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Overfredningsnævnets afgørelse

af 25. august 1986

om fredning af et område nord for Kong Valdemars V~
i Søllerød kommune, Københavns amt (sag nr. 2653/85).

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds har ved en afgørelse af 25. ok-
tober 1985 bestemt fredning af et ca. 1,3 ha stort område nord for Kong Val-
demars Vej i Søllerød kommune. Fredningen berører 11 ejendomme i privat
eje. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tiloverfredningsnævnet af eje-
ren af ejendommene matr.nr. 6 ca, 6 cb og 6 ~, Søllerød 8y, Søllerød.

Det fredede areal, som ligger i byzone, er en nordvendt skråning, der overve-
jende er bevokset med gamle løvtræer og krat. Fredningen har til formål at
bevare disse landskabelige værdier ved byafgrænsningen mod den sydlige del
af "Søllerød Naturpark".

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1984. Efter be-
kendtgørelsen herom i Statstidende har den daværende ejer af nu matr.nr.
6 ca, 6 cb og 6 cc ladet en del større træer fælde. Hovedstadsrådet har i
den anledning i skrivelse af 29. april 1985 meddelt påbuQ efter naturfred-
ningslovens § 67, stk. l, om, at de fældede træer skal erstattes med så høje
træer, som det er teknisk muligt. Påbudet skulle kun efterkommes, når og
hvis den endelige afgørelse i fredningssagen fastholder fredningsforslagets
bestemmelser om opretholdelse af bevoksningen på den del af de nævnte ejen-
domme, som var omfattet af fredningsforslaget.
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De nævnte ejendomme ejes nu af ApS Kong Valdemars Vej 45, Hoite, der for
over fredningsnævnet har påstået fredningsbestemmelserne ændret, så der for
disse ejendommes vedkommende kun stilles krav om opretholdelse af et ca. 5 m
bredt bælte med en løvtræsbeplantning, hvis højde ejeren må holde nede i
5-7 m, og så der tillades en terrænregulering, der giver mulighed for anbrin-
gelse af overskudsjord fra byggeri på ejendommene. Ejeren har endvidere pro-
testeret mod indholdet af Hovedstadsrådets retableringspåbud og anført, at
påbudet i for høj grad giver Hovedstadsrådet mulighed for en skønsmæssig for-
tolkning.

•
Danmarks Naturfredningsforening, Søllerød kommunalbestyrelse og Hovedstadsrå-
det har udtalt sig imod den påståede ændring af fredningsbestemmelserne og
har iøvrigt henstillet fredningsnævnets afgørelse stadfæstet.

For over fredningsnævnet har endvidere ejeren af ejendommen matr.nr. 6 i,
sstd., anmodet om, at fredningen må blive udvidet med et ca. 650 m2 stort
areal af ejendommen.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

•e
•

Det tiltrædes, at det omhandlede område pålægges fredningsbestemmelser. Fred-
ningsområdet bør dog udvides med det ovennævnte areal af matr.nr. 6 t.

Endvidere tiltrædes realiteten i de fredningsbestemmelser, som fredningsnæv-
net har fastsat. Fredningen bør dog vige for landvæsenskommissionens kendel-
se om spildevandsledninger m.v., tinglyst den 10. september 1964.

Den ankende ejers ønske om en ændring af fredningsbestemmelserne kan således
ikke efterkommes. Fredningsnævnet har i sin afgørelse tiltrådt Hovedstadsrå-
dets påbud om retablering af den fjernede bevoksning og dermed afslået i med-
før af naturfredningslovens § 16 efterfølgende at dispensere til den foretag-
ne træfældning i strid med fredningsforslaget. Det tiltrædes, at en sådan
dispensation ikke kan meddeles. Efter lovens § 67 er den til enhver tid væ-
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rende ejer af matr.nr. 6 ca, 6 cb og 6 cc forpligtet til at berigtige det
retsstridige forhold, og efter lovens § 62 har Hovedstadsrådet pligt til at
søge forholdet lovliggjort. Hovedstadsrådets påbud om lovliggørelse kan ik-
ke påklages til fredningsnævnet eller overfredningsnævnet.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 25. oktober 1985 ophæves, fastsættes her-
efter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 1,3 ha store område, der er
afgrænset på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse, og som om-
fatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre helt eller delvis:

• ~ Fredningen har til formål at sikre områdets fremtræden som en løvtræ-
bevokset sydlig afgrænsning af "Søllerød Naturpark".

~ Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyt-
telse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning eller plane-
ring.

~ Der må ikke opføres bebyggelse eller anbringes andre faste konstruk-
tioner eller skæmmende indretninger iøvrigt. Der må heller ikke fø-
res luftledninger hen over området.

Arealerne må ikke benyttes til motorbane, oplags- eller losseplads el-
ler til henkastning af affald .

••~. ~ Området skal holdes bevokset med træarter, der kan danne højstammet
skov. Den beplantning, der fandtes på tidspunktet for fredningssa-
gens bekendtgørelse i Statstidende den 16. juni 1984, må kun fjernes
efter reglerne i stk. 2.

Bøge- og egetræer skal bevares længst muligt. Fjernelse af beplant-
ning skal ske ved plukhugst, og træer med en brysthøjdediameter på me-
re end 50 cm må ikke fældes uden forudgående tilladelse fra frednings-
nævnet.

