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AFSKRIFT.
REG.NR. ~ Z~4._ ,,' -

A~~id~~: .'.. ~..,',~~/!jg -i, lO
Ekspropriationskommissionen i
henhold til lov nr. 595 af._'13•november '1940." '.o".I'}

._ Adr. r'fatrikeldirek~oratet, .::V'3Havnegade 23, K. o

, 'Jo

~Matr.nr. 5aa m.fl.ta Bistrup By,Birkerød Sogn.

..~. '"Stempei':'-og:::gebyrirr':oi~henhold',.
til lov af ..13/11,,1940.,.,. ~:':'-

< ••• ,:>. .~,: ... ~-' .--

Bestemmelser, _.

• der ved ekspropriation i henhold til lov nr. 595 .a~} ..3 •.no?~emb~:r.::1940 ~
efter reglerne i forordning af 5.marts 1845 i anledning af an1æget af

l •• • • • _ ~

en del af Turistvejen nord om Furesøen (en del af stianlæg nr. 2) somet servitut er pålagt nedennævnte matr.nre. af Bistrup By, Birkerød Sogn,
således som vist på de vedhæftede kort og som vil være at sikre gennem '0

tinglysning •.

Matr.nr. 5aa, 5ab, 5aq, 58X,

5ay, 5br, 5bz, 5bæ og 5bø

Bistrup By, Birkerød-Sogn.

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om fredning i en dybde af 10 m fra ejendom~"
menes sydskel (skellet mod matr.nr. 3b smst.)

Servitutte~ lyder som følger:
På arealet må ikke opføres bygninger,o_e

e

•
'\ :

drivhuse, boder, skure og lignende, men det
skal udelukkende kunne anvendes som hidtil,
fortrin;vis som have. 'Henkastni~~ af aff~ld
må ikke finde sted, og arealet skal holdes
rent og rydeligt. Eventuelle hegn skal ho1-
des i sømmelig stand.

Påtaleret har Fredningsnævnet for Fre-
deriksborg Amt og Birkerød Kommune.

' ..

Matr.nr. 5ae Bistrup
tt By, Birkerød Sogn.

Der pålægges dette matr.nr. servitut
om fredning i en dybde af 3 m fra ejendom-,_

. .
~, "' ~~,

~ ~ • A



tt Matr.nr. lf,2ae,2af,2cd,
2dp og lOd Bistrup By,
Birkerød Sogn.

e•tJ Matr.nr. 2dq,lOc og 101

Bistrup By, Birkerød Sogn.

:,
'l

\
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:~\
,--'lå

2 -

mens sydskel (skellet mod matr.nr. 3b smst.)
.. , ..._"' ., --.. ~~..

# • '<- '" l. ,..." ~ ~ _... ..... _ .,..,.

Servitutten lyder som følger:
På arealet må ikke opføres bygninger,

. , .. .

drivhuse, boder, skure og,lignende, men det
skal udelukkende kunne ~~ven~;~'8\:iomhidtil,

~ "- ::.t~.?...._. ....

fortrinsvis som have. Henkastning af affald
må ikke finde sted, og arealet skal holdes
rent og rydeligt. Eventuelle' hegn skal h~i:~

~ . l' . .

des i sømmelig stand.
- ...-..·r""~-,..' ~

Påtaleret har Fredningsnævnet for Fre-
. ~ l'_~ '~' ... :'.~~ ....... ~+'

deriksborg Amt og Birkerød Kommune.
.. .. ~:'...

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie, således som vist på vedhæf-
tede kortplan (plan nr. 'l)~

På arealet mellem vejgrænsen og bygge- I

linien må der ikke opføres bygninger og
lignende. Ejheller må der uden Statsministe-
riets tilladelse opføres nog~t udsalgssted
på nævnte areal.

,

Påtaleret. har Statsministeriet og Bir-
• -.• :~!' " ""~: ..

kerød Kommune hver for sig.

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie_i en afstand af 6 m fra den
sydlige vejgrænse.

