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"'tr. nr., ejerlaV, 80gn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

jJogn.

b U bø~ierøu Dy og ,
- ,; ~"," • I:'

sogn.
: r'

Købers }
Kreditor$ bopæl:, . ,.,~

~

Anmelderens navn og bopæl (kontor): . ". "

~rr,d~in:~n~~~~~~~.rf~~~~~:~:~~(:~I~:~dRkr~d~:,'.
i, ~ 1";""';1 :l:":, 1. ;; •• ~ KiJhvn. F,

Stempel: kr. øre.

Stempelfri 1 medfør af lov ,Om
naturfredning.

F R E D N I N G S D E K L A R A T ION

Gade og hus nr.:
(bvor udanl IIndea)

Kong Valdemarsvej 45,
Nærum.

,Undertegnede direktør otto Kehlet erklærer herved,som
ejer af,ejendommen matr. nr. 6 u Sølle~ød by og sogn, Kong Valuemar~,
vej 45, Nærum, med bindende virkning for mig og senere ejere,
at den på min ejendom ved dens østlige skel stående meget anselige
og velformede flerhunaredårige eg skal være fredet således:

~ Træet må ikke fældes, topskæres, grenkappes eller udsæt-
tes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse og for-
ringelse.

Mutte fælcnihb eller liGnende pi 0rund af træets ælde
eller sYGaom blive nøuvenaigt, kun aette kun ske efter forud ind-
hentet uatalelse fra cen tilsynsførenue med de privQte skove in-
uenfor Københavns amt sLimt fra Iunmarr::sNatu.rfredningsforeninc.

Nærværenue deklaration vil være Clttinglyse pa eje.ndom-
men.

?&t~lerct tilko~~er ejeren, frednincsnævnet for Køben-
hcvns c.mtsl':J.uskre\..l.soL,L-.rullar~~saaturfreu.nin~s.foreninG hvlOr: for

] B•• tilJln~s·
rormular

C

N~rum, uen 1~-9 1956.
Otte Kehlet.

Til vitterli3he~:
]ikaru Holm,
Clurasvej 11,
Chi..AJ.'lottenlunQ.

Til VitterliGhed:? " _ -
ul~Gelibt fiuvn. -~/~~

Lync;vej )2,
Lyngby.
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Søllerød Kommune
0verødvej 2
2840 Holte

Fredninger i Søllerød

./.

KØBENHAVNS AMT
TEKNISK FORVALTNING
Natur og miljøafdehngen

StatIOnsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2866
www.kbhamt.dk

Dato:
Sagsnr.:
Arkiv:

04.07.2001
9823768-1
8-70-52-11181

Sagsbeh.: Ole Nørgaard
Direkte tlf.: 43222774
e-mail: olenor@tekniskforvaItning.kbhamt.dk

Deres j .nr .Iref.:

Vedlagt fremsendes fredningskendelser fra Fredningsnævnets arkiv, som ikke fremgår af
Søllerød Kommunes fredning s arkiv og som tilsyneladende ej heller findes i det centrale
fredningsregister. t

~O'
Med venlig hilsen

~~or.'o~)
Ole Nørg;.~ -...,.-

'e kopi

•e

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredriingsforenings lokalkomite i Søllerød

http://www.kbhamt.dk
mailto:olenor@tekniskforvaItning.kbhamt.dk
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KA fredningsnr. :
Det centrale flt:Juingsregistt:t rU.:

Fredningsnævnsnr. :
Sagsnr.:
Kommunenr. :

181-007

B 063
9825147
T22

Uddrag affredningsdeklaration tinglyst den 10. august 1957 på ejendommen afmatr.nr. 6 u Søl-
lerød By, Søllerød.

Navn: Egetræ på Kong Valdemarsvej.

Formål: At bevare et flere hundrede år gammel eg.

Areal: Punktfredning.

Fredningsbestemmelser:

Træet må ikke fældes, topskæres, grenkappes eller udsættes for en behandling, der
fører til dets ødelæggelse og forringelse .

Måtte fældning eller lignende på grund af træets ælde eller sygdom blive nødvendigt,
kan det kun ske efter forud indhentet udtalelse fra den tilsynsførende med de private
skove indenfor Københavns Amt samt fra Danmarks Naturfredningsforening.

181-007
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Søllerød by og sogn
ma.tr.nr. 6 u

Anmeldt af:
'~, '

rJ • c. ~'/rl ~ , <). t" .~,( ~.. I, I

n97f''.' V, .. 2t._.
'. • •• 1! I I I' I - l '. . I
• ~... 1111. ......U. l .. ) c.~ ~ F R E D N I N G S D E K L A R A T I

2tempelfri i medfør af lov
om naturfredning.

