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Matr.nr. 29 bjered BJ.
Birkered Sogn. ll.fl.
_tr.nre.

REG. NR• .J :11~.Geni,art .
.lmle14erl
Btapropr1aUol18kollllll1•• 10nen 1 høhol.cl
til lov ~ l' .nov_ber 1940 oa et1an-
leg a.v. Adr. Matr1lee141rektoratet.
Havnepde 23. K.

stftlpe1- o, gebyrt1'1he4 1 henhold 1011
lov nr. 595 at t,.nov .. ber 1940.

BeatelllJDelaer

80lIl ved ekspropriation i henhold 1011lov nr. 595 ar l' .novltlllber

1940etter reglerne 1 torordning af 5.art. 1845 i anledn1nc at

anlaget at eUan1.e« nr. 14 (Paroel II Pod.U og Q7kleTe3 tra 1171-

deskovvej over terrmnet Tea' tor BlleeDOa. Skov. Parcel 1111 CJkle-

og sangeU fra BokelllOseSkov over RaW8D88.et t11 RaYn8nJ8llTejTed

Heeterkebvej8 udmun~1ngaed .14e.tl i torI.nsel •• at parcel IV

t11 RaYnemt8 v1llakvarler, Parcel IV. Po4.t1 fra s-roe1 III PIl-

n•• elUBten 1011RavntmlMlYe3).011.e",itut er p61&«' ned-=-mte

_tr.nre. af Kajend By. 8jll1 •• BjerlaT. B.kftlO.. Pr'd Ol Ravn...

By og Hesterkeb By. alt 1 Birkerøcl 80811•• Uede •• 011 vllt pi ved-

at'tede kort. og SOlD vU V1ltreat .ikre genn_ t1D«17l11l1n&1

Matr.nr. 29 Kajered

By og lIlatr.nr. 7

Sjal •• E3erlav. B

Birkered Sogn.

Der ~ge. dl ••• atr.nre. er-
V1tut Oll~

Servitutten lyder SOlD talgel'I

l) der glv•• alJll.nheden ad8&D8 tu at

fllrd •• og opholde .11 pi arealer.

2) I~l«' trecl•• areal.' aålecl •• , at

tilstanden derpå lldte al forandre ••

lavnllg er det uden trecln1np- ,
=rnd1ghederne. 10111&4e1 •• forbudtl

a) at opfere bTgninger at enhver &ri,

herunder boder. lkure eUer andre

indretninger. der kan Tlrke 1D1apl"J'-

denele, herunder ledn1ngelDa.t.r Ol



~atr.nr. 7& KaJered
Bl, .81rkered Sogn.

Matr.nr.l7 Aake-
mosegård og ll.avne-
Ile. .81 og JD& 101'.nr.
ed og 9& SJæbe
~JerlaT, Birkered
SOBXI.

- 2 - lignende,b) at fJerne no,_' .om helst af deD pi
arealet øtåønc1e be"lantll1q at trit-
er, bUsXa og layeade he&D,

c) at toutage beplantDJ.q af areelet,
d) at tore' ..e afgravn1l1C, pUyldn1n,

eller oppleJn1A1 at det na~lll'
Jordaaon, udover hvad der er udven-
digt tor aresue'. torDl,le8, eller
at henk ..te aftald pi arealet eller
i ..eD udtør dette.

') Påtaleret har 6tat8m1n1eterlet oe Bir-
kered Kommunalbe.tyrelse hver for sll.

~er p&1ægge. ~ette matr.nr. taleeDde
eervi tu't.

Fra den ved øt1anldgeta veet.ide la-
bende erett er tørt et '0 om nr.ennemlab
under etianleget t11 gr8tteD,c101'laber
lange med uoven på matr.nr.7b nat. ,sr.
vedhæftec1e kor'tplan nr. 4.

Den på de' vedhaftede epeoielle kor't
over matr.nr.7a viete lec1D1ng akal i fremt1-
uen henlil8e utoratlrret,og 1Ddenfor et
2 m bredt balte,beliccende aymetriu over
ledn1ngen,mA der 1~e,uden f~d 1ndh'ntet
t11ladeleo fra B1rkend Ko..uno,toreta.o.
beplantn1q eller nOlet eOJlhelet ancJet~
der kan Yare tl1 akade tor le4D1naen. retto
funkt10nor eller til hinder tor ledD1ngene
reAlolde~ o. vedligeholdoleo,eom pAhviler
.B1rkend 10JIIIliIUJUt.

pA taleret har .B1rkered IOllllLUle •
.DerpAlIIuo. c11 .. e matr.nre.e.rv1 tut

011 tredn1y.
Serv1tutten 11der .om t.lger.

1) Der glve. &laenbeden a4gane til at terde.
og opholde .1g på arealet.

2} 18V1'1&t frede. areolet øAledo., at t11-
standen dorpA ikke ml tprandrea.

MavD11g er det uden trecln1D&U13n41pe-
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dem.e tilladel.e torbudtl

a) at optere bJfP11Dcerat eDhver art, her-

under boder, ekure eller an4re 1D4ret-

n1nBer, der kan v1rke 1I18PJ'7den4e,her

under ledn1ngemaeter og lipen4e,

b) at t3eme noget 80. belat at den pl area-

let eUende beplantn.1n« at t1WeJ', buke

og levende heBll,

c) at toretage beplantning at arealet,

eS) at toretage atgravning, pAtyl4n1ng e1.1er

oppl.jniDg at det naturlip jordaon,

udover bva4 der er nødvendigt tor grwe-

88t. tomrel.e, .11er at benkaete attal.

på arealet eller i e.en udtor dette.

,) Predn1np.erv1tutten er tor .1 v1dt den be-

nrer .. tr.nr. 17 Rueao.e«b'd oa Ra'YXlIIDSI8

By ikke tu hin4er tor anlag at ottenU1c

vej fra Ravnatø8Te3 (ved B•• terbbvej) tU

Beke.oøe Skov.

Der aA 1nri,t 1kke uden t~-

d1ghedernee tUladelae anlaggee veje eUer

at1er eller tUetAe tredtemand vejrettigbe-

der over nogen at arealeme.

4) Påtaleret har Statsa1D1eter1e' OB Birkered

Kommunalbestyrelse hver tor 811.

