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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

Den 26.Februar 1941 holdt Nævnet - undertegnede Formand og
Murermester Eekert - Møde i Birkerød.

Der fremlagde s Skrivelse af G.D. fra Danmarks NaturfredningE
forening med deri nævnte Bilag angaaende

Fredning af Kommunens Ejendom
Matr.Nr.lOP og 100 Birkerød
med "Kongelinden".

Nævnet kender godt Stedet, idet der tidligere har været for-
handlet om Bevarelse og Udvidelse af Udsigten fra Vandtaarnet.

Det følger af sig selv, at Nævnet gerne modtager den nf
Sogneraadet udstedte Deklaration, som indføres her og er saalyder,
de:

"Aar 1940 den 26.September, paa Hans Majestæt Kopg Chr. X's
...... _. -- -- _. --

70-Aars Fødselsdag lod Sogneraadet i Birkerød paa Kommunens Vegne
til Minde om Dagen plante et Lindetræ paa den Kommunen tilhørende
Grund Matr.Nr.lOP og 100 for at dette til sene Tider skulde staa
som et levende Mindesmærke og synligt Bevis pas den Hyldest, man
paa denne nationale Festdag ogsaa fra Kommunens Side havde ønsket
at bringe Danmarks Konge. - Kommunen besluttede samtidig at be-
vare Træet og dets nærmeste Omgivelser ved Udstedelse af neden-
staaende hertil sigtende

FREDNINGSDEKLARATION---------------------
Birkerød Sogneraad bestemmer herved med bindende Virkning

for Birkerød Kommune og senere Ejere, at de paa vedhæftede Kort
med rødt indtegnede - Kommunen tilhørende - Matr.Nr.laP og 100

af Birkerød By og Sogn, af Areal henholdsvis ea 2300 m2 og ea
880 m2 skal være fredede paa følgende Maade:

Arealet skal i alt væsentlig bevares i sin nuværende Natur-
tilstand.

Der maa derfor navnlig ikke opføres Bygninger af nogen Art _
herunder Skure, Boder o.l.

Der maa endvidere jkke rejses Master eller andre skæmmende
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Indretninger, idet det dog bemærkes, at Sogneraadet har rejst en
Flagstang, hvor Flagning skal"'''findeSted paa de godkendte Flag-

\w)
dage.

Da Fredningen bl.a. har til Hensigt at bevare den smukke
Udsigt fra den nordfor liggende Høj ved Vandtaarnet maa yder..l1~

er udlagt som Parkeringsplads.

I

Beplantning ikke foretages, og den tilstedeværende Beplant.
stedse holdes i saadan Højde, at Udsigten ikke herved forrj

1herfra dog undtaget det nedenfor nævnte Lindetræ. ~
Til Arealet skal der som hidtil være almindelig Adgan~

for Publikum med Ret til Ophold, dog maa Teltslagning ingef
finde Sted.

Saafremt Hegning af Arealet foretages, sker Adgang tiJ
kun gennem dertil bestemte Laager m.m.

Kommunen paatager sig nødvendigt Vedligehold, af
Med Hensyn til Matr.Nr.lOP bemærkes særligt:
Det paa dette plantede ovennævnte Lindetræ -

kaldet - skal særligt være fredet, saaledee at Træet
maa f~ldes, topskæres, undergraves eller paa anden
direkte eller indirekte for en Behandling, der kan føre
Ødelæggelse eller Forringelse.

Med Hensyn til Matr.Nr.IOo bemærkes, at Arealet af K ,
l .
~ I,~Paataleret i Henhold til ovennævnte Deklaration til- ~
~

kommer Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskre;
Birkerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i Fore.
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eller hver for sig.
Birkerød den 17/2 1941.

Humlebæk E.RedlerJ.Christiansen m.fl.
Ved Deklarationen er hæftet et Kort, der viser Arealet og

Flagstangens og Træets Plads. .
Deklarationen bliver nu tinglyst.

A.P.Larsen
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Matr. Nr. loRog l~ at
Birkered Bl og Sogn.

ÅJlJIelder:
Fredning8~vnet tor
fred.rik.borg Aat.