De arealer, der den 16. juni 1984 var bevokset med nåletræer, skal ef-
ter afdrift tilplantes med løvtræer, hovedsagelig bøg eller eg.
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Fredningen respekterer bestemmelserne i landvæsenskommissionens ken-
delse om spildevandsledninger, tinglyst den 10. september 1964.

på overfrednin~~nets ve~n~

C:/)( ~,c cEf:~~~ __
/~Emdt Anaersen

øvlllfridningsnillvnets formani
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 25. august 1986

om erstatning i anledning af fredningen af et område nord
for Kong Valdemars Vej i Søllerød kommune, Københavns amt
(sag nr. 2653/85).

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds har den 25. oktober 1985 truf-
fet en afgørelse, hvorefter der ikke tilkendes erstatning i anledning af den
samtidig besluttede fredning af et 1,3 ha stort område nord for Kong Valde-
mars Vej i Søllerød kommune.

Denne afgørelse er påklaget til over fredningsnævnet af ejeren af ejendommene
matr. nr. 6 ca, 6 cb og 6 cc, Søllerød By, Søllerød, med påstand om tilken-
delse af erstatning, hvis fredningen ikke ændres i overensstemmelse med eje-
rens påstand herqm.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt fredningen
af det omhandlede område med enkelte ændringer.
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Over fredningsnævnet har tillige tiltrådt, at der ikke kan meddeles den anken-
de ejer efterfølgende dispensation til en i strid med fredningsforslaget fo-
retaget fjernelse af træer på ejendommene.

Fredningens krav om opretholdelse af den højstammede bevoksning, der fandtes
på ejendommene ved fredningssagens rejsning, og forbudet mod foretagelse af
terrænændringer findes at medføre en nedgang i ejendommenes handelsværdi,
som der må ydes erstatning for. Erstatningen findes at kunne fastsættes til
50.000 kr. for hver af de tre ejendomme og må efter de oplysninger, der er
forelagt over fredningsnævnet , tilkendes ApS Kong Valdemars Vej 45, Holte,
som nuværende ejer af ejendommen.

• Da det påhviler den nuværende ejer at retablere bevoksningen, og da erstat-
ningstilkendelsen væsentligst har grundlag i kravet om opretholdelse af be-
voksningen, vil erstatningen først kunne udbetales, når Hovedstadsrådet har
erklæret, at retablering er sket.

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for Hovedstadsrådets erklæring om,
at retablering'er sket, med en årlig rente, som er l % højere end den diskon-
to, der til enhver tid er fastsat af Danmarks Nationalbank.

Erstatningsbeløbet med renter udredes af staten med 75 % og af Hovedstadsrå-
det med 25 ~~.

Overfredningsnævnets afgørelse af det omhandlede erstatningsspørgsmål kan ef-
ter reglerne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommissionen
vedrørende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K. Klage kan iværk-
sættes af ejeren samt af miljøministeren og Hovedstadsrådet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågæl-
dende.

/
I

På overfredning~~ts vegne

.L..-/&./\"/I.-C~C W«CE<:c'ce~
Bendt Andersen

overfredningsnailvnets formand
ic
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Mod~aget 11rednlngss{yfeY$M\

2 9 OKT. 1985

Ar 1985 den 25. oktober traf FREDNINGSNÆVNET
FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS sålydende

A F G ø R E l S E :
--------------------------------------------------------------------

I ) Co,) . l II;\-) , , ~,
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Ved skrivelse af ll. maj 1984 har Danmarks Natur-

fredningsforening anmodet om, at der rejses fredningssag for

et randareal, stort ca. 1,3 ha. ud mod den sydlige del af Søl-

lerød Naturpark i Søllerød kommune.

Arealet omfatter nedennævnte ejendomme:

l) del af matr. nr. 4 gx Søllerød by, Søllerød - areal 0,07 ha -

tilhørende Peter Jann Nielsen.

.. 2) del af matr. nr. 4 gv Søllerød by, Søllerød - areal 0,06 ha -

tilhørende Gunnild Birte Bondam.,3) del af matr. nr. 4 ct Søllerød by, Søllerød - areal 0,04 ha -

tilhørende Margot K.M. Buseh-Møller.

4) del af matr. nr. 4 gf Søllerød by, Søllerød - areal 0,02 ha -

tilhørende Ole Finn og Anne-Marie Feddersen.

5) del af matr. nr. 6 u Søllerød by, Søllerød - udstykket i matr.

nr. 6 ea - areal 0,02 ha - matr. nr. 6 eb - areal 0,1 ha -

matr.nr. 6 ee - areal 0,04 ha - alle Søllerød by, Søllerød -

tilhørende Handelsselskabet af 1.1. 1982 International Mode

ApS (Søren Nielsen).

I~I 6) del af matr. nr. 6 bI Søllerød by, Søllerød - areal 0,1 ha -

tilhørende Berit Røhme.

7) del af matr. nr. 6 t Søllerød by, Søllerød - areal 0,4 ha -

tilhørende Edvard Munk-Jensen.

S) del af matr. nr. 6 q - areal 0,09 ha - del af matr. nr. 6 bn

- areal 0,03 ha - begge af Søllerød by, Søllerød - tilhørende

Per Sehrøder.

9) del af matr. nr. 6 ax Søllerød by, Søllerød - areal 0,08 ha -

tilhørende Henrik Sølling-Jørgensen.
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lo) del af matr. nr. 6 k Søllerød by, Søllerød - areal 0,2 ha -

tilhørende Ejerlaget matr. nr. 6 k Søllerød.

11) del af matr. nr. 6 l Søllerød by, Søllerød - areal 0,08 ha -

tilhørende Henrik Iversen.

Forslagets formål angives således:

Fredningen har til formål at bevare de landskabelige

kvaliteter i området, således at den karakteristiske byafgrænsning

ud mod den sydlige del af Søllerød Naturpark kan bevares med sin

biologiske og æstetiske kvalitet.