Matr.nr. lt Rake-

IlOS.gård og Ravna-

ner pllJBgae ... tr.nr. ea OB den ved

skellet mod Sj-t.. Bjerlav be11ggende lod

at lIIL tr. nr. 1t .errt tut 011 tredn1ng ~

Servitutten l1der .oa talgerl

l) Arealet trede. allede. , at tUetanden der-

på ikke IDA torandre ••

Navn1.1& er det torbwtt d optere bJl-

n1r1«er at enhver an, berund.r boder, etu-

re eUer andre indretninger, der kan virke

l11epl"7dende, berunder ledninp ... ter 08

lignende, 40g skal det TIl" tilladt at op-

næa B1 og matr.nr.

ea Sjlll•• Ejerlav,

Birkerød 30gn.

'-1.,
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.Ulle et 1I1ndre 'bAdebu af n.. (Hd

brun tarY.).
Det er uden f~ec!er-

nee U.l1A4el.e torbudt.

a) at fj.rn. nop' 110. hel.t at den pi

arealet etunde 'beplaD'b.1nc at ~l'II-

er, bueke og l~Dde hesn,
b) at toretap 'beplantning at arealet,

o) at foretage &tgraTn1ng, plt71d1l1q

eller opplejn1n8 at det aatur.l1ge

j ol"d8IIon,

d) at t1l.tå tred1enan4 vejrett1lbe4er

over area.let,

2) Det skal Ymre t1lla4t at opsatte helD
Olll den del at arealet ved ••en, .os

ekal tjene .0IIl ophold.-real tor ejeren

at Bak8llO.esAr4, PIlt indgrøttn1n& at

hele arealet.

,) PAta.leret bar 8tatrnd.n1eterlet Ol B1rk...

red KollllllWl&1be.tyrelll. hver for .1&.

Matr.nr. lP og lr

58kell1088glrd og

Ravnen8llJ8 By, B1r-

Icered Sogn.

Der pAlagge. d1••e matr.nre. s.r-

vl tut Olll tredn1y.
Servitutten lYder 110. telger.

l) Arealerne t"re4es eA1e4 •• , at tU8tan-

denpå dø ikk. aA torandre., sen d.

skal udelukkende kuml. udD7tte. pl .....

lIlAde eoa hidt11 henhold.viS soa tredekovs-

og landbru«8area.ler, tor .l vidt analr de

etteretAend. b•• temme.l.er ikke aedterer

yderligere ri41&he481n4slaW1Jr:n1npr.

2) Det er n&ntl1s forbudt at optere b;rg-

n1nget' at enhver an. berunder boder,

_kure eller anbringe ~ indretning-

er, der kan virke ai.pry4ende, hft'UDder

ledningellUter og 11gnende.
Der er uden tredningA7D41øheder-
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nee t1lla4elee torbudt.

a) at fjome oller ~tyn4e den pA arealet

aUende beTOJcØIliDgat n.er, buske el-

ler levende hesn, udenfor tredatoTaare&-

le-t,

b) at foretage beplantning at areal.t ud-

over ved118eholde18e at den eke1eterende,

o) at foretage af'8J'&'m1ng eller opfJlcb11Dc

Ed det na1ur11ge jordsmon udover ~d

der er nødvendigt tor arealem8s dr1tt

Bom landbrugsarealer, eller at henkaste

affald på arealet.

,) Dot skal være t1lladt i areålete nordøstli-
ge h3em. at opgraye kalk t11 glrdene ept

bn&g.
4) Frodn1ngaeerrt ~tten er iJeke "'U hinder tor

anl.aget af' otfen1il1« vej fra Ra'V'lUJDMlvej

h-ed HeøterhebYej) tu Bøk8llOe. Skov. Der

Jd. 18Tl'1g\ ikke uden ~eder-

nes tilladelee anlaggea TØje eller et18r ol·
ler tl1st4s trodie.an yejrett1lbeder over

nogen at arealem ••

5) PAtaleret har atatem1n1eter1et og Birker.!

y.OIII:lUna1best71"81se hyer tor s1B.

Matr.nr. 6a Eako-

moseglrd o~ Ravn.-
DII8 By, Birkered .

Sogn.

Der ~. den lod af' atr.ll1". 6a,

der er bel18sende østUg ved Slueten, .01-

lem .tianlatBe' og Ravn.... Udetylrn1Jl4heer-

vi tut 011 tred!!1n§.
~ervitutt.D lyd.r .011 felger.

l) Arealet frede. eålede., at tUstan4en pi.

det ikke ml forandres, .en det skal udeluk-

kende kunne udD7tt ee 11011 gl'II8D1ngaareal.

Navnlig er det forbudt at optere b7~-

nineer at enhver an, herunder boder, .kun
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eUer andre indretninger, der kan rtrke

miøpr,ydende. honmder 1edn~øter og

llgnondo.

Det er uden 1'redni.n8Øll7Dd1øheder-

neø tilladelee torbudt.

a) at foretage beplantn1.nB at arealet,

b) at 1'oretqe a1'gravnlng, pAtyl4n1nc

eller opplejn1ng at det naturl16e

jordmon• udover hvad der er ned-

vandigt tor ermøsetø tornyele., el-

lor at honkaete ~1'ald pi analet.
2) Fredn1npeern tutten er ikke til hin-

der tor anlæg at of1'entlig vej tra
RavnenæBVej(ved Heøterkebvej) til 8eke-

JlIOseSkov. Der må 1evrigt ikke u4en

tredning81l;J'l1dlghe48rn.. tilladeløe an-

1.lsgeeeveje eUer sUer eller 'tUøtAa

tredleman veJrett1lhe4er over nogen at

arealerne.

,) Påtaleret har 3tatam1nlster1et og Birke-

rød Kommunalbestyrelse hver tor e1&.

~tr.nr. 511, Sn og

5cg 8økello.eglrd og

Ra:mønaaBy. Birke-

red Sogn

Der pUaggeø d1s8e IIIlII.tr.nre •• er-

vi tut 011 t'redning.
on:::=zzt7 ttft

Senitutten l1der so. tdgerl

l) Arealerne frede. aUede., at tilstan-

den på dø ikke III forandres, ll8D d.

skal. udelukkende lcunne u4D1'tt.. pl .&11-
me måde 80m hid til, tortr1nev1ø 80a

landbrugerealer.