På arealet mellem vej grænsen og bygge- I

linien må der ikke opføres bygninger og
lignende. Ejheller må der uden Statsministe-
riets tilladelse opføres noget udsalgssted
på nævnte areal.

Påtaleret har Statsministeriet og Bir-
kerød Kommune hver for sig.



Matr.nr~ 4as,10r,10u og
10ah Bistrup By, Birke-
rød Sogn.

- 3
Der pålægg~s disse matr.nre. servitut

om byggelinie i,en·afstand, a:t:,,6:,~.~ra d~n. ,',
", ~ ...." ... ' • ~ ~ ~t ~. ~ ~~ /' l~' ~....- '~.: ~ ..y

nordlige vejgrænse, således, s9m'vist på
, -. " ... ' " m., " _-o ",' <,

vedhæftede ko~tPl~ (planYl ~g'2).'--J ......

• l '"

På arealet mellem.vejgræns~n og:bygg~~j
.~-.: ~.. ;:- 1 ) J: ,'"

linien må der ikke; opføres 'bygninger og
~3 7~·~. " ..,.';,~\ ~ ~~'h~'"''

lignende. Ejheller må der uden Statsministe-,

riets tilladelse opføres noget udsalgssted
på nævnt~ a~e~~.

.......... '.
. , .

, './ ~ ~ • -" ~ ,"" A' • 'I.- .4'

Påtaleret har Statsministeriet og Bir-
• _ ._ .'i :' .~.;.::~ s •• : .... ~ .~.

kerød Kommune hver for sig.
~; ..... "0 ,.:: ~~ .:'2: !... .!~,:. _. ::. ~~ '_'

e
•e

Mt . . lk 1m In Ir 'ls,,'"a r .nr. , , , , , -
lt læ lØ laa'lad lae laf", , , , ,
lag lam laæ ldk ldl ldm, , , , , ,
2ac,2gu3ih,3ii,3ik,3il,
3io,3it,3lp,3lt,31æ,31ø,
4d,4e,4f,4g,4h,4i,4k,41,
4m 4n 40 4P '4Q' 4r tis4t ., , , , , ,., ,
4bæ,lOa,10ai,lOak,10al,
10am og loat Bistrup By,
Birkerød Sogn.

. '.; ~ . .
t-

." ::'.,',.Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie en en afstand af:6 m fra den
nordlige vejgrænse.

På arealet mellem vejgrænsen og bygge-
linien må der ikke opføres bygninger og

, - .... ....

lignende. Ejheller må der riden Statsministe-
• l ,1 • ••

riets tilladelse opføres nog~t'~d~algssted .
på nævnte 'areal. , - ", ..... ',',.-

kerød KOmIn~~ 'hver for sig~ ".' :

Ekspropriationskommissionen " . c, ....... _~•• ", "

i henhold til lov nr. 595 af 13~noy~mbe~ 1940.
København, den 18.augUst 1961.- " o::

\ '.

P. K. V.

(Sign. )

\
\

Bent Christensen.

(Sign. )
(Sign.)

Indført i
dagbogen
19.august 1961
Hørsholm Retskreds
Lyst
Akt:Skab U nr. 80.

.rlførck.
navn ulæseligt,

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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-,_ .Anmelder: ,
" _ E~~p!.opriationskommis~ionen.,i hen-
• JA _ .. • .I ,. ~ ~ ..'

hold til lov nr. 595 af 13.november
1940'.'" '.~,
Adr. Matrikeldirektoratet,
, ~.~ 'Ha-vnegade23,--K:':"'" ~,;: ...~,.
Stempel- og gebyrfri-i henhold '
til lov af 13/11 1940 •

AFSKRIFT.

; -

hMatr.nr. l m.fl.
Rud egård , Ny-Holte Sogn.

.. ,,-" '.-)- ,.,,..-..... ~:, ','Bestemmelser, ,- ~ "- .. .,
,~ '.. ':. A_ ......' ,'.