Alle arealerne er beliggende i byzone. Der er ikke

fredskov på området.

Nævnet besluttede at fremme sagen og afholdt offent-

ligt møde den 19. oktober 1984, hvortil alle interesserede havde

modtaget særskilt indkaldelse, ligesom mødet var indvarslet i de

lokale blade.

Det blev på mødet oplyst, at lodsejerne selv havde

taget initiativ til rejsning af fredningssagen.

Ingen af lodsejerne fremsatte på mødet krav om er-

statning, dog forudsat de skattemæssige konsekvenser kunne ac-

cepteres.

Søllerød kommune anbefalede forslaget, og Hoved-

stadsrådet kunne ligeledes anbefale, at fredningen gennemføres.

Det blev tilkendegivet, at lodsejerne selv kan foretage udtyn-

ding og beskæring, men at Hovedstadsrådet iøvrigt har ret og

pligt til at foretage den fornødne pleje.

I fortsættelse af mødet blev der foretaget besig-

tigelse, hvorefter sagen blev udsat på forhandlinger om mindre

reguleringer af fredningsgrænsen og den eventuelle overflytning

af arealerne til landzone.

;
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På foranledning af Danmarks Naturfredningsfore-

ning blev der den 8. marts 1985 afholdt nyt møde i sagen i an-

ledning af, at der på matr. nr. 6 u, nu udstykket i parceller-

ne 6 ca, 6 cb og 6 cc Søllerød by, Søllerød, var foretaget om-

fattende fældninger.

Der foretoges besigtigelse, hvorunder det blev

konstateret, at 17 store træer på skrænten (Søren Nielsens ejen-

dom) var fældet. På mødet blev det oplyst, at ejeren af matr.

nr. 6 t Søllerød by, Søllerød, ikke vil forlange erstatning, så-

fremt det fredede areal overføres til landzone og en planlagt

udstykning gennemføres. Søllerød kommune anbefalede, at denne

betingelse opfyldes.

Det blev ligeledes af Danmarks Naturfredningsfore-

ning tilkendegivet, at fredningen ikke åbner adgang til færdsel

for almenheden.

I fortsættelse af den skete træfældning har Hoved-

stadsrådet den 29. april 1985 i medfør af Naturfredningslovens

§ 67 stk. l påbudt Søren Nielsen at retablere den skete fæld-

ning af træer, således at disse erstattes med så høje træer af

samme art, som det er teknisk muligt, således at påbudet først

træder i kraft, når og hvis det i den endelige fredningsafgø-

relse bestemmes, at bevoksningen skal bevares i den tilstand,

den havde, da Søren Nielsen den 19. oktober 1984 blev bekendt

med fredningspåstanden.

Efter at Fredningsnævnet den lo. juni 1985 har mod-

taget et korrigeret kort over arealerne, har nævnet ved skrivel-

se af ll. juni 1985 til lodsejerne anmodet dem om at fremkomme

med præcisering af eventuelle erstatningskrav og/eller kommenta-

rer til fredningsforslaget senest den 25. juni 1985.
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Den 25. juni 1985 modtog Fredningsnævnet en skri-

=velse fra Søren Nielsens advokat, hvori der protes~eres mod den

planlagte fredning under henvisning til, at betingelserne i Na-

turfredningslovens § l, stk. 2 ikke er opfyldt. Subsidiært har

Søren Nielsen påstået sig tillagt erstatning (se erstatnings-

afgørelsen).

Ingen andre lodsejere har reageret på nævnets for-

nævnte skrivelse af ll. juni 1985.

Nævnets bemærkninger:

~ Nævnet finder, at området af de af Danmarks Natur-

fredningsforening anførte grunde er fredningsværdigt. Med de ske-

te reguleringer af fredningsgrænsen (matr. nr. 6 l Søllerød) og

den i princippet meddelte tilladelse til udstykning og delvis

overførelse til landzone (matr. nr. 6 t Søllerød) vil arealet her-

efter overensstemmende med Danmarks Naturfredningsforenings på-

stand være at pålægge følgende fredningsbestemmelser~

Fredningsformål:

JI § l.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier i områ-

tt det, der danner en karakteristisk byafgrænsning ud mod den syd-

lige del af Søllerød Naturpark.

Bevaring:

§ 2.
Det fredede område bevares i overensstemmelse med formålet.
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•tf Bebyggelse:

-----------
§ 3.

l. Bebyggelse må ikke finde sted.

2. Opstilling af boder, skure, vindmøller og andre skæmmende ind-

retninger er ikke tilladt.

3. Der må ikke opstilles master, transformerstationer i området

eller føres luftledninger hen over det fredede areal.

Benyttelse:

, § 4.

l. Arealerne skal fortsat holdes bevokset med træarter, der kan

,

danne højstammet skov.

2. Eksisterende løvskov skal opretholdes som sådan. Skovarealet

skal drives med plukhugst. Træer over 50 cm. i brysthøjdedia-

meter må ikke fældes uden Fredningsnævnets tilladelse. Bøg og

eg søges bevaret længst muligt.

Nåletræsarealerne skal efter endt afdrift tilplantes med løv-

træer, hovedsagelig med bøg eller eg.

3. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, oplags- el-

ler losseplads eller til henkastning af affald •

• 4. På de fredede arealer er ændringer i terrænet, herunder udnyt-

telse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering,

ikke tilladt.