2) D.t er navnl1g forbudt •

• ) at optere bygn1qer at enhver art,
herunder boder, skure eller anbrin-

ge andre indretninger, 801Il Iran virke

1!lløpr,ydende. derunder lednlngeua'ter

og lignende. Rkeiøterende b.1entnler
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'.

IIA 1lckeOIIbTue. eller .. noptere. u4en

fredn~d1«he4erne. t1lla4el.e ••

b) at toretap beplan1ln1Dg, der etter

fredJl1ng8lQndilhe4ernes .UD h1Dclrer

den h1.. ude~ oyer Bja1ll. og d. he-

dede arealer ved •• bredden.

J) PJ"edn1ngIIsgerT1tutten er tor ... vidt den

bererer _tr.Dr. 5°' Bekeaoeesb'd og BaTllS-

næe By ikke tU buller tor Ullag at ottent-

li8 vej tra RavneneNl'Yej (wc! Besterubvej)

til Bek8lllOse Skov.

ner -' lrn'1P ikke uden tft4n1.nCøa1n-

d1gbederne. 'Uladelee ~. veje eUtr

etier eller tl1etAa tred1eaan vejrett1Øhe-

der over nogen at arealerne.

4) Pltaleret har 8tatea1n1.terlet og B1rk.~

Ko1lllllW1albe.tp'el.e byer for 8tg.

Aatr.nr. 5° 08 51
Bøkell108egårl! og
.(&vnsn.. By, B1r-

kered Sogn.

ner pl18gg •• d1••e aatr.nre •• erYUtut
0111 ~4Dl~

Serrt tutten l1der SGIS følger.

1) Aroal..t trede. ell.ede., at tUetanden p4

det ikke al forandres. 1Il8ll det .kal u4e1uk-

kende kunne ~1:.s pA s8llllle aUe SOIl h1d-

tll.

2) net er navnlig forbudt.
a) at optere b7grd.nger at enhver art, her-

under boder, skure eUer anbriDp an4.re

1ndretn1npr. SOlI kan virke atepJ7den4e,

derunder ledningømae'er og lignende.
ik .1sterende bJgn1nger _ ikke oabJgpe

eUer pnoptereB uden ~løbe-
dem •• tUladelee,

b) at foretage beplantn1D«. der etter tred-

n1nBlJll,1Dd1ghedtrne. Bun hindrer den tril
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uds1gt over Sjlllee og 4. fre4et!. area-

ler v~ søbredden.

,) Det er at takøaUonakoa1aeloneD .,et! be-

d-eloen a:t erøt&UinglIbelebet fordot,

at ae4vanllg .,edl1Ceho14ele8 at haV. OB

bygn1ng kan finde ne4 eOIl hidtil. !!lD4-

videre er det udtrykkelig tolUlot, at

bYsning eOIl ødelæggee ved lldnA4e el-

ler desUge, ml genopføres 1 tUIJ'VlU'eD-

4. udstyrelse og udeeeDde eOl1ter b1'8ll-

dm.

4) Påtaleret har 9tatØll1D1eter1et og Birke-

red Xommuna~be8tyrelee bTer tor 81S.

hMatr.nr. 5 Bake-

mo•• gård og a&vn8-

nu B7, Birkered

Sogn.

Dqr pllagges den lod at _tr.nr. 5h,

1er l1Rf'er Hlln fJt1en og Raw ... .,.j,
llerv1tut omfredn1ng.

gerv1tu·tten 17d.r 80a t.lser,

l) Areal.t fredee snede., at tUstanden pl

det ikke d forandres, lien det .kaJ. ude-

lukkend.e kunne udnytte. pi. .... aU. eoa

h1dtU, foJ'trJ.n8v18 80:1 landbrusøareaJ..

2) net er navnlig forbudt'

a) at optøre bygninger at enhver art,

hcrund.l' boder, ekure eller anbrin-

ge andre 1ndretninBer, BOIl kan T1~

ke 1l18P1'1dende, derunder ledll1npuet-

er 08' lianende • !ka1øterenc!e b711l1n8-
er IIIl ikke Oll1b7sge.auer genOpføreB

uden f'redn1ng~1she4.rnes tUla-

delee.
b) at foretage beplantning, der etter ~_

ningeaqndlghe4ern.s sken h1n4rer 4en

frie udslgt OVer Sjat1e8 og de tredede

arealer ved •• bredden.



- 9 -

,) F1"Gdn1D88 •• rrt tllU8Il er tor el vidt cle ha-

nrer matr.nr. ~ Bek.... pr4 o, Ra'fl18Dll8

By ikke 1IU b.1nder tor ~ at ottenUiC

vej fra RaVD.eDlallve3(Ted B•• '.robv'j) t11

Rakeao.e Skov. ner al irno1st ikk. ud.n

fredDing~D4isb.deme. Ul1&4el •• anleg-

se' "'j' eller .tier eller tUltAI tredte-

mand ....jrettigb.ec1.r OTer nogen d.l at area-

let.

4) ne etaieteren4e l..,.ende hegn 01lkrJ.na uea-

let etal nedskare. og holde, ned.tlret t11

ID øMan højde, at udeJ.ctn fra Yejn t11

Sjale. ikke forbind"l.

5) fAtaleret har 5tata1zd.teriet Olf BIrkered

KOBIIII1U1a.lb•• t,rel •• hver tor '1If.

Matr.nr. U· H_

eterkeb B.r. Blr-

k.red 80811.

Der pil .... en del at .. tr.n.r. U-,

jfr. v.dhatftede koriplan nr. 5, eer'Ylt1l1s

0111.tre4D1ng.

~erv1 tutten ~der aoa t.lgerl

l) Area.let fred.. øUeete., at tU.tanden pi

det ikke ml forandrea, BlID det akal ude-

lukkende lnmne ~Ue8 pi ._e lIIlde .om

hidtil, fortr1nlTla IJOJI lan4hrupareal.

2) net er naT.Dlig forbudt.

a) at opfere bypinger at enhver art, herun-

der boder, skure eller anbr1Dee andre

indretninger øo. kan virke Il1IP1"Ydende,

herunder ledninBUaater og lignende. Bt-

alaterende b1gn1nger ml ikke ombyggee el-

ler genopføre. uden frectn1.~18heder-

nea Ulla4el.ee,

b) at to:reta«e beplantn1q, der etter tred-

Jl1.ngn;J'ndlcheclemea akIn h1Dd:rer den trit

ude1gt over Sjala. oa de trectede arealer



Matr.nr. lh 08 6-

Bak8llO.eslrd og

RavnBnld By og

matr.nr. 80, ~ og

~ Sjalet Bjerlav,

Birkered Sogn.

