappetrin eller foretages as-
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faItering, idet stien er meget stejl. Chr. Rovsing erklærer
videre, at man er klar til etablering af en sti på højfælles-
arealet.

Formanden be~~rker med tilslutning af Hovedstads-
rådets repræsentant, at Fredningsstyrelsen har påtaleret for
så vidt angår dette areal.

Nævnets medlemmer voterede og var eni~om at udtale,
at der for ~~vnets vedkommende intet er at indvende med, at
stien nedlægges.

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

Sagen sluttet.
I. Heide-Jørgensen.

formand.
Erik Sejrup Rolf Graae •.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 29. september 1982.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644
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I. Heide-Jørgensen
clvlldommØ(
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