§ 5.
Almenheden har ikke adgang til de fredede arealer.
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I konsekvens af det anførte tiltræder Frednings-
nævnet. at det er påbudt ejeren af matr. nr. 6 ca. 6 cb. 6 cc

Søllerød by, Søllerød, at foretage genplantning som anført i

Hovedstadsrådets foran citerede skrivelse af 29. april 1985.

Afgørelsen kan i medfør af Naturfredningslovens

§ 26 påklages til Over fredningsnævnet inden 4 uger fra den dag,

lodsejerne og de øvrige klageberettigede jfr. Naturfrednings-

lovens § 20 har fået meddelelse om afgørelsen.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,

den

ll. liv 'dJ- (h~~A/
I. Heide-Jø~;~~n.- --

civildommer - formand.

Sf"-/( -~ry:'
Erik Sejrup.

Søllerød kommunes medlem af nævnet. Hovedstadsrådets medlem af

nævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 25. oktober 1985.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2000 Hellerup
()1 - R? '>h 44

I. Heide-Jorgsnsen
ciYlldommer
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DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
LANDSFORENING TIL IIESKYTTELSE OG PLEJE Af DANSK NATUR OG LANDSKA.

AREALLISTE 1982
ON.j.nr. 22""=03

Ejendomme der helt ,eller delvis,ønskes fredet.

heraf fredet i h.t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger

postadresse ejerlav antal §§46,47a og53 §§47-1 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca.ha

l. Peter Jann Nielsen, del af 4gx Søllerød
Tovesvej 29, By, SøTIerød 0,07 l byzone2850 Nærum.

2. Gunnild Birte Bondam, del af 4gv smst. 0,06 l do.Tovesvej 27,
"2850 Nærum.

3. Margot K.M.Busch-
Møll er, del af 4ct smst. 0,04 1 do.Tovesvej 25, -

2850 Nærum.
4. Ole Finn og Anne-

Marie Feddersen, del af 4gf smst. 0,02 l do.Fyrrevej 5,
Tulstrup,
3400 Hi11erød.
Adm.:Lrs.E.W.Bruun,
Ny Kongensgade 20,
1557 København V.

5. Handelsselskabet af Dekl.ang.fredn.af et ege-1.1.1982 træ l.lo .8. 1951 .International'Mode Ap~ byzoneLenstowsvej 18 del af 6ca' 0,02 1

I2960 P.unsted Kyst del af 6co og o, 1 1

1
del af 6cc srnst. 0,04 1-~
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heraf fredet i h.t.

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærknin9f)r

postadresse ejerlav antal §846,47a og53 §§47-1 fredet
ea.ha lodder ea.ha ea.ha

6. Berit Røhme, del af 6bl SøllerødKong Valdemarsvej 39 By, SøTlerød o, 1 1 byzone2840 Holte.
7. E. A. Munk-Jensen, del af 6t smst. 0,4 lRømersgade 5,4., do.

1362 København K.
8. Per Schrøder, del af 6q og 0,09 lKong Valdemarsvej 29 del af 65n smst. 0,03 1 do.

2840 Holte. - do.

9. Henrik Søl1ing-
Jørgensen, del af 6ax smst. 0,08 l "Attemosevej 80 B, do.
2840 Holte.

10. Ejerlaget matr.nr.6k
Søllerød, - del af 6k smst.v/ Knud Nors ker, 0,2 l Dek1.ang.an1ægge1se og
Ny torv 3, vedligeholdelse af fæl-
1450 København K. lesareal m.m.1.18.3.1966

byzone
11. Henrik Iversen, del af 61 smst.Attemosevej 88, - Gl,08 1 byzone

2840 Holte. r

la1t ca. 1 ,3 ha. Revision af
=============== ======== =

matr.nr. og liste
København d .16.4 .1984 .

- /~~. ~~~
Landinppektør -

-
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• Ar 1985 den 25. oktober traf fREDNINGSNÆVNET
fOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS sålydende

E R S T A T N I N G S A f G ø R E L S E :
----------------------------------------------------------------------------------
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Ved en samtidig hermed truffet afgørelse er et

areal stort ca. 1,3 ha. beliggende i Søllerød kommune pålagt

en række fredningsbestemmelser.

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsfore-

ning efter initiativ fra de berørte lodsejere .

Kun en af lodsejerne, ejeren af matr. nr. 6 ca,

6 cb og 6 cc Søllerød by, Søllerød, Handelsselskabet af 1.1.

1982 International Mode ApS viSøren Nielsen har påstået sig

tilkendt erstatning. Endvidere har en panthaver i ejendommen

matr. nr. 4 gv Søllerød by, Søllerød, protesteret mod frednin-

gen med deraf følgende forringelse af pantesikkerheden.

Som det fremgår af fredningsafgørelsen har eje-

ren af matr. nr. 6 ca, 6 cb, 6 cc Søllerød foretaget fældning

af en række træer i strid med fredningens formål og uden Fred-

ningsnævnets tilladelse.

Ejeren begrunder sit erstatningskrav, stort

1.000.000 kr. med, at en retablering af beplantningen vil ko-

ste 500.000 kr. og anfører videre, at det yderligere krav på

500.000 kr. dels er grundet fremtidig gene omkring fredningen,

dels de meromkostninger ejeren har haft ved ved en gennemførelse

af sit byggeprojekt og ændring af dette grundet fredningsplanerne.

Nævnets bemærkninger:

Først bemærkes, at en gennemførelse af fredningen

ikke ses at forringe panthavernes sikkerhed.