Behandlet i Birkered Sogneraad.
Møde d.n 14. Aug. 1941

4966
ll. Mr •• 1941

Aar 1940, den 26'September, paa Hans Majeetat Kong Cbr. X'e
70-Aars Pedselsdag lod Sogneraadet i Birkered P" ~ommunene ,.,-
ne til Kind. om Dagen plant. et Lindetra paa den Kommun.n tilhe-
rende Gr~nd Matr. Hr. 102 og l~ tor at dette til ••ne Tid.r ekul-
de .taa .0. et levende Minde ...rke og .,nligt Bevi. paa den Hlld.et,
.an paa d.nne nationale 'e.tdas og.aa tra ~o ..un.De Sid. havde en-
.ket at bring. Danaarke Kong •• - Koaaunen besluttede .a.tidi, at
bevare Tr.. t oS det e nare•• te O.. iveleer v.d Ud.tedele. at n.d.a-
.taaeade h.rUl eigt.nd. •

!~~~!!!~~~~!!!!Q!
Birkered Sogneraad b•• t.... r herv.d .ed bind.Dd. Virkaine for

Birk.red ~o..UD. og e.n.re Ejer., at d. P" v.dhettede ~ort ...
redt indt.gned. - Kommun.n tilheread. - Matr. Nr. 102 Ol l~ af
Birkered By og SOln, at Areal henholdsvi. ca. 2300 •• o, ca. 880 ••
•kal vare t~eded. paa telgend •• aad.:

Arealet ekal i ~lt v~.entlig bevare. i .in nuverende Naturtil-
.tand.

Der -aa dertor navnlig ikke optere. Bygninger af nogen Art -
herunder Skure, Boder o.l ••

Der mas endvidere ikke rejses Master eller andre .kemaende
Indretninger, idet det dog bemærkee, at Sogner~adet har rej.t en
Plag.tang, hvor Plagning skal tinde Sted paa de godkendte Plag-
dage.

Da Fredningen bl.a. har til Hensigt at bevare den .mukke Ud-
sigt fra den nord for liggende Høj ved VandtHarnet mas lderlig.re
Beplantning ikke toretages, og d.n tiløtedevarende Beplantning ...
Ited •• hold.e i .aadan Højde, at Udsigten ikke h.rved torring •• _
herfra dog undtaget det nedenfor nævnte Lindetra.

Til Arealet .kal der eom hidtil være alaindelig Adlang for Pub-



•

llkum med Ret til Ophold; dog maa Teltslagning ingensinde finde
Sted.

Saafremt Hegning af Arealet foretages, sker Adgang til dette
kun gennem dertil bestemte Laager m.m.

Kommunen paatager sig nødvendigt Vedligehold af Arealet.
~Med Hensyn til Matr. Nr. lo bemærkes særligt:

Det paa dette plantede ovennævnte Lindet~ - Kongelinden kal-
det - skal særligt være fredet, saaledes at Tr.æet in6ensinde maa
fældes, topskæres, undergraves eller paa anden h.aade uds::ettesdl-
rekte eller indirekte for en Behandling, der kan føre til Trcnets
Ødelæggelse eller Forringelse.

~'
Med Hensyn til Matr. Nr. lo bemærkes, at Arealet af Kommunen

er udlagt som Parkeringsplads.
Paataleret i Henhold til ovennævnte Deklaration tilkommer

Naturfrednlngsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds, Birkerød.
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i Forening eller hver
tor dg.

17
Birkerød den~. 1541
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Fredningsgrænser:
IImmen!.llldcndc med Skel

ikke sammenf.ldende med Skel

Terrain af

.Btrkerod .LI!!

Sogn: Lltrkerod

Herred: L!/"3eXronbory

Amt: Tred"riksbor;J
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DISPENSATIONER>

Afgørelser -, Reg. nr.: 00784.00

Dispensationer i perioden: 26-11-1993



REG.NR. +~~.00
Fredningsnævnet

'e for
Frederiksborg Amt

Helsingør. den
2 6 NOV. 1993
Modtaget' Isen

fH,.ov..og NatufStYfe

2 9 NOV. 1993

Vedr. FS 34/93, matr. nr. 4 g og 10 o Birkerød by, Birkerød

Ved skrivelse af 23.03.93 har Birkerød Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til på ejendom-
men at etablere en telestation, der dels omfatter antenner på
toppen af det eksisterende vandtårn dels en 5,4 m x 2,4 m radio-
kabine opstillet under vandtårnet, henover det matrikulære skel
mellem en lod af matr.nr. 4 g og matr.nr. 10 o. Den anførte lod
af 4 g er omfattet af fredningsdeklaration af 01.09.40 og Over-
fredningsnævnets kendelse af 13.10.49, og 10 o er omfattet af
fredningsdeklaration af 03.11.41.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt. Tilladelsen meddeles på
betingelse af, at radiokabinen placeres længst muligt mod
østnordøst indenfor vandtårnets indhegning.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
it skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden

3 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan, inden 4 uger fra den dag afgørelsen er
meddelt, påklages 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.

stengede 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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