Rakemo.eglrd og

RaVUllnd 8)', B1r-

kered Sogn.

- 10 -

vod •• bredden,

,) ~ •• 1"T1tutten er tor øl TUt dm

beN"r utr.nr. 11&ø..terkab By, ikke

tU hiDder tor lU1lIt& at oftentlig vej fra

RamllnM'ftj (ve4 K.stereabYej) 'ti1 Bake-

110•• 8koY. Der al lnr1c' 1kk. ua fred-

n1.neU7ndløbedem•• tU1a4e1se anl ....

vej. tll.l" sUel" eUel" t118"'. t1"edlau4

vejrettløhedtr OTer I10pn ettl at areal.t.

4) På den Te.tUp del at ete" fredede anal

(oa. 18400 ") tillade. beplantnlnB lied

frustt1"Mr og 'fru8tbuøk. 08 pi den •• t-

Uge de1 (oa. 16000 ") lM4 tNa"buake,

•• to~t. korlplu JU". 5.
5) Påtaleret har 8ut.·1nht.rie" oe BlJ'te-

red 1t000000000beet71"e1.eh...er tor .18.
Del' ~ _tr.u. 1h, 6-, 8°,

gn og 4en eycll.1pt. lod at _tr.nr. rJ1,
jh'. Te4MIttedt kortplan nr. 2, serrttut

oa trednin§.

Stm tutten lyd.r aoa td••rl

1) Arealtmt fred.. 8011lJ'llMIareal.r.

2) Der Abn.. al.aezIhedenadpnc t11 Pend.
og Q7k1end. tIIrd •• l pi T111ak"farbrtts
vej••

,) Pltaleret har Sut8lt1D1ater1tt OBBu-

kered ~besVftla. hver tor -le.

bog 9c
Der pAlaaes _U.IlJ'. 9 ;0« en d.l

at .'r.u. 6~, jtI'. vedhlrttede korlplu

nr. l, s.rrttut Olll ~

8errt tuUen lyd.l" 8011 telprl



Matr.nr. 2&4, ~,

2&t 2be 2b~" ' ,
2°-, 20., 20e, 2d&,
2db, 2dO, 2eq, 2et

2'· oe ztb Kajered
By, Birkered Soan.

-11-

1) Arealerne tred •• dl.ede., at U1etanden pl

d.. ikk. al tOraM"., MJ1 d. .kaJ. u4el.uk-

kede kuDne~t..pA .... 1114. S01l h14-

tu, tortr1llrf1. soa landbrupanaler.

Det er DØDl.1« .torbwit at optere bTa-
Il1.Dcer at tahTeJ' ari, h.l'dD4er bod.r, .kure

.ller anln'iDøeanve 1D4Joe~, aoa bD

Y1rJr:e lI1aJU'7dea4., 4.1'UD4er le4Jl~.r

og lignende.

lk.ut.ren4. byØIl1D«eJ"iii ikk. 011b7.-

p•• Uer pnopf'area uden ~., .

hed.m •• UU.a4el •••

2) Det er \1d.tIl tn4nt.llCaJn41ghe4ftD •• tU1a-

del •• .torlnJ4t at toretace bep1aDtD1Dc,dfl"

etter t~1&htd.m ••• k_ hiD4rer

den .trit ud.ict over 8jll1.8. og 4• .!rt4e4.

arealer ved .. bredden.

,) Der ... iJekeuden tre4ninpll1l141ghe4eme.

tUl.a4el. •• an1agp. veje eller .Uer ell.r

tllaUe tred1nan4 Tejrettlched.r over 110-

BeD at arealern ••

4) På"'eret bar Btata1nitbri.t og Dirk.nd

Eo.manalbtet1'l'8la. byer tor .1«.

D.r pAlacae. 4111•• _u.nn. eerntut

o. b7øel1D1. i ea ateUD4 at 10 • fra uel-
let eo4 au.nr• .,a, ab. oa 29 ... t. og ha

.t~ ...t. ~., jfr. yt4hattt4t kort-

PAdet at b7uel1n1e.tnUutten OWItat-

tede areal ... dtr 1kkt opt,re. b7fPS1n8.r,

bod.r, akuJotOB licnende. Kj heller d der

uden Statat1ntet.r1ete ti:J.1a4el.e opt.ru

noget udaal.,.ttt4 pl DØDte &ral.

PAtaleret har Statlnl.1n1et.r.tet Ol Bir-

kerød Koaunalbe8Vrelae bYer tor .te.



-----~ ----~"'-
-u-

Kair.nr. 2", 2tJ& og

2a& Kajereel BJ', Bu-

kereel BOlD.

Der p61-øges 41s.. _ tr.Dre. .er-

Vitut oa b.raeUl11. 1 en ~atan4 at

5 a ha .k.ll.~'1104 _tr.Dr. 20 aut.

og tra atsan, ... t. pBlII., jtr .....eetbllt-

teet. kortplaD Dr. ,.
PI d.t at b7aal1Jl1e••n1tutten

omtatted. areal. al der ikk. opt.rea

b7anJngar, boder, ekure og Upetide.

Bj h.ller JIll der den 8utain1-

etene'a tUladelee opt.ru Doget ud-

Dalcaeted på IIII'IIlt. areal.

PAtaleret har Stat-SnSatenet o.
Bukered Kol8lUD&lbe.t7Nlae hver tor

81«.

Matr.nr. 5e Ol 5h

Bakeao.eølrd og RaVD.8-
DINI B7, Birkend

Sosn·

Der pAl ..... d18 •• atr.Dre. ser-

vl tut oa b7Øel1D.l. pi nordalden at

sUen 1 en atatand at 15,00 • tra aU-

a1dte o. pi e74eUen at aUen 1 e at-

.~ at 22.80 • tra at1a14t., jtr.

V84ha:tte4e kortplu Dr. 2.

PI tet at bfcgelln1.anorttuttea.

OIltatte4. areal ... der 1k1I:. optee.

bJlIl1qV, bo4er. åUre o. l1pen4e.

Bj beller .. der ude Stat-inSeteriets

tilladel •• opteres DO.. t u4aalp-

steet pi MJVnteareal.