•

• Med hensyn til det af Søren Nielsen fremsatte er-

statningskrav skal nævnet udtale, at det meddelte påbud om gen-

plantning, uanset de undskyldende momenter - der måtte være i

sagen - ikke kan udløse noget krav på erstatning.

løvrigt finder nævnet - også for så vidt angår de

øvrige af fredningen omfattede ejendomme, at den gennemførte fred-

ning ikke indebærer en sådan indskrænkning i lodsejernes råden,

at der bør tilkendes lodsejerne erstatning.

Nævnet har herved lagt vægt på arealets rent fysi-

ske beskaffenhed, på at almenheden ikke har adgang til arealet,

1It og på at mulighederne for udstykning og bebyggelse, udover den

allerede gennemførte og tilladte, er udtømt.

Nævnet finder, at der bør tilkendes de for lods-

ejerne mødte advokater honorar således:

advokat Hans Christoffersen -

matr. nr. 6 t Søllerød - 2.000 kr. + moms.

advokat Thor Stadil -

matr. nr. 6 ca, 6 cb, 6 cc Søllerød - 1.000 kr. + moms.

De advokaterne tillagte beløb vil være at udrede medII 3/4 af Staten og 1/4 af Hovedstadsrådet , jfr. Naturfredningslovens

§ 24.

(l. ltubtl - th/1 ~L~ /
l. Heide-Jøig~~en ·-_V~

~";;dommer -
Erik Øigaard.

formand.

Er;y~SeJrujJ
Erik Sejrup.

Søllerød kommunes medlem af nævnet. Hovedstadsrådets medlem af

nævnet.
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Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 6226 44

I

, den 25. oktober 1985.

I. Heide-Jørgensan
civildommer



KORT>





07725.00

DISPENSATIONER>
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Dispensationer i perioden: 10-02-1989 - 23-08-1996
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REG. HR. '?~s-.oo.(
Modtaget i

SkOVM og Naturstyrelser

~ Mr,~, 1"~~
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNlNGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1989 den lo. februar kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da fore-
toes:

• F.S. 139/1988: Ansøgning om tilladelse til bibe-

holdeise af påfyldt jord foran be-

byggeisen på matr. nr. 6 ca, 6 cb,

6 cc Søllerød.

Nævnet var mødt således:

Dispensation fra fredning. vedr. Søl-i

lerød Naturpark.

l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,

landsretssagfører Erik Øigaard.II 3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af l. december 1988 fra Overfredningsnævnet til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 25. november 1988 fra Bjørn Stiedl Grup-

pen til Hovedstadsrådet.

3) kortbilag.

4) skrivelse af 15. december 1988 fra Søllerød kommune til nævnet-.·

5) indkaldelse.

6) skrivelse af 19. januar 1989 fra Københavns amt, teknisk forvaltning,

til nævnet.

Foto venter



For Søllerød kommune mødte formand for byplanudvalget
Vivi Larsen Pedersen, bygningsinspektør Jens Holck, afdelingsar-

kitekt Mogens Dannisøe, Jesper Fehrmann og stadsgartner Hørslykke.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jesper Refn,

civilingeniør B. Peschard-tHansen og Simoni.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

For den nuværende ejer mødte Mogens Berthelsen.

• Købnehavns amt, teknisk forvlatning, var ikke repræ-

senteret, men havde tilskrevet nævnet inden mødet.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen gav ikke møde, men har

I i skrivelse af 3. januar 1989 til nævnet anbefalet, at den af Bjørn

Gruppen på ejerens vegne foreslåede afslutning af sagen godkendes af

nævnet.

Skov- og Naturstyrelsen og Bjørn Stiedl Gruppen var ikke

repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til

mødets afholdelse.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, oplyste, at

der i forbindelse med opførelse af husene er foretaget en terrænæn-Ir dring på det fredede areal uden tilladelse fra nævnet. Terrænregu-

leringen har bevirket, at skrænten er blevet stejlere end tidligere,

og at der uden for hvert hus kan etableres en mindre terrasse. Ifølge

ejeren vil en retablering medføre udskridningsfare for husene. Der-

for har Hovedstadsrådet accepteret at anbefale en bibeholdelse af

terrænændringen. Spørgsmålet om genplantning af området har været

diskuteret med den tidligere ejers arkitekt. Til trods for, at Ho-

vedstadsrådet bad om en plan for genplantningen, foretog den tid-



ttligere ejer genplantning uden aftale med Hovedstadsrådet. Den fore-

tagne genplantning er ikke blevet godkendt af Hovedstadsrådet, og be-
handlingen af dette spørgsmål bør afvente afgørelsen vedrørende ter-

rænændringen.

Jesper Refn, Danmarks Naturfredningsforening, anførte, at

man i naturfredningsforeningen ser med stor alvor på denne sag, idet

der foreligger en af de groveste overtrædelser af en fredning set gen-

nem de sidste 25 år. Der er derfor tilfredshed med, at såvel Frednings-

~hævnet som Overfredningsnævnet har truffet så klar en afgørelse. Det

foreliggende projekt findes ikke at opfylde intentionerne i Over fred-

IIningsnævnets afgørelse. Træerne er plantet alt for spredt og indebærer

slet ikke en afskærmning mod naturparken. Desuden er en garanti på 2 år

på udskiftning af træerne klart utilfredsstillende. Med hensyn til ter-

rænændringen er det yderst betænkeligt, at fredningen endnu engang er

blev overtrådt.

Civilingeniør B. Peschardt-Hansen, Danmarks Naturfrednings-

forening bemærkede, at terrænreguleringen er særdeles uheldig, og at

der bør foretages noget for at harmonisere dette bastionsagtige ter-

ræn .

