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Forhandlingsprotokollen for ?redningsnævnet for ?rederiksborg Amtsraadskreds.e

" t 1\T r O f i B~a r. ~r. O a ~ajerød y, Anmeldt af: Fredninesnævnet
for Frederiksborg Amt.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Uirektør P. la eour Brandt paalægger herved
med bindende Virkning for mig og senere Ejere den mig tilhørende
Ejendom ~atr. 1r. 6° af Aajerød By, Birkerød Sogn, følgende Dekla-
ration:

De paa min nævn te Ej endom staaende to Piletræer ved LJ.anen-
vej i Birkerød fredes saaledes, at Træerne ingensinde maa fældes,
topskæres, undergraves eller paa anden Laade udsættes direkte eller
indirekte for en Behandling, der kan føre til ~ræernes 8delæggelse
eller lorringelse.

:Vermaa endvidere ikke opføres Bebyggelse af nogen Art in-
denfor en Afstand af 15 m fra Stammerne paa de bort fra Vejen venden-
de Sider.

J)enne Deklaration vil v~re at tinglyse som 3ervitut paa
ovennævnte 2jendom.

Paataleret tilkommer B~eren, Naturfredningsnævnet for Fre-
deriksborg Amtsraadskreds og Danoarks Naturfredningsforening hver
for sig eller i 2orening.

Nr. Aaby, den 25. September 1941.
P. la eour Brandt

~il Vitterlighed:
Marie Bllegaard Else Brandt

Kassererske, ~r. Aaby Husmor, Nr. Aaby

Godkendt af Fredningsnævnet 30/5 1942.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 4921 46 86

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsern
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Helsingør, den 2 9 MRS. 'm96

Vedr. FS 106/95, matr.nr. 6 o Kajerød by, Birkerød, Manevej 15, Birkerød.

Ved skrivelse af 6. december 1995 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

• ansøgt om nævnets tilladelse til at fælde 2 piletræer på ejendommen, der er fredet ved
deklaration af 25. september 1941.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.• Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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