Undertegnede direktØr Otto Kehlet erklærer herved som
ejer af ejendommen matr.nr. 6 u SØllerød by og sogn, Kong
Valdemarsvej ~5,Nærum med bindende virkning for mig og senere
ejere, at den på min ejendom ved dens østlige skel sttende meget
anselige og velformede flerhundredZirige eg skal vere fredet
således:

Træet må ikke fæld.es, topskæres, grenkallpes eller ud-
sættes for en behandling, der kan fØre til dets ødelæggelse
og forringeli'le.

Måtte fældning eller lignende på grund af træets ælde
eller SYlgdom blive nØdvendigt, kan dette kun ske efter forud
indhentet udtalelse fra den tilsynsførende med de private sko-
ve indenfor KØbenhavns amt samt fra Danmarks Naturfrednings-
forening ..

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommen.

Påtaleret tilkommer ejeren, fredningsnævnet for KØbenhavns
amtsr(ldskreds og Danmarks Naturft'edningsforening hver for sig
eller i forening.

Nærum, den 1956.

Til vitterlighed:

~tt.i~
"1':i 6"~

7~'1'
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KA fredningsnr.:
Det centrale fredningsregister nr.:
Fredningsnævnsnr. :
Sagsnr.:
Kommunenr.:

181-006

B 082
9825142
T24

Uddrag affredningsdeklaration tinglyst den 3. oktober 1960 på ejendommen afmatr.nr. 7 ag
Vedbæk By, Vedbæk.

Navn: Egetræ på matr.nr. 7 ag Vedbæk By, Vedbæk.

Formål: At bevare et egetræ.

Areal: Punktfredning.

Fredningsbestemmelser:

Det på ejendommens nordvestlige hjørne stående egetræ fredes og bevares i dets
nuværende tilstand. Det er forbudt uden samtykke af fredningsnævnet at foretage
ophugning, opstamning og enhver form for beskæring, idet det dog skal være eje-
ren tilladt at fjerne og nedskære åbenbart visne grene og udvækster.

181-006
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FledmtlgsnæVn~~ i:)i' !<Jl_ s':r':"~I(;) I. , ...... ~:.

FrederIKsberg f..>':' ~f :(. ,

~to'f~dt""l.vej 3 '2.1.130' ~ l~>... ~ .,

Anmelder:

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 7 ~ af Vedbæk
by og sogn, købmand Helge Guldstrøm, Østerbrogade 159, København ø.,
pålægger herved ejendommen følgende fredningsservitut:

Det på ejendommens nordvestlige hjørne stående egetræ
fredes og bevares i dets nuværende tilstand. Det er forbudt
uden samtykke af fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
at foretage ophugning, opstamning og enhver form for beskæring,
idet det dog skal være ejeren tilladt at fjerne og nedskære åben-
bart visne grene og udvækster.

Denne bestemmelse vil være at lyse som servitutstiftende
på ejendommen matr. nr. 7 ag Vedbæk by og sogn med Irednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds som påtaleberettiget.

Med hensyn til servitutter og pantegæld henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

København, den /?: marts 1960.
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Indførl iDagbogen lor Retskreds Nr.3
Københavns Amts nordre Birk.

Mø - 3 OKT. 1960
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Matr. nr. ,~t~~cdeek ~/
/~"et 0'7'"- .

11336
-3,OCl)\9GO Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Frederiksberg birl< 3. afdeling
Howitzve} 32, 1. sal - Kbhvn. F.

ZUi j:ae r

D E K L A R A T I O TI •

undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 29 af Vedbæk by og
sogn, Søllerød kow~vne, pålægger herved ejendommen følgende fred-
ninesservi tut:

Det på ejendommens nordøstlige hjør~e ~iddelbart op til
grænsen af matr. nr. 7 ae stående egetræ fredes og bevares i dets
nuværend_e tilstand. Det er forbudt uden samtykke af frednings-
nævnet for Københavns amtsrådsy~eds at foretage ophugning, op-
stamning og enhver form for beskæring, idet det dog skal være
ejerne tilladt at fjerne og nedskære sbenbart visne grene og
udvækster.

Denne bestemmelse vil være at lyse som se~vitutstiftende
på ejendommen matr. nr. 29 af Vedbæk by of, sogn med frednings-
nævnet for Københavns amtsrådskreds som påtaleberettiget.

