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REG. NR. 8, {8 \B . o o. \

SKOVRIDERGÅRD

181 SØLLERØD l1514 II Sø

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 4/8 1953 (ofn) om vilkår for bebyggelse ved

skov i område omfattet af partiel byplan. Formodentlig
vilkår for dispensation fra § 22.

- Afgørelse af 10/11 1954 (nævn - 136/54) - tilladelse til
udstykning og bebyggelse .

•

MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 4 I 8 19 53 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Ib Geelskov, Ny-Holte

-
Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se ogSå REG. NR.:
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Af hensyn til det ønskelige 1~ ~t bebyggelsen på :dett~
sted f·~.ren harmonisk og værdig karakter må nævnet også.forså.~-

/vidt an§~den med gult mærkede del af det omhandle~e areal ønske
_ sig de enlcelte.udstykninger og byggesager forelagt. . --."',-'-

Denne vedtagelse har kommunalbestyrelsen i skrivelse af
2l.oktober 195·2indanket for overfredningsnævnet .' . •. '.:

Idet man henviser til det på overfredhingsnævnets åsteds-
mode den 18. juni 1953 passerede skal man meddele, at overfrednings-
nævnet herved stadfæster fredningsnævnets besæutning for så vidt
denne går ud på, at det på det ommeldte kort med rødt viste areal
helt friholdes forbebyggelse , at der"på den med gul farveviste del
af ejendommen ikke må bygges n2rmere skoven end 15 m, og at ,de
enkelte udstykninger og byggesager forelægges fredningsnævnet til
godkendelse. .

Det er en forudsætning, at hækken ved vejen holdes i
en højde af højest 1,25 me

P.o.v.
sign. Poul Andersen •

. .T. ' Byplanudvalget
..6.K.J.nr.T.l63/53

<I -tb.nr. 1888 LJ..auG.1953.
~'. I II...... R.

Søller0d kornmune..

. }' .Jo,,';: ',,: ....
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskrecls.

.ir 1954 deD lo. nnvember tI. 15.3~ hnldt ~rednlngsæ:vnet for
K..,benhavna 8Iltsrldskreds ude på rådhuset 1 HOlte, hv"r da t~ret"'ges;
t.s .nr. 1'6/1954& entaml11eehus på utr.nr. lb G.elsk~v samt Endrlng [

gn?ftsen tor det fredede areal, og udstykning.
Ikfdt 'Yar tnraenden. d~ll.er Jantzen, statlt'l11Bfnrst8l'1der S.Ilt.

Wadsen og lendøret&sag!..aror ...lgaard.
pnr ~11ermd knmmune adder atdellnga1ngenlar ~o.8en.
Fnr ~.w1lenild b;rgnicgstD8pelt'tnrat ...,4.r ingen.
lnr Danmarks Naturtrødningøtnrønlng aøder ingen. ..
Der treml~gg88 l. s\trlv4Jl!le fra Sal1.eNd knllmune ~ 15/10 1954

2. 8krivelsF~ ~ 2n/9 1954 fra andragerne .
,. skrl'Yalse ~ 19/1" 1 ~4 fra endragerne lied l b
4.5.6. tegclnger.

Arkitekt fnul Erik Hans~n var cudt ~ eallHl1erlaled ham lædinø'PeEt
icQlIidt.

Å~~lteltt ~oul Erik B80sen tnreviaer planen, hvnrattar .atr.nr.
1b ~ ~8elsk:ov Sidg8S udt!~kk:8t 1 -15 grunde, hvnra! l' på. et nett~arec
øf 115n .2 cg 2 på 13~ a2. + b"'Vedparcellen Iled den gule stenvrtder
6sard ~g den fredede parcel. Alle husene ligger 1 den ~nsked8 afstand
fra Sk~OD.

~
" Jer .nsken endvidere rojst et bus inde på det fredede t'mride

I
st'm vis t på tin 1%••••• slIrij. den fremlagte tegning mnt. B. Det
fredede areal :ed hueet .'(se bilag 6) 'bliver ca. 6.~nn Z2 ~g
uå2t:!\tkae e'-'m et s:.crsltilt matr.er.

~~vnat vadt~; t~r sit vedkncmendø at seddele d~ ans~~ta dis-
1>~C3atlt'\n "g E;"dkende den f"'res13ede uda~kni~g. li~:enf'\t:1 =an f)"'dkend ':
rl~nen til huset =~rket n.

r'':. ..1gaard. . • Jann en. . .::. ?;, adB en •

Udskrlftooa r1gtl?,)led bekr;t.~tes.
?redning.s~vnet rf\r ~ber..havna a~tsr\d.si<reds. den II. /'A4'""~. Io,.:f/l/.
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