
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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- ..Jrhandlingsprotokollen for ~'redningsnu;vnet for Frederilcsborg Amtsraads]creds

af

Aar 1920 den 7. August tilførtes der følgende Overellsko:nst,
indgaaet meu IJen·syntil den tidligere foreløbig 'uehand]eJe SUG om
Neuskæring af Tr~er i Jkellet mellem Generalkon3ul Gllickst~dts oB
Konsul Cloettas EjenJom:;le vej Run~sted nordre Jtrandvej, der virlccr
hindrende for Udsigten mod Nord fra Ewaldshøj i Run3sted.

Der fremla[o.les Erkl",ring frC:tH<.<nnilJalHansen af 13. Novem-
bel' LA. om, hvor stor Ned",ktl;Tingenbør v~re for n:l~e at V>;Lre11ind1'e([-
de for Udsigten.

Det bem",rkedcs, at GeJ1Cralkonsul Gluckstadt lW.r solgt den
Ejendom, hvorpaa Træerne findes, til ~lagtermester Henry Hansen i
Rungsted, og at Konsul Cloetta har solgt sin Ejelldom til Grosserer
K.W.Christensen, Rungsted.

De afsluttede Overenskomster ere saalydende:
O V B R E N 3 K O U J T •

Imellem Naturfredninesnu.;vnet for Frederiksbore Amt og un-
derskrevne S)..asterruesterHenry Hansen som Ejer af t:utr. Nr. 3ib

/Rungsted By, Hørsholm :::)oen,er Clf.31uttetsaalydende
O V :::; ]l ~~Ii '3 K O r: :3 rr

Jeg Henry IIuDs8n forpligter mi~ Lil at nedski:x;reden Række
Træer, der findes ved EjendolJlmens nordre Skel nej imod den Konsul
Cloetta tidli8ere, nu Grosserer K.','I.Clrristensentillløreude Ejendom,
saaledes at l'ro..erneikke vtrl,e hindrende for UJsit;ten fra den suakald-
te Ewaldshøj.

Ned::;ku..;rinen maa foreta;jes seJaledes, at Træerne eller Be-
voksningen i det hele ikke er højere end 5 - fem - ro over Jorden,
at regne fra Strandvejen til de '1.'1''''; er , Sal;) staar uJ..for<len straats;lcte
Pavillon paa den tiJligere Konsul CloetLa tilhørende Ejendom.

Denne Overer,skomst, d,er er at Lorstaa saaledes, at der hel-
ler ikke i :l!'remtidenpaa Ejenclomllleneller ved dens Skel lJ1aavwre Be-
vOKsning, SOlll hindrer Udsi(!:ten fra Ewaldshoj, vil vtl-reat tingl!;l;se
som Behæftelse paa min ovenn~vnte Ejendom.

Udstedt i Hur::;holm,den 16. Juli 1920.
II. Hansen
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Til Vitterlighed:
,\

A.D. Munch Verner Holm •

.. .............. . ........ ...

I1Jlellem"Naturfredningsm;vnet for Frederiksborg
derskrevne Grosserer K.W.Christensen, Rungsted, SOlil Bjer
don~en Matr. Nr. 30i, 3bk, 3bl og 3bn af Rungsted By,
Sogn, er afsluttet saalydende

o V E R E N S K O M S T
Jeg K.W.Christensen forpligter mig til senest inden

vember dette Aar at nedsk~re den ved det sydliSe Skel af min
Ejendom ned imod Hr. Slagtermester Henry Hansens Ejendom
Rwkke Træer og anden Bevoksning, saaledes at Udsigten fra den
kaldte Ewaldshøj ikke derved hindres.

OmkostninGerne ved Ned~;k~ringen og Bortrydel se af
nedskaarne b~res af Naturfredningsn~vnet. '~jj"Beskwringen o~a foretages saaledes, at ~r~erne ell~D:

.';~
voksningen i Skellet ikke er højere end 5 - fem-m over JordenJ.
regne fra Strandvejen inJtil de rr~er, som staar udfor den stJ~
t~kte Pavillon paa min Ejendom.

Denne Overenskomst er at forstaa saaledes, at
heller ikke i Fremtiden i Skellet lBBav~re Bevoksning, som
drer Udsig ten fra "Ewaldshøj, 0/3 kan tingh:ses som Htt:ftelse
anførte Ejendom med Respekt for derpaa læste H~ftelser.
m~rkning frafaldes om, at jeg ikke har tingl~st Adkomst paa Ejen-
dommen.

København, den 21. Juni 1920.
K.W. Christensen

~
I

Til Vitterlighed:
M. Limb A. Ubbesen
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