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OVER FREDNINGSNÆVNET>



Udskrift
af

O\7ERFREDNINGSNÆWETS RENDELSESPROTOKOL.---------------------------------.------
Aar 19,7 den 17 .December afsa gde Overfl'edn ingsnævnet paa

Grundlag af mundtlig og skriftlig Vot.ering fØlgende
K e n d e 1 s e

i Sagen 285/37 vedrørende Fredning af Matr.Nr. U2g og ubh Es-
perg~de Bv. Egebækvang So~n. be1ig~ende mellem Strandvejen og
øresund.

Den af Fredningsnæwnet for FredAriksborg Amtsraadskreds
den 3.August 1937 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet
i Medf ør af Nat,urfredningslovens ~ 19.

Da Overfredningsnævnet, som den 29.0ktober 1937 har be-
sigtiget det fredede Areal, i det væsentlige kan tiltræde det i-
Kendelsen anførte, vil dAnne v~e at stadfæste, idet dog Be-
stemmelsen om Besk~ing af Hække, Hegn og Buskads affattes saa-.
ledes: "at Hække, Hegn og Buskads efter Nævnets nærmer:e Anvis- .
ning skal holdes 8as1edes, at der er Udsigt fra Strandvejen til
Sundet, og af Nævnet i dette Ø.iemed kan forlanges nedskaarne",
imod hvilken Affattelse Ejeren af Arealet intet har haft at indvende.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg AmtsraAdskreds

den 3.August 1937 afsa gte Kende Ise stad fæstes med den foranførte
Ændring.

P.O. V.

Frederik~Petersen
(a ign •)

B
es

te
m

m
el

se
r 

1 
af

 2
K

lik
 h

er
 fo

r 
næ

st
e 

m
ar

ke
ri

ng

B213360
Linje  



FREDNINGSNÆVNET>

---- -



,

1.,(
l
i
\

U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraudskreds
af

Aar 1937 den 3. August foretoges 3agen om Fredning af
Ejendommen Matr. Nr. 4bg og 4bh Esperg~rde.

Der fremlagdes et Bxev fru Jagfører Ravnkilde, et Kort
(udlaant Cif sCiml,.e)og 'iingbogsattest.

Der ~rsagdes sa~lydende
K e n d e l s e :

Ved Jkellet mellem Esperg~rde og Skotterup ligger øst
for ~trandvejen uellem denne og Jundets Bred et Haveareal, Matr. Nr.
4bg og 4bh Espergærde By, Tikøb Sogn, som hører til Ejendommen Matr.
Nr. 4ab Vest for Strandvejen o~ tilhører Sagfører Ravnkilde, Hel-
singør.

Paa dette Grundstykke, der (fraregnet Bækken) er 926 m2,
vokser smukke høje Tru:;er. "Egebækken", der kommer fra Egebæksvang,
slynger sig gennem det ned til Stranden, mellem Buske og blomstren-
de Planter. Ud mod Jøen er en bred sandet Horstrand.

Udsigten til denne Plet og over den til Sundet er værd at
bevare, ogsaa fordi der paa denne Strækning af Strandvejen ikke er
megen fri Udsigt, og Nwvnet har derfor efter Forhandling med Bjeren
bestemt at frede Strandgrunden, saaledes at dens Udseende bevares,
og Ejeren er derhos gaaet ind paa at indrømme Tikøb Kommune Forkøbs-
ret til Arealet, idet Kommunen mulig kunde have Interesse af her,
som den har gjort enkelte andre ~teder, at udlægge en Strandhave
til offentlig Adgang.

Det bestemmes derfor, at der ikke paa den nævnte Strand-
grund uden FredningsnbJvnets Samtykke maa opføres nogen Bygning ej-
heller anbringes nogen Indretning, der virker skæmnlende eller hin-
drer Udsigten, at Hække, Hegn og Buskads skal holdes saaledes, at
Udsigten ikke indskrænkes og af Nævnet i dette Øjemed kan forlanges
nedskaarne, at Bækken skal løbe frit som nu og ikke overdækkes samt
at ingen Træer maa fældes eller deres Grene kappes uden Nævnets fil-
ladelse. Vil ~jeren sælge Grunden s~rskilL, skal den først tilbydes
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Kommunen.
I Erstatning for Grundens Værdiforringelse og for Ulempe

ved disse Servituter tillægges der Ejeren Sagfører Ravnkilde 1700
Kr.

A.P.Larsen L. Harboe Carl Poulsen
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Fredningsnævnete) for
Frederiksborg Amt

Helsingør. den 13 JUU.

REG. (\Ht S \Plc . CC
I"
I

Vedr. FS 57/95, matr. nr. 4 ax og 4 bh Esperqærde by, Eqebæksvang

Ved skrivelse af 3. juli 1995 har Frederiksborg Amt for ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at fælde 3
gamle elmetræer, der er stærkt angrebne af elmesyge, på
ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
17. december 1937.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklag~s til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3. Yk

Thorkild Bendsen
nævnets formand.
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