•
. 'som ved ekspropriation i henhold til lov nr. 595 af 13~riovember'1940

efter reglerne i forordning af'5'.marts 1845 -l ani~d~ing af :~iæget af"
en del af Turistvejen nord om"'Furesøen'(en del af"stianlæg' nr. '2)'s~m .
servitut er pålagt nedennævnte'matr;nre. af Rudegård, Ny-Holte Sogn,
således som vist på det vedhæftede kort;- og som vil være at -sikre',gen-
nem tinglysning.

,
Der pålægges disse matr.nre. servitut

Rudegård, Ny-Holte Sogn.
, .om byggelinie, således som vist på vedhæfte-

de kortplan.
På arealet mellem vejgrænsen og bygge-

e
e
e

, . '.

linien må der ikke opføres bygninger og
., -

lignende. Ejheller må der uden Statsministe-
riets tilladelse opføres noget udsalgssted

• .: .... _ .- :. ~'Jr

på nævnte areal.
Ptitaleret har Statsminister~~~:;~~:-S~l~'"

lerød Kommune hver for sig.

u v y efMatr.nr. l ,l ,1,1 ,
lei og lfd Rudegård, Ny-
Holte Sogn.

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie i en afstand af 5 m fra den
sydlige vejgr~nse.

På arealet mellem vej grænsen og bygge-
linien må der ikke,opføres bygninger og
lignende. Ejheller må der uden Statsministe-

•.>, ;



Matr.nr. lai,lak,lal,lan,
lem ldz l'elleæ lfa lff, , , , , ,
lfg,lfh,lfk,lfv,lga,lgy og den nordlige vejgrænse.
lha -Rtidegård,Ny-Holte Sogn o" ".: " •• :.

. ,.- . '

Matr.nr. leo Rudegård, Ny-
Holte Sogn.

.~.' ~:..
. ..: 2 I"

::::;l~::"~~ .... ~. ~,'.'~' J' ";"-1 :'''')''1.''' .... ~.;,...:: ...... ~ ..~ 'l 1-
riets tilladelse opføres noget udsalgs-

~..::{~'j.:"~.~...... -..:•. - . ~.. ~ .~:

sted på nævnte areal.
,1 7:-.... '

Påtaleret har Statsministeriet og
.. ' ..

_." '1 •Søllerød Kommune hver for sig •

Der pålægges disse matr.nre. servi-
tut om byggelinie 1 en afstand af 5 m fra

På arealet mellem vej grænsen og byg- • I

. , gelinien må der ikke opføres bygninger og
lignende. Ejheller må der uden Statsmini-
steriets tilladelse opføres noget udsalgs-
sted på nævnte areal.

Påtaleret har Statsministeriet og
Søllerød Kommune hver for sig.

Der pålægges dette matr.nr •.servi-
tut om byggelinie i en afstand af 5 m fra
den nordlige vej grænse og 5 m fra den syd-
lige vejgrænse, således som vist på ved-
hæftede kortplan.

På arealet mellem vejgrænsen og bygge-
linien må der ikke opføres bygninger og lig-
nende. Ejheller må der uden Statsministeri-
ets tilladelse opføres noget udsalgssted på
nævnte areal.

Påtaleret har Statsministeriet og Søl-
lerød Kommune hver for sig.'

Ekspropriationskommissionen i henhold til lov nr. 595
af 13.november 1940.

København, den 18.august 1961.
P. K. V.

(Sign. ) Bent Christensen.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 4
Lyngby Civilret
den 19.august 1961. __

--.<'~ • ~. • _ J
-' ......... ,
... _ •• _:.. _ '._0' f--- ....

Lyst
(Sign. ) navn ulæseligt •.

, . 0-: I'~ , , ! .,,'n >

. ..:. •. I'· ... "

(Sign.) I.Hansen
- - ~ - .. J "(Sign.);navn Ulæseligt.

~_.:; '":~,~/"'7" _~~:':"'"l::;.~

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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