• Afdelingsarkitekt Mogens Dannisøe, Søllerød kommune, be-

mærkede, at man fra kommunens side er forbavset over de træer, man

~har valgt at genplante.

Mogens Berthelsen, Ejendomsselskabet Kong Valdemarsvej

41-45 ApS, tilkendegav, at der godt kan laves en mindre justering

af skråningen uden for husene.

Herefter foretoges besigtigelse af ejendommene.



•

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at udtale,
at terrænreguleringen understreger bebyggelsens bastionsagtige ka-

rakter og udgør en grov krænkelse af en fredningsbestemmelse

Nævnet finder imidlertid, at en retablering under de nu-

værende forhold må anses for så vanskelig gennemførlig, at en dispen-

sation bør meddeles. Der er herved lagt vægt på, at bebyggelsen -

herunder dens placering på skrænten - må antages at være godkendt

af Søllerød kommune.

Nævnet udtaler videre, at en sløring af bebyggelsen ved

plantning af de i Overfredningsnævnets kendelse nævnte trætyper er,II af helt afgørende betydning for, at fredningens formål kan opfyldes,

men at dette spørgsmål må finde sin afgørelse i Hovedstadsrådets regi.

Den efterfølgende ansøgning om dispensation til regule-

ring af terrænet imødekommes.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af ejeren/kommunal-

bestyrlesen kanindbringes for Overfredningnsævnet af: Miljøministeren,

Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner jfr. naturfredningslovens § 8, og ~ klage fristen er 4 uger fra

,11 modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

• l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Poul Jensen.

Udskriflens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Københavns amtsråd§kniØle n 3. ma r t s 1989.

Gentofte CIvIlret

RygardsvænQ~t 6 !J n , ~

2900 Helle~up . , /UtA lY ( I /1'1'1 { 'L
01 - 62 26 44 l. Heide-Jør ens; (/a----

civlIdo roer



•

•

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 6. november foretages for Frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds:
F.S.90/1990: Godkendelse af deklaration på

matr.nr. 6 ca, 6 cb, 6 dd Øverød-

vedrørende lovliggørelse af fæl-

det træplantning i Søllerød Natur-
park.

§ 34.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 9. august 1990 fra Københavns amt, teknisk forvalt-

ning til nævnet.

2) udkast til deklaration.

3) 2 kortbilag.

4) skrivelse af 5. september 1990 fra nævnet til det af Søllerød

kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsrets-

sagfører Erik 0igaard og det af Københavns amt udpegede medlem

af nævnet, Jørgen Osterkruger med påtegninger.

5) skrivelse af ll. september 1990 fra nævnet til statsskovrider

K. Waage Sørensen med påtegning.

6) skrivelse af 31. oktober 1990 fra Københavns amt, teknisk for-

valtning, til nævnet.

QJ1. SJ1)/~t01.00d!
Ob
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•

Statsskovrider K. Waage Sørensen har den 18.
oktober 1990 tilskrevet nævnet således:

"Efter besigtigelse tilbagesendes sagen med be-

mærkning, at antallet af træer efter mit skøn på langt sigt vil

være tilstrækkeligt til i væsentlig grad at sløre bebyggelsen set

fra nord under forudsætning af, at de ikke holdes nedes ved beskæ-
ring.

Imidlertid synes træartsvalget mindre heldigt,

idet der er konstateret elmesyge på egnen, således at elmene må

forudses ikke at nå den ønskede alder, og avnbøg ikke i overskue-

lig tid vil blive tilstrækkelig høj til at sløre de noget højere-

liggende bygninger.

Jeg vil derfor foreslå deklarationsudkastets to

sidste sætninger udformet således:

"De på vedhæftede deklarationsrids viste træer

må ikke fjernes eller beskæres uden Fredningsnævnets tilladelse.

Ved Udgang, fjernelse eller beskadigelse skal der

ske genplantning med bøg, eg eller lind.""

Københavns amt, teknisk forvaltning, har i skri-

velse af 31. oktober 1990 erklæret sig enig i, at den til Fred-

ningsnævnet fremsendte deklaration om den skete lovliggørelse æn-

dres således som af statsskovrider K. Waage Sørensen foreslået.

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

om at godkende deklarationen.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

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

geren og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet



•

•

af Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr.n aturfredningslovens § 8, ~ klage fristen er

4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen

ikke kan udnyttes før udløbet af klage fristen.

Sagen sluttet.

r. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand .

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 6. november 1990.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 - 62 2644

li Uvu:tu - l;r;~~_
I.Heide-Jørge"'en

civildommer



REG. NR. 77 2- 5. (!) CJ
OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18 BJ/ie

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K.

Den 19. februar 1991

J.nr. 2653/85-1/90

• Vedr. deklaration på ejendommene matr.nr. 6 ae, 6 eb og 6 ee Søllerød By,
Søllerød - j.nr. 0111-128.

Fredningsnævnet for Københavns Amts Fredningskreds har ved en afgørelse af
6. november 1990 godkendt et udkast til deklaration om lovliggørelse af
fældet træplantning på ovennævnte ejendom, som Københavns Amt har forelagt
fredningsnævnet til udtalelse.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tilOverfredningsnævnet af Danmarks
Naturfredningsforening med påstand om, at deklarationens indhold ændres på
nærmere angiven måde.,

•
Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 25. august 1986 om fredning af et om-
råde nord for Kong Valdemars Vej i Søllerød Kommune tiltrådte Overfred-
ningsnævnet, at fredningsnævnet havde afslået i medfør af naturfrednings-
lovens § 16 efterfølgende at dispensere til en fældning af en del større
træer, som den daværende ejer af ovennævnte ejendomme havde ladet fælde i
strid med den fredningssag, som var rejst af Danmarks Naturfredningsfore-
ning i 1984.