PAtaleret har Statell1r1JJteriet og

JU.rkere4 K,(umøme]best1rele. hvertol" Bie.

Bkapropr1aUonekollllll1881onen 1 b8Dbold tn lov nr. 595
at l' .noveaber 1940,

~beaha'VJ1, de 2,"1- 2 I n,
P. K. V.

(Sien.) BenL ChTl!JteJl'tlen.



T1nølyst den 2S-2-1966.
Carsten J.p.en (aien.).

Atskr1ftene r1gt18bed bek~ •••

~benhayn, den 21-3 -1?~6

Ekspropriaf C'rs~ommi oqionen

I Henhold til Lov d 13. NovemDer 1940
om Stianlæg m. v.

J(M.#1 ~~oAl\

Karen Anthon
MatrJkelkoauollør

Ol
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]usutsaumstenet3 Genpartpapir. ru !..ejekontrakter. ServItutdokumenter o. l~
Fortegnelse over pantsatte Genstande o. L (vedr. fast Ejendom).

5 h ri 7 Anmelderens /favn og Bopæl (Kontor):
.. : ....!I .1", .•. ,~Mtr. /fr., Ejerlav, Soqn:

(i København Kvarter)
eUer(; de sancCU1ydoke u.>cIs-
dele; Bd. 'og BL i TInq-
bogen, Art. Hr., Ejerlav,

Sogn.

matr .nr:- • .9..DL: .2.D.... .§!Q., ~ ~ ~
?U. t:f'7, I?c', ~ ol:Z;., tl~, all, og,
~,~d,.,~,~,o~~,~,
all, ~~. og,).; l3z,," 13Æ,"13.il .. IZsaT 13~,·

13Ad.,13M, 13.ll,13~, 13å!1,.bfi,.aC. 6lll,
og, om, ogg" 13.Il,. 13,g" 13§.t13~, 6~,

D E C r. A li .A. r' I o .:1'•

i::RIK FRErTAG
s.--r.ce.II<i.;e<:a

B'rå:erwi. D.f.107·194

Slempel: .z Kr.-21re.

'Ka..u",!>"'~::' ~a4
Elr!:{erzd oy ~5Lt==-=;::. ],vkaV"{ocl 505p''-.

l1m1artegned.1t$.1are ar da !18ueDt'or Bm:ørta matr. IIrr.

:Pål~ger bsned. d.. nøvnt. parceller t'1I1gande servi tutter:

:?areal.june ar p111Uge at r8S~JctC'e sååamla aeclara-
,

t10ner lIled Qller uden l)an~. ClCllt IlI.t:.t te Dl~'Te 1l9ol.a.; t ar Ei-""iCQrød

lammDm8 1 anllJdJl1ngd l,la.n:ellernes udnyttel:la cg bebyggelse.

104sejarne skal wlen ved.er~ tUe, at TejslO:ån1.Jlger

anlægiif::S og forbl1 ver UU8nde llå .Part:el1erna.
.r

-
~år ot't'entll& ltloak 1 Tej ene er t'ull1!"ør~, skal lIaI'Csl.-

ej arne betale lcl.oa.kJ)1dr~ t11 31riCe.r~ lcommuneefter ~u:la.lbe-

" .
styr&lssna - eventuelt vandløbsret~arneB - ~ere beste~el-

ser. ~ vil bl1ve·1adrzmmat lIarcelejere ret ~11 a~ betale iette

b1dr~ t1ll1gezed nntar over eD.ål"1":ElCke.Dat tll:'Øj es, at l;;"'lå-

v_~Jc~s1onssa.g vedr. Jdca.i:eriJ:1g er 1ndled.gt.

Dlft ballrlcss,a.t J31rll:erliJdVamlværlC, fra hvis ledpiT"gsnet

~aroeller.1& sx.a.l t'orsynes, er et.1nteresaent;skab, 1 hVll!l:et par-

ce1eJerne er ;l1gtlge all indtræde sam 1ntaressenter.

?arc:ellerne må lcUI1 beIlJ"tt88 t11 v1llabebyggels~, og ;å

h.,er llarcel ::1& Dm ol)t'øraa an 'bllboelaesbyglliJlg. sem ikke ll%~

Vllr1t højere ind IuIllier, stue, l. sal eller tagetage, 0& 1 hver

b7~ JI. ~8r hslJs& TIIrlI to 1øjUglJ2C1er. lLal2zaråetage tl.llal1es

1ldat, IlIIldantCif>1t CIå 1klI:e indrettes 1111beboelse.

, \

_ •• _.,--- -- __ o • -
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~ 1;11.",,=,.lAc1e.l1~ud8eem1e. ag bTggat111atiel.ae :t'orud 1ndhentes

!:Da ~8Jt tonaJ.~. Sl.4m ggdkend.latt ..,11 dag tuzi '!JUve meddelt

rar ., 1i~ ~1lrZlde a.r.=ereang1vvt kDrtere t1dsrUm.
:Br~ens U'atand !'ra nabOs/tel skal Vel! mindst Zt; 2% J:'cr.

be!loe~8s~~ 08 1I1n11s. 2 !li rar udhuae. s!eure og Ue;n. ~or-

sAndt. s~ U'3~and 1it. ar':m~~'~e ~iang8a. :'.~ --
'rar ga.t'qft'S. 'NdkOlZllll~e T1l a!'S'tana~ii"'tU:- na.bå~kei'i~

ll~ ·k:mke.·~Kci9 °1dri':~~i~-nef li~d:Pai1t1lavem1' ~ l

her T.11. 1tUm1. aJlTendll&Si dog ..,1l. 1ngen gNndejer 1cUIlIlemoasætte

å1g~'~1i ikø·~. g~g~ 'Q~ft'f:S -1Il1n~-t 2 m tr::t nabaSltel..·

ubebqellgt sm. c-ller Ilå al1l1an !llli.d.- alt et'ter dan lle!m1slce

!'orTal~a'~' ~"a:r 1;11. ul.:implt :t'ar W. Qmbotlnde •....... ..
.. : "':.. .'. -.: I "<0; .. ..: ...... 'l. .. ""'_ .... _

a l1J ørnegruncoa b.n tela11slt :t'orveltmDg Qog g1ve t111:l.lia.lse
_ '~.J _"

tl.l .1.'1drst.~ ~ bllt~k eller op1"Olre13e~ .forretl11~ejenuom. I
- - _. --.I ...'••~ ••• ~- _....- ....-. , .

