
Den 18. juni 1997, kl. 14.00 blev Fredningsnævnet for Køben-

havn bestående af formanden, dommer Hans Chr. Poulsen, det af 

Københavns Amt udpegede medlem, Jørgen Osterkrüger og det 

kommunalt udpegede medlem, Inge Lise Møller Jensen, sat på 

Aldershvile Planteskole, Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd. 

Der foretoges 

FRS 91/1996: Modernisering af Aldershvile 

Planteskole, matr. nr. 10 du 

Bagsværd, beliggende Bagsværd-

vej 192-194, 2880 Bagsværd. 

Mødt var 

for Københavns Amt, Ole Nørgaard, 

for Gladsaxe Kommune, Jes Clausen, 

for Aldershvile Planteskole, ejer Jens Bech Jensen og direktør 

for Planteskoleringen, Aksel Wiberg. 

Formanden redegjorde for indholdet af fredningsdeklarationen af 

28. januar 1952. 

Ole Nørgaard oplyste, at der tilsyneladende ikke er nogen, der 

har holdt øje med, at fredningsformålet blev overholdt. Der ar-

bejdes p.t. på at undersøge, hvorledes udsigten over Bagsværd 

Sø kan genskabes. 

Jes Clausen oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en ple-

jeplan med henblik på at fritlægge udsigten. Han mener dog al-

drig, der har været udsigt over søen på dette sted. 

Ole Nørgaard oplyste, at der formentlig ikke kan genskabes ud-

sigt over Bagsværd Sø fra matr. nr. 10 du Bagsværd. Plejeplan-

ten vil formentlig blive færdig i år. 
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Jes Bech Jensen redegjorde for ansøgningen. Han oplyste, at der 

i 1954 blev etableret en decideret planteskole. Han overtog 

denne i 1985. Han startede alene på en lille del af arealet, og 

der er sket en gradvis udvidelse således, at der nu er 8 fast-

ansatte. I sæsonen er der flere. Han ansøger om udvidelse for 

at sikre den fremtidige udvikling. I forbindelse med overtagel-

sen fik han fra kommunen oplyst, at der intet var til hinder 

for den hidtidige anvendelse. 

Hvis ansøgningen imødekommes, vil området blive mere harmonisk. 

Byggeriet vil blive placeret så diskret som muligt, og parke-

ringspladserne vil blive frigjort. Hertil kommer, at der mang-

ler ordentlige arbejdsforhold for personalet, hvilket gartner-

nes fagforening har krævet i efteråret 1996. Endelig er der 

mangel på kontorfaciliteter. 

Københavns Amt anførte, at amtet kender fredningens formål. En 

eventuel bebyggelse skal ligge så lavt som muligt. 

Området blev besigtiget. 

Efter drøftelse på et lukket møde meddelte formanden, at der 

vil blive meddelt dispensation til det ansøgte i overensstem-

melse med arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S' 

tegning nr. 1 af juli 1996 eller samme firmas tegning nr. 4 af 

december 1996 på betingelse af, at udsigten over Bagsværd Sø 

fra Ringvej B 4 (Bagsværdvej) genskabes, bortset fra det areal, 

hvorpå drivhuset med salgskontor m.v. etableres. Det overlades 

til tilsynsmyndigheden at vurdere, om enkelte, karaktergivende 

træer på det areal, der skal ryddes for at genskabe udsigten, 

skal bevares under forudsætning af, at dette ikke hindrer ud-

synet. 

Mødet sluttet. 

 

Hans Chr. Poulsen 

formand. 