Overfredningsnævnet udtalte samtidig, at den til enhver tid værende ejer af
ejendommene ifølge naturfredningslovens § 62 var forpligtet til at berig-
tige det retsstridige forhold, og at Hovedstadsrådet, der dengang var til-
synsmyndighed ifølge lovens § 62, havde pligt til at søge forholdet lovlig-

acf
MIIJømrnlsterlQt, J. nr. SN

1~l1l'-QOCJ J

2 5 FEB. 1991
Akt. nr. 3'1

Fu 10·1
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2

gjort. Hovedstadsrådets påbud om lovliggørelse kunne ikke påklages til
fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet.

Efter at tilsynsmyndigheden er overgået til Københavns Amt, har amtet kon-
stateret, at den krævede genplantning har fundet sted. Amtet har godkendt
den skete retablering af beplantningen på nærmere angivne vilkår, hvorom
amtet har ladet tinglyse en deklaration på de pågældende ejendomme.

Tinglysning af denne deklaration er sket som led i tilsynsmyndighedens ud-
øvelse af sine beføjelser efter lovens § 62.

Overfredningsnævnet må derfor afvise at realitetsbehandle Danmarks Natur-
fredningsforenings klage.

viceformand
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REG.NR. 77~ 5.00-

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 6932 J 9
Telefax 39 6610 48

Gladsaxe, den 18/8-1993
FRS nr. 12/93

Dan Busch-Møller
Tovesvej 25
2850 Nærum

Modtaget i
Skov- og l\lstLiratyrelsan

2 J. l'::-' ~r""'3.., ~~JJ •• ~w

Vedrørende træfældning på matr. nr. 4 et Søllerød, Søllerød
Kpmmune.

Ved skrivelse af 19. april 1993 har De ansøgt om tilladelse
til at fjerne et birketræ placeret tæt ved ridestien (offent-
ligt areal) og naboparcellen 4 gv Søllerød. De har i Deres
skrivelse anført:

11

Under januarstormene i år brækkede 1 stor sidegren af
træet, formentlig fordi træet i forvejen er lidt sygt.
Nu vil vand trænge ind i træet og få det til at rådne.
Derfor vil det være nødvendigt efter min opfattelse at
lade træet fælde nu.

Træet har en brysthøjdediameter på mere end 50 cm, der-
for denne ansøgning.

Da vi jo uden omkostninger fra det offentlige har ind-
vilget i frivillig fredning, ansøger jeg herved Fred-
ningsnævnet og Københavns Amt om at få udgifterne dækket
ved træfældningen, ca. 700,- kr- + moms.

Dette, fordi træet står i skellet til det offentlige,
Søllerød Naturpark.

II

Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 25.
august 1986, hvis § 4, stk. 1, og 2, er sålydende:

~ Området skal holdes bevokset med træarter, der kan
danne højstammet skov. Den beplantning, der fandtes
på tidspunktet for fredningssagens bekendtgørelse i

(LII/1 - 0001) 7 I
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I Statstidende den 16. juni 1984, må kun fjernes ef-
ter reglerne i stk. 2

Bøge- og egetræer skal bevares længst muligt. Fjer-
nelse af beplantning skal ske ved plukhugst, og
træer med en brysthøjdediameter på mere en 50 cm må
ikke fældes uden forudgående tilladelse fra fred-
ningsnævnet.

"

Københavns amt har i skrivelser af 8. juni 1993 og 20. juli
1993 udtalt, at amtet ingen bemærkninger har til det ansøgte
og på forespørgsel fra fredningsnævnet tilføjet:

"at Københavns Amts gartnerafdeling kan være behjælpelig
med at fælde og fjerne ovennævnte træ, såfremt Fred-
ningsnævnet måtte meddele tilladelse til fældning af
dette. Ejeren af ejendommen hr. Dan Busch-Møller kan
rette henvendelse hertil, hvorefter der kan indgås afta-
le med gartnerafdelingen om tidspunktet for fældningen
af træet."

Sagen har hos Københavns amt j.nr. 8-70-52-1-181-1/93. Amtets
telefonnummer er 43 22 22 22.

ee

Fredningsnævnet meddeler i enighed herefter tilladelse til i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fjerne 1
stk. beskadiget birketræ, placeret tæt ved ridestien og nabo-
parcellen 4 gv Søllerød.

Fældningen kan foretages af Københavns Amt uden udgift for
Dem.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Skov- og Natur-
styreisen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl., der inden
4 uger fra den dag nærværnde afgørelse er modtaget kan klage
til nærværende fredningsnævn over afgørelsen jf. lov om na-
turbeskyttelse § 86 og § 87.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før
klagefristen er udløbet.
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I I henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. l, jf. § 66,
stk. 2 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
tre år efter, at den er meddelt.

ltL~dr~JM~
Hans Chr. Poulsen

formand.

Fremsendes til orientering til Skov- og Naturstyrelsen.

~ Fredningsnævnet for København, den 23. august 1993.

~J~.
Bir~ ~ovej y

oass.

~

,
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re.;--Itl; 5"t:~~Matr. nr.~ 6 ~, 6 cb og 6 cc SØllerød By,

~ (Ejerlejlighedsnr.,søllerØd
~

Stempel kr~, Akt: Skab &:>nr. '- ~ b.
(Udfyldes af dommerkontoret)

~ Gade og husnr.
.ii
c

.~

Anmelder:

KØBENHAVNS AMT
Naverland 2
2600 Glostrup

'. . J.nr. 8-70-52-1-181-
2/~0
~~ .)