Så !'aJA'lWl t'orzumamte b7Q;Ii6t'stlu1d t:ra vejm1ute tl1 :f'orretIUl1l::s-

bi'~ t'an:1nlisJtu a1'tsr tBla11~.k .!'OMll.ltIUI1g8 na.rJDlire bestC:llllllel-
~ ". __ ..... ~_. -~.":,, .T~ .. _.!. ........ '-:~ __...

ae.
:-: .... !'-..,.;.,7 .. _.,. • •

EDh""r llarDeJ.ejU" er 1l11gtltt tll S:41dae a.t åa.llfe ,Parcal.-

la ranyarllit 1ndhegnet,hvo"" bemerlces, at parcelejen18 :t'or

,:

t<-



nul_ haf>%l8.~ars TedltCll:ll!len4. lIIå bm'a heEDSl:lyråft:1 Qt"ter....
1.DTgj. VI1.1Jlg8JUt _alm11ll1eUga regler.

. Du- =& 1lå:e he~a mad :p1gtrå.li. !'lanJceTarJc må 1kJce an-

~ lIIOC1."fej e~ Æen her;n mod vej og a t1 ~b.l Vm"ll l&Tenåe

hegA. der ~rl1imln skal plantes 4.0 CIlI 1nå.eIU:or sieel. In.tet- hegn

Zd ft:'9 !løjer. end 1,80 ::et.er.

~li l1se;n eller 1 dlt~ I:Zt'~d ~å 1klca opelsl!:as høJt volæen-
• ;., . ~,. l". - •i .

.., .,~

de traer •._§lo:r .. !!,li siggseg1~ el~er :Odn&~ er tl1 væsf:IltUS .! .~!
... •• -.. • .' .10-

._~ 1"'!.r.naba!m ••. _
'-. ~.~..~ j-.~' I ..... l i • .a~' ..... Jo l'

~. del a:r hver :oarcd. SOlD 1kte a.:ven.dlls t11 beå;7'~el-

se". prl1Bplal1a eller l1E;I1en.t1e, s1cal anl.zæ;as og ~mUC1ig ~-

bør1&t vedl16ea.aldes SClt haT •• om .t'ar::1ØC1en~ltan den pUalebsret-

Ugens :Pi. l1t~en4. eJ~ regning 1"Dr9t~6e elån1~. reDSl:1.I1g

eller ~ l'etU:1&ebaldalae.a,t' en :PL7OCel~8C1l1 ved. un-udt. rrø-
s'PJ."l!dniJl8 &lltt på lU1l1.fm ~d. er t11 t118mpo t'O:1: nabog:-..m:1ene.

~daplads III. 1klts anbnngse 1 t'orllaven eller ved na-

~kal. 08 qddingated.. llIå over.l:u)ndet llcJctJ :'1ndes ~ pa.""Csller-

~rte :.g ~er. som anbr1Dges =011 veJen, llIå '?ed. å~ ile- "

P ltclra:a udover veJskel.

lle!lY"elsø lcan ikke t'orstages, fonnd2n uastylClil:gSareal. ..t
l. ~ .... ~.,,. _. ..... .. #... -------_. ------ --- .__ .. --- - -- --- .----

er ](løaJceret, og forUUlm bygn1DGa- o~ sunahsdsK:CGisa1oc ..ns tll-

la4alaa er 1n~ntet.

Sælleaaralerne :3.loU aJ:1?8Ila.as 1}0llI græme arealer, lege-
;. •••• • - ..... ~ • e •• , _. ':':-•• ",0-:: .....;_ ..

:.illa.l1.1arog l.1gIlrinde, og 11m takIUsJæ ~llr'ValtIl1ng og .trednings-

nsvuet sk."ll go4kendø enl1var t'or~talt1l1l!8 •. som vedrører d1881i1.-...._ ..-.... - .. _ .. - - ._-
arealara ~. 1naretning. baplantllinib benyt1if:lse, vedllge-

finil1a~~ ;;V..-;--. \1:-:----- ....__ .~,-_.....
]%a dA to uda1gisPl!I1ktar 'led IIIstr. nr. lJl1 og 04 skal..

l- ;: ,.~ ......• l~ : 0,- 'f__ ,..a 1:~..,._, 9"::"~ ... t •

uaa1g1ien .Qa~ares. et'ter tela1:isIc::to"altn~JJgs og ftedllingsnævll:ts

I
...

.._ ... ..-....:... .~ ... ',;r~- ~. " t;,;_'"

8~ De 1;1~end. parcellen bebyggelse, baplantn1ng, ~heS-

.a1Da II.? sbl 4erl'Qr go4Jcenc1es a:r d. mrvnte III)'Ud1gheder under

sc-1.1•• ~ hertil. ra areal'" er bel1gfende 1nden!'or 300

.. ter ~_ ~ Bude Sko .. , ar al beby~els. 1øTr:1gt t':a<1n1I:gs-

ff . .. .;.. .. _... • t~ .:,-:'\ ........:~ ' .... °.0
, .,. . .

.. . ~"f -

. ,. ,~

~
i=.-

~~$r.!ISS __ ----------::-==-
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~. iCIc1k1mr1el:se'Qm1erlæ..s1ie~.

3aItl1c. lJU"CltleJc-a ~ :pl:1~t1ge at ~ll!re lIealelClllerar

~e.IUn68Q ·9~l2:7De~·,. at Q'Yerbolda dens love, l!t bit

bla U b1drag "11 .farm1Dgen8 aarUn1s1ir3t1on, Te.j es, s t1en,

lEl.oUars ~ 05 'Yedl1gebøldelae, veJeø beJllantning og belys-

D1ng. ~are8J.C"2I anl..ilI6 ag ftdllpholl1elM, anlæg og Ted-

l1øl:ø1ålø a:r gu- 'Yand- og elelCtZ1c1tetsladninger o§ 81:l1vert

~i tall••øn.U"en4e, SOlI ld.tt. bil'M Il&l1gnet parceUeoe 1

l:æ::l:løl4 UJ. taren1"8ØQa lo•• sUG" pnera.U'on8lllllngens bes1ut-

a1:.s.
'. Grlmda.1er:tDre~m er :pligtig d hS- skøde 1>& "'.1- og

tBlJaaarealllr ..