Med hensyn til servitvtter og panteeæld henvises til ejen-
dommens blad i tingbogen •

SØLLE.RØD KOiv11v1UNALBCSTYI(CLSE
• den

22 APR.13GO

-----.......

ImJf.rt iDagbogen for Retsk,.ch Nt.l
Køhenhavns Amts nDrd,. Birl ,

4"
8n
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KA fredningsnr.:
Det centrale freåningsregister nr.:
Fredningsnævnsnr. :
Sagsnr.:
Kommunenr. :

181-005

B 081
9825143
T23

Uddrag affredningsdeklaration tinglyst den 3. oktober 1960 på ejendommen af matr.nr. 29 Ved-
bæk By, Vedbæk.

Navn: Egetræ på matr.nr. 29 Vedbæk By, Vedbæk.

Formål: At bevare et egetræ.

Areal: Punktfredning.

Fredningsbestemmelser:

Det på ejendommens nordøstlige hjørne umiddelbart op til grænsen af matr.nr. 7
ac stående egetræ fredes og bevares i dets nuværende tilstand. Det er forbudt uden
samtykke af fredningsnævnet at foretage ophugning, opstamning og enhver form
for beskæring, idet det dog skal være ejerne tilladt at fjerne og nedskære åbenbart
visne grene og udvækster.

181-005
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- Matr. nr. 4Ø, Aggershvile,
S~o~sborg by, Vedbæk sogn.

anmeldt af:

(",

a Anmelder: i{,

• I.'!,
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskred~ej Frederiksberg birk 3. afdeling

Howitzvej 32, 1. sal - Kbhvn. F,

~ Iyo U -/'7 :;? FREDNINGSDEKLARATION
. ,

Underskrevne fru Inger Scbmidt født Kornerup (boende
25.JAN.19~8randVejen 108, Skodsborg) paalægger herved med bindende virk-

ning for mig og senere ejere den mig tilhØrende ejendom matr.
nr. 4Ø, Aggershvile,Skodsborg br, Vedbæk sogn følgende deklara-
tion:

Uen paa ovennævnte matrikelnummer beliggende, store vandre-
blok, der er frilagt paa den nederste del af skrænten ud mod Øre-
sund, fredes saaledes, at stenen ingensinde maa fjernes og dens
nuværende stilling og beliggenhed aldrig ændres. Stenen maa ej
heller hugges i stykker eller paa anden maade beskadiges, og den
maa ikke paany tildækkes. Der maa ikke indhugges inskriptioner af
nogen art i stenens overflade.

Der maa ikke opføres bebyggelse - berunder skure og lignen-
de - inden for en afstand af 15 m fra stenen.

Geologer, som er interesserede i at studere stenen, bar

e
e

adgang til denne efter forudgaaende aftale med ejeren.
Denne deklaration vil være at tinglyse som servitut paa //

ovennævnte ejendom. //'
Paataleret tilkommer ejeren, fredningsnævnet for Københavns,

amtsraadskreds øg Danmarks Naturfredningsforening hver for sig
eller i forening.

Skodsborg den. /-t november 1957

$J~dt-
Til Vitterl~ghed: .
Navn: ~~~~~-II n: Æ ~

stilling ~;
Bopæl. ~A-7S~~?-

stilling:
• Bopæl: 4~i
e

r-:-.-----. ---
7~ j 1'1,1, • U7'1~~
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KA fredningsnr.:
Det centrale fredningsregister nr.:
Fredningsnævnsnr. :
Sagsnr.:
Kommunenr.:

181-004

B 067
9825141
85

Uddrag affredningsdeklaration tinglyst den 25. januar 1958 på ejendommen af matr.nr. 4 ø
Agershvile, Vedbæk.

Navn: Vandreblok i kystskrænt ved Øresund.

Formål: At bevare en vandreblok

Areal: Punktfredning.

Fredningsbestemmelser:

Den på ejendommen beliggende store vandreblok, der er frilagt på den nederste del
af skrænten ud mod Øresund, fredes således, at stenen ingen sinde må fjernes og
dens nuværende stilling og beliggenhed aldrig ændres. Sten må ej heller hugges i
stykker eller på anden måde beskadiges, og den må ikke på ny tildækkes. Der må
ikke indhugges inskriptioner af nogen art i stenens overflade.

Der må ikke opføres bebyggelse - herunder skure og lignende - inden for en afstand
af 15 m fra stenen.

Geologer, som er interesserede i at studere stenen, har adgang til denne efter forud-
gående aftale med ejeren.

181-004
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