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la ksations kom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet
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Anme.lUer: Tage rt. G~rS~en2en
Landseretssagf2~er
Frederiksholms Kanal 18 •Landsretssagf2~cr

t,latr.nr. l av Al.ler25d,Blovstr0d. sogn.

REG. NR. s/i 8T~
At3~.

.~
.~

a~.olo I

D E ,K L A li A ~ ION

Underskrevn~ ejere af ejendom~3~ ~~tr. nr. l dv ~=;~!erzd,
310vstrød .sogn,syejdertro:?pen lIRobinHoodll

, re:9TI2Serr:~:rs~v~d
tropsrådet , :::orpligteros og efterfr.:11gende·ejere til at tfiJ.ef::J.-
gende inds~~Ony.~in6er i vor ejendomsret:
a. Arealets r~turlige tilstand må ikke ~ndres,
b. ingen b~5~ng af nogen art må o,fåres ?~ ejendom~~n ~~~7er

en ~eak-end h~~te af tr3, hvis udseende og 91acerir~ s~al
godken~~s ~f overfr8dninGsn~vne~. Anbringelse af iniret~nger,
der kan virke misprydende, er forbudt,

c. hytten skal holdes i sø~~elig stand og arealet rent og ryddeligt,
d. planer til beplantning af arealet skal godl:endes af over:fred-

ningsn~vnet,
e. påtaleret har fredningsn2vnet for Frederiksborg amt.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. l dv af
Allerød, Blovstrød sogn.

Københ~vn, den 10. november 1949
For spejdertronpen Robin Haod

i;~~!-~..,..:.< :' ;.. .... ~

sign. Chr. Chri'stensen"
" .

r :_4 - ::::.~ I:~..." .
W":{:Petersen

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes
m~~digh9d cg ~o~~etence samt da~eringens rigtighed:

Karstensen
København.

Tinglyst den 18. november 1949.
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RtG.NR. ~
J2J38v/o

'- ~-10;5J
Ud't.::ast ~~el:laration.

Blo'lstr::dSO;!'!, ..............
TI~vn3ts tilladelse til ?~ ejenco~men, dey o~iattes af f~~~Li~6S-

Liller0d ce~ ~. juli 1951.

Chr. Christi~ti~en.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 6 Helsing~r købstad m.v.
lørdag den 20. oktober 1951.

Afgift Kro 2.- Lyst. Akt:skab C nr. 48.
Zjendomnen er forud behæftet med
servitutter og pantegzld.

Fabritius Tengr.agel.
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Dispensationer i perioden: 25-02-2003



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. A_1l..TlaGade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 25. februar 2003
p~~ ;:';~:r) I / 3 ~ . (9 I
." t..lr "''''Jlz) .~ "J Iii'l!! '-

Allerød Kommune

Forvaltningen

Rådhusvej l

3450 Allerød

Vedr. FS. 15/02. Lokalplan 226A iAllerød Kommune.

Ved skrivelse af 7. februar 2002 har Allerød Kommune for ejeren af ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til aflysning i tingbogen af deklaration

om fredning, tinglyst den 21. februar 1941 på matr. nr. 1 dl Allerød by, Blovstrød.

Ansøgningen er foranlediget af fremsættelsen af et lokalplanforslag nr. 226A, der

tager sigte på muliggøreisen af en udvidelse af det eksisterende kontorhus på hjørnet

afNymøllevej og Sortemosevej .

Af sagen fremgår at lokalplanen er vedtaget af byrådet den 19. juni 2002. Planen

indebærer, at udvidelsen af bygningerne skal placeres på matr. ene l bh Tokkekøb

Hegn, Blovstrød og 1 h Allerød by, Blovstrød, og at der på naboejendommen, matr.

nr. 1 dl Allerød by, Blovstrød skal placeres en parkeringsplads og et regnvandsbassin.

På matr. nr. 1 dl er den 21. februar 1941 tinglyst fredningsnævnets kendelse af 19.

februar 1940, stadfæstet ved Overfredningsnævnets kendelse af 6. december 1940

(Sortemosefredningen). I henhold til afgørelsen skal arealet henligge ubebygget med

bevoksning som hidtil.

Fredningsnævnet har under sagens behandling modtaget skriftlige indlæg af 4. juli, 8.

august, og 7. oktober 2002 fra landinspektør Carsten Salling, Landinspektørfirmaet

Hyldegaard. I indlæggene gøres det gældende at fredningsdeklarationen med urette er

tinglyst på matr. nr. 1 dl Allerød by, Blovstrød. I indlægget af 4. juli 2002 har

landinspektør Carsten Salling subsidiært anmodet om at der meddeles dispensation fra

o~ Zoo I - 1l/ { /2 - OOOJ



fredningsbestemmelsen til de ansøgte installationer på matr. nr. 1 dl Allerød by,

Blovstrød.

Fredningsnævnet har dernæst modtaget skriftlige indlæg af 11. juli og 19. september

2002 samt af 9. januar 2003 fra Frederiksborg Amt hvori det gøres gældende, at

fredningsbestemmelsen med rette er tinglyst på matr. nr. 1 dl, og at de ansøgte

installationer vil være i strid med fredningens formål, hvorfor ansøgningen bør afslås.

Amtet kan dog anbefale at der etableres et bassin i det fredede område, såfremt det

udformes som en sø efter amtets normale vilkår for udformning af nye søer.

Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet ikke grundlag for at

imødekomme ansøgningen om aflysning af fredningsdeklarationen som lyst med

urette på matr. nr. 1 dl Allerød by, Blovstrød.

Derimod finder nævnet at det efter omstændighederne vil være foreneligt med

fredningens formål at etablere en parkeringsplads og et regnvandsbassin på

ejendommen som nedenfor bestemt. Nævnet meddeler derfor i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med

projektet som det foreligger ved landinspektør Carsten Sallings brev af 4. juli 2002 til

nævnet og i øvrigt på vilkår at regnvandsbassinet etableres således at det udformes

som en sø efter amtets normale vilkår for udformning af nye søer.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.•



Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Svend Melby

Kopi af denne skrivelse er sendt til:

Landinspektørfirmaet Hyldegaard vI landinspektør Carsten Salling J.nr. 9459

Frederiksborg Amt , J. nr. 8-70-51-8-201-2-02

Skov- og Naturstyrelsen

Hovedstadens Udviklingsråd

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Svend Melby
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