?arcøla.1ecw er P~t1g. ai g1Y8 Grundøjer:roren1I1Gen .,anta- .--

re. 1 ;paroe.Ll.enlB UJ. 31k1cer.l1edl'or betal1I145 ~ b1årag til d.a

~t.~~r.

-;. B2r'nlrem1e deG.la.raUØD begm-es l1'et acm serv1tutat;1t";r:nde ~

. 1* ~t~ æaGr. orr •• ?l\taleberett1get er Gl'undlljert'cr2Zl.1.u.gen
'..

ISkl:rrtl17n8~· q :!31rkerØd kOlIIIInmalbestyr9lse.

...

:B1rkerød, den 30/6 195<1

Ivan 'rr~a Pedersen' ~te~t S~rensen

Gunne~ :::a::sen
lDalir. nr. l3.aJ. JllrICerøa.

3il.ud ~brlstensen

1t'1. generaL."'::l.
\J~

;··~'''''JlI·t': ~~..~~;.:.,-;.-.:.....:.. ".
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03986.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03986.00

Dispensationer i perioden: 13-03-1989 - 16-11-2000



N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

fa,'.)

,
•

Hillerød, den
l 3 !~RSo1989

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

184/88F. S. nr.

REG.NR. 398~ ..OC)

Ang. bebyggelse på matr. nr. 6 a Ravnsnæs by, BirkerØd.

Ved brev af 3. november 1988 har Ravnsnæssets Fåreavl I/S an-
søgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et lc~skur
til får på ~atr. nr. 6 a Ravnsnæs.

Ejendommen er omfattet af servitutbestemmelse pålagt af Ekspro-
priationskommissionen i henhold til lov af 13. november 1940 om sti-
anlæg m.v. lyst den 25. februar 1966. Herefter er d€n lod, der er
beliggende Østlig ved slugten, mellem stianlægget og Ravnsnæs ud-
stykning, fredet således, at tilstanden på arealet ikke må foran-
dres, men det skal udelukkende kunne udnyttes som græsningsareal,
og det er navnlig forbudt at opfØre bygninger af enhver art, herun-
der boder, skure eller andre indretninger, der kan virke mispryden-
de. Fredningsmyndighedernes tilladelse kræves til beplantning af
arealet og til afgræsning, påfyldning eller opplØjning af det na-
turlige jordsmon, udover hvad der er nØdvendigt for græssets for-
nyelse, eller at henkaste affald på arealet, ligesom der ikke uden
fredningsmyndighedernes tilladelse må anlægges veje eller stier
eller tilstås trediemand vejrettigheder over arealerne. Påtaleret
har Statsministeriet og BirkerØd Kommune hver for sig.

Af ansØgningsskrivelsen fremgår, at Ravnsnæssets Fåreavl I/S
Ønsker at nedrive det hidtidige læskur og at opfØre et nyt 18 m2
stort læskur fjernere SjælsØstien på matr. nr. 6 cl. Skuret er
projekteret af hØjde maximum 2 m opfØrt som stolpeskelet med spær
og let yderbeklædning af forskallingsbrædder el.lign. Skuret vil
blive malet med en jordfarve, og tagdækning vil være græstØrv.

Således foranlediget meddeler nævnet herved ikke at have kom-
petence i medfØr af fornævnte servitutbestemmelser for så vidt an-
går bebyggelse, der i sin helhed er forbudt.

En genpart af afgØrelsen er sendt til Ravnsnæssets Fåreavl I/S,
v/Bendt Bulow, Kaj Munks Vej 15, 3460 BirkerØd.

dnJ: ~~
Lis Lauritsen

formand
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.1. N~etfor
f/ Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Krimjne1dommer1tontcftt
Torvet "". }4(l() Hillerød

ni. (03) 26 98 00 ml. kJ. 9-12

Hillemd. den 18 AUG. 1985
F.S.nr. 48/85.

RE6.Nt
REG.NR.

00 '2:>8 B t!) O \ C)

o3g8~_ooo
'-f

• Ang. opførelse af reg~1~tJr3tation nr. 472 B mc1 tilhørende
fordelingsledningsafgrening på matr. nr. 11 ~ Høsterkøo oy 05
5 h Ravnsnæs by, Birkerød.

Ved br8V af 14. marts 1985 har HNG, Hovedstadsregionens
Naturgas lIS, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse
J~~attende en regJl~t)r3tation til brug for naturgasfordelings-
~et på matr. nr. 5 ~ Ravnsnæs by med hertil hørende fordelings-
ledningsafgrening p~ ~æ{nte ejendom og på blandt andet ejendom-
men matr. nr. 11 ~ Høsterkøb by.

Ejendom~en m3tr. nr. 5 ~ Ravnsnæs byer ved afgørelse truf-
fet de~ 25. februar 1966 i henhold til lov nr. 593 af 13. novem-

.Ao .. '"' • -".., .. ~ __ r __ .... ~~ -....

ber 1940 i anledning af anl~g af nærmere beskrevet 3tia~1~g fre-
det for så vidt angår je~ 1?d, der ligger mellem stien og Ravns-
n~svej, således at det blandt andet nav1lig er forbudt at opføre
bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller. andre ind-
retninger, der kan virke misprydende. Påt~l~ret har Statsministe-
riet og Birkerød Kommunalbestyrelse hver for sig.

I henhold til denne påtaleretsbestemmelse ~ar næ/nat fore-
lagt sagen for Fredningsstyrelsen, der ved skrivelse af 21. juni
1985 har meddelt, at fredningsregisterets ~o~t vejrørende Sjælsø-
stien Jdviser, at det areal, hv?rpå regulatorstation nr. 472 B
søges placeret, matrikulært er inddraget Jnder selve stien, og
at stiarealet den 30. oktober 1947 er overdraget Birkerød KJm-
~une ~ed de forpligtelser, de~ følger af overdr3g~lsesdokumentet.
Stiareale~ er ikke omfattet af de på matr. nr. 5 ~ Ravnsnæs by
i henhold til lov nr. 593 af 13. nove~~er 1940 tinglyste servi-
tutter om stibyggelinie og fredning, hvortil Statsministeriet



- 2 -

•

(nu Fredningsstyrelsen) og Birkerød Kommune hver for sig har
påtaleret.

