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25t Ramløse By og Anmelder: Landsretssagfører
H. Eigaard, Helsinge.30gn

Underskrevne Sølvsmed Jeorg ~8m, boende Slotsgade 71, Hille-
rød, erklærer herved fqr mig selv 0~ efterfølgende ejere af ejendom-
men ~atr.nr. 25t Ramløse by og sogn, at ejendo~~en ikke må bebygges
udover de bygninger, som overfredningsnævnet har g0dkendt tegninger
for 06 tilladt opfør81se af, i henhold tiloverfredningsnævnets skri-
velse af 9. februar 1948 til landsretssagfører H. ~igaard, Helsinge.

Paataleberettiber er fredningsnævnet f0r Frederiksb0rg amts-
rådskreds .

Hillerød, den 14. Februar 1948.

sign. Ge ')rgDam

Tinglyst 27. februar 1948
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00

Dispensationer i perioden: 30-01-1991



NE!turfr~dnlngsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 Hørsholme Tlf. 02 861550
Ar 1991 den 30. januar kl. 12.00 afholdt fredningsnævn~~ for
Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Ramløse under
ledelse af dommer P. H. Raaschou og med Harry Rasmussen og Bent
Brogaard som udpegede nævnsmedlemmer.

Udskrift af

REG. HR. M~~~~
Skov- og Naturstyrelsen

- 7 FE~. 1991
fredningsprotokollen

Der foretoges:

F. S. : 15/91 Andragende om opførelse af til-
bygning til eksisterende helårs-
beboelse på ejendommen matr.nr.
25 t, Ramløse by der er omfattet
af deklaration tinglyst 27. fe-
bruar ,1948".• For Frederiksborg amts, landskabsafdeling, mødte Janni Lindeneg.

For Helsinge kommune mødte Ole Olesen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Thorsen.
Ejendommens ejer Peter Volsøe Rønneki!devej 10 Ramløse var mødt.

Besigtigelse fandt sted.

Ejendommens ejer Peter Volsøe fremlagde tegning med situations-
plan og forklarede projektet, der er en ca. 50 m2 stor tilbygning
i forlængelse mod øst af den eksisterende bygning.

I Peter Volsøe foreviste, fotokopi af deklaration af 14. februar 1948,
Tinglyst 27. februar 1948 hvoreftet nævnet er påtaleberettiget med
hensyn til en bestemmelse om at ejendommen ikke må yderligere be-
bygges.

Janni Lindeneg, Ole Olesen og Svend Thorsen tilkendegav, at de på
vegne af henholdsvis Frederiksborg amt, Helsinge kommune og Danmarks-
Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til at der udføres en
tilbygning som projekteret.

De mødte aftrådte.

u ej

Nævnets medlemmer rådslog og traf derefter følgende enstemmige
h'i~ljøministerie t
SkJ,r- o;:!NaturstyrelseXl
J.nr.SN \"L tIl L -ooCJI si)( \./

Akt. nr '1. l,.
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side 2

a f g ø r e l s e :

Da den projekterede tilbygning ikke vil ændre ejendommens karak-
ter, findes der ved udførelse af tilbygning ikke at være til-
sidesat fredningsmæssige interesser og nævnet finder derfor grund-
lag for at meddele dispensation som ansøgt.

T h i b e s t e m m e s :

Der meddeles ejeren af matr. nr. 25 t, Ramløse by tilladelse til
at udføre en tilbygning ioverensternme1se med den forelagte tegning.

l

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfred-
ningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, ankes tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fred-
ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen,
Skov- og naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

Nævnets afgørelse og ankereglerne tilkendegaves.
Sagen sluttet.

Harry Rasmussen P. H. Raaschou Bent Brogaard

Skov- og naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm, den 6. februar 1991.
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