DEKLARATION
.,• Københavns Amt skal herved anmode om, at nedenstående

tinglyses som tilføjelse på Qeklaration, tinglyst den 30.
april 1985, på ejendommene rii~t:ftf.nJ5e;:1~:6~<'Ca~?TtB.~~og 6 cc
SØllerød By,_ Søllerød. ':ii"l-:-~"" (;;:3/1- ,.. . ':J.,

(

Tinglysningen begære s i medfør af bestemmelsen i naturfred-
ningslovens § 67, stk. 1, andet punktum:

Københavns Amt har godkendt den på ovennævnte ejendomme
skete retablering af fjernede træer på følgende vilkår: .

---+----------- -~e på vedhæf'tede deklarationsrids viste træer må ikke
fjernes eller beskæres uden Fredningsnævnets til-
ladelse.

Ved udgang, fjernelse eller beskadigelse, skal der ske
genplantning med BØg, Eg eller Lind."

Påtaleret har Fredningsnævnet for Københavns Amt .•
{ Københavns Amt, den 10/12 90

Bent Aagaard Nielsen

/Per Christiansen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 23.08.96
FRS nr. 39/96 BH

Birger Lindberg Skov og Grete Skov
Kong Valdemars Vej 43 B
2840 Holte
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Vedr. fjernelse, alternativt kraftig beskæring af et træ på
ejendommen, matr. nr. 6 cb Søllerød .

• I skrivelse af 23. april 1996 har De som ejer af matr. nr. 6
cb Søllerød, beliggende Kong Valdemars Vej 43 A og B, 2840
Holte, ansøgt om tilladelse til fjernelse, alternativt beskæ-
ring af et af nogle nærmere angivne træer.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 10. de-
cember 1990.

Det fremgår af deklarationen:

"

De på vedhæftede deklarationsrids viste træer må ikke fjernes
eller beskæres uden Fredningsnævnets tilladelse.

Ved udgang, fjernelse eller beskadigelse, skal der ske gen-
plantning med Bøg, Eg eller Lind".

Herudover er ejendommen fredet i henhold til Overfrednings-
nævnets afgørelse af 25. august 1986. Fredningens formål er
at sikre områdets fremtræden som en løvtræbevokset, sydlig
afgrænsning af Søllerød Naturpark.

Det fremgår endvidere af fredningsbestemmelserne:

"
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• Området skal holdes bevokset med træarter, der kan danne
højstammet skov. Den beplantning, der fandtes på tidspunk-
tet for fredningssagens bekendtgørelse i Statstidende den
16. juni 1984, må kun fjernes efter reglerne i stk. 2.

Bøge- og egetræer skal bevares længst muligt. Fjernelse af
beplantning skal ske ved plukhugst, og træer med en bryst-
højdediameter på mere end 50 cm må ikke fældes uden forud-
gående tilladelse fra fredningsnævnet.

"

.. Der har været besigtigelse på ejendommen.

Københavns amt, Danmarks Naturfredningsforening og Søllerød kommu-
ne har under hensyn til fredningens formål ikke anbefalet en til-
ladelse.

Fredningsnævnet meddeler herved, at der ikke kan gives tilladelse
til det ansøgte, da bevoksningens formål er at sløre bebyggelsen
set fra Søllerød Naturpark.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen
og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra
den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet

.. over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87
indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 23.08.96
FRS nr. 39/96 BH

Bo Schou
Kong Valdemars Vej 43 A
2840 Holte
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Vedr. fjernelse, alternativt kraftig beskæring af et træ på
ejendommen, matr. nr. 6 cb Søllerød.

I skrivelse af 23. april 1996 har De som ejer af matr. nr. 6
cb Søllerød, beliggende Kong Valdemars Vej 43 A og B, 2840
Holte, ansøgt om tilladelse til fjernelse, alternativt beskæ-
ring af et af nogle nærmere angivne træer.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 10. de-
cember 1990.

Det fremgår af deklarationen:

"

De på vedhæftede deklarationsrids viste træer må ikke fjernes
eller beskæres uden Fredningsnævnets tilladelse.

Ved udgang, fjernelse eller beskadigelse, skal der ske gen-
plantning med Bøg, Eg eller Lind".

Herudover er ejendommen fredet i henhold til Overfrednings-
nævnets afgørelse af 25. august 1986. Fredningens formål er
at sikre områdets fremtræden som en løvtræbevokset, sydlig
afgrænsning af Søllerød Naturpark.

Det fremgår endvidere af fredningsbestemmelserne:

"
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§ 4. Området skal holdes bevokset med træarter, der kan danne
højstammet skov. Den beplantning, der fandtes på tidspunk-
tet for fredningssagens bekendtgørelse i Statstidende den
16. juni 1984, må kun fjernes efter reglerne i stk. 2.

Bøge- og egetræer skal bevares længst muligt. Fjernelse af
beplantning skal ske ved plukhugst, og træer med en bryst-
højdediameter på mere end 50 cm må ikke fældes uden forud-
gående tilladelse fra fredningsnævnet.

"

Der har været besigtigelse på ejendommen.

Københavns amt, Danmarks Naturfredningsforening og Søllerød kommu-
ne har under hensyn til fredningens formål ikke anbefalet en til-
ladelse.

Fredningsnævnet meddeler herved, at der ikke kan gives tilladelse
til det ansøgte, da bevoksningens formål er at sløre bebyggelsen
set fra Søllerød Naturpark.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen
og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra
den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87
indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende frednings-
nævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

k ff&r~,~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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