Ejendommen matr. nr. 11 ~ Høsterkøb er i forening ~ed matr.
nr. 6 ~ ibd. ved afgørelse truffet den 3. januar 1946 af 9_~~~ 388~1
fredningsnævnet fredet for så vidt angår den del, der er belig-,. .
gende øst for vejen, der fra Høsterkøb fører ned til Birkerød -
Hørsholmvejen (Aasebax~en), således at tilstande~ på areal~rne
ikke må forandres, dog at der er meddelt tilladelse til nærmere
beskrevet beplantning på del af matr. nr. 11 a.

Ifølge ansøgers skrivelse af 14. marts 1985 har Birkerød
Kommune meddelt principgodkendelse af stationens placering.

Ifølge ansøgers fornævnte skrivelse vil på dyrkede og
grønne arealer blive foretaget etablering af arealer efter led-
ningslægning med et minimum af synlige ~po~, hv~refter arealet
kan anvendes som hidtil med de rådighedsindskrænkninger (servitut),
der vil blive pålagt arealet i et lo m bredt bælte omkring led-
ningens midte.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i m~dfør af

fredningskendelse af 25. februar 1966 for 3it vedk~mmende ikke
at have bemærkninger til den ansøgte bebyggelse som efter de
fremsendte tegninger ikke berører fredet område.

Med hensyn til fordelingsledninger meddeler nævnet herved
i medfør af fredningskendelser af 25. februar 1966 og 3. januar
1946 for sit vedkommende, at anbringelse af disse e~ter de givne
Oplysninger ikke ses at være i strid med fredningernes formål,
hvorfor nævnet ejheller ,ar be~ærkninger her til.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kom~Jnalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens Jdløb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

•

•
~•

~~~~~
Lis Lauritsen

Formand
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. Naturfrcdningsnævnet for
"o Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: KriminakJommerkontoret
Torvet ~', 3400 Hillerød-• Tlf. (03)269800 ml. k!. ~12

Hillerød, den
23 SE? 1985

• O" ••

""'
F. S. nr. ~.9.?(?.5..•.. o •• 0

REG.Nl 3q lJb

• Ang. fårehold på matr. nr. l E Ravnsnæs by, Birkerød.

Ved brev af 21. juni 1985 har Birkerød Kommune, Teknisk
Udvalg, ansøgt om nævnets godkendelse af fårehold på matr. nr.
l E Ravnsnæs by, Birkerød.

Af ansøgningen fremgår, at Teknisk Udvalg har vedtaget at
stille ca. 3 ha af nævnte matr. nr., "Slugten", umiddelbart syd
for Sjælsøstien til rådighed for "Produktionsskolen" til fårehold.
Arealet vil blive indhegnet, men der vil ikke blive opsat læskure.

På ejendommen er den 25. februar 1965 lyst servitut om fred-
- - -

ning, hvorefter tilstanden ikke må forandres, men arealet skal
udelukkende kunne udnyttes som hidtil, henholdsvis som fredskovs-
og landbrugsarealer. Der må blandt andet ikke anbringes indretnin-
ger, der kan virke misprydende.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der blandt
andet har anført, at der ifølge naturfredningslovens § 56 er of-
fentlig adgang til arealet, hvorefter man er af den opfattelse, at
der ved eventuelle senere fremkomne ønsker om en udvidelse af ind-
hegningen, kan stilles krav om etablering af stenter eller lignen-
de passagemuligheder i hegnet.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningsservitut tinglyst den 25. februar 1966 for sit vedkommende
tilladelse til at det ca. 3 ha store areal anvendes til fårehold
på vilkår,

at indhegningen ikke virker misprydende, og
at der ikke opsættes læskure.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-

før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.
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Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58 •

•

ee
e



Fredningsnævnet_,'.. for
Frederiksborg Amt

Helsingør, den 11 JUU 1995

Vedl:'. FS 47/95, mat!:'. nl:'.13 æ Bil:'kel:'ødby, Bil:'kel:'ød

Ved skl:'ivelse af 9. juni 1995 hal:'Bil:'kel:'ødKommune fol:'ejel:'en af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til opføl:'else af
enfamiliehus på ejendommen, del:'el:'omfattet af en deklal:'ation
lyst 9. juni 1954, hVOl:'eftel:'fl:'edningsnævnet skal godkende
ejendommens bebyggelse, beplantning, hegning m.v. med henblik på
beval:'ing af udsigten fl:'ato udsigtspunkter ved matr. nr. 13 n
Birkel:'ød og 6 gk Ravnsnæs.

I den anledning meddele I:' nævnet herved i medføl:' af natul:'beskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i ovel:'ens-
stemmeIse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bOl:'tfaldel:'i henhold til natul:'be-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfl:'emt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgøl:'else kan inden 4 uger fra den dag, afgøl:'elsen el:'
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten fol:'afgøl:'el-
sen, offentlige myndigheder, Danmal:'ks Naturfredningsforening og
lokale fOl:'eningel:'o.lign, som hal:'en væsentlig intel:'esse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfol:' ikke udnyttes før klagefl:'i-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

W~L_----..
Thol:'kild Bendsen '\

nævnets fOl:'mand.

Stengade 72-74, 3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 49 21 46 86

Modtaget B
Skov- og Naturstyreisenl

Helsingør, den 2 9 FEB. 1996

Vedr. FS 75/95, Etablering af faskine på matr.nr. 9 c og 6 gu Ravnsnæs by, Birkerød.

Ved skrivelse af 6. september 1995 har Birkerød Kommune ansøgt om nævnets tilladelse til at

etablere en faskine på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af en deklaration om fredning pålagt af en ekspropriationskommission
nedsat i henhold til lov af 13. november 1940 om stianlæg i anledning af anlæg af stianlæg nr.
14- herunder parcel IV for en fodsti gennem Slugten. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a. "
at tilstanden på arealerne ikke må forandres, men udelukkende anvendes som hidtil, fortrinsvis
som landbrug, at udsigten over Sjælsø og de fredede arealer ikke må hindres samt, at der ikke
uden fredningsmyndighederne tilladelse må anlægges veje eller stier over arealerne."

Af ansøgningen fremgår bl.a., at efter etableringen af faskinen vil det oprindelige terræn blive
retableret, og bortset fra udløbet i grøften vil der ikke blive synlige spor i terrænet.

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

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 klage fristens 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
AD \OPl(o-\2\l!L-OOO]
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74,3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17 fax. 4921 46 86 Helsingør, den 15