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REG. NR. 8.7902.00

TAARBÆK STRANDVEJ

IKKE FREDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Deklaration tinglyst 01.06.1954 ~edr. bebyggelse og
beplantning.

- Afgørelse af 25.04.1996 (nævn 7/96) Tilladelse til
plantning af 2 lindetræer på matr.nr. 2hs m.fl. Taarbæk.

MATRIKEL FORTEG N E L S E

(ajour pr. 1 / 6 1954 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Taarbæk by, Taarbæk:

Matr.nr. 2en, 2hs, og 2ht

Gældende matrikulært kortbilag: -

Se også REG. NR.:
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Under henvisning til vedtagelsen den 1.12.1953 af frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds indgår undertegnede ejer
v .;af matr. nr. 2 hs, 2 ht og 2 ~ af Taarbæk by og sogn herved

for sig og efterfølgende ejere på

D e k l a r a t i o n •

at der ikke udover det nu projekterede foretages yderligere
bebyggelse på nævnte grunde,
at hegnet og beplantningen på strækningen mellem den projek-
terede tilbygning og den projekterede garage ikke holdes høje-
re end 1,3 m over fortovet bortset fra enkelte fritstående
træer, som opstammes, således at udsigten over Øresund på den-
ne strækning bevares.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds, og deklarationen, der tinglyses forud for pante-
gæld, kan ikke aflyses uden fredningsnævnet s tilladelse •.~
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Som ejer af matr.nr. -2 er-, 2 hs
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FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

FOR KØBENHAVN

Gladsaxe, den 25/04-96
FRS nr. 7/96 BH

Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2800 Lyngby

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

:2 R APR, 199~

Vedr. jr. nr. 61934-1, ejendommen beliggende Strandvejen 660 A,
660 B og 656, 2930 Klampenborg.

I skrivelse af 10. januar 1996 har Lyngby-Taarbæk kommune på
vegne ejerne af matr. nr. 2 hs, 2 ht og 2 en Taarbæk anmodet
om fredningsnævnets godkendelse af plantning af 5 opstammede
lindetræer mellem huset og garagen.

På ejendommen er der lyst følgende deklaration af l. juni
1954:

"Under henvisning til vedtagelsen af den 1.12.1953 af fred-
ningsnævnet for Københavns amtsrådskreds indgår undertegnede
ejer af matr. nr. 2 hs, 2 ht, og 2 ~ af Taarbæk by og sogn
herved for sig og efterfølgende ejere på

at der ikke udover det nu projekterede foretages yderligere
bebyggelse på nævnte grunde,

at hegnet og beplantningen på strækningen mellem den projek-
terede tilbygning og den projekterede garage ikke holdes hø-
jere end 1,3 m over fortovet bortset fra enkelte fritstående
træer, som opstammes, således at udsigten over Øresund på
denne strækning bevares.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds, og deklarationen, der tinglyses forud for pante-
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gæld, kan ikke aflyses uden fredningsnævnets tilladelse."

Der har været foretaget besigtigelse på ejendommen.

Sagen er den 17. april 1996 forligt således:

Der kan plantes et lindetræ i samme afstand fra garagen, som
det eksisterende elmetræ er fra huset, regnet fra søjlerne.
Elmetræet kan endvidere udskiftes med et lindetræ med samme
placering, såfremt det findes hensigtsmæssigt.

• Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
reIsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages 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, eller behandlingen af en eventuel
klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § SO, stk. 1, jf. § 66,
stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden
3 år efter, at den er meddelt.

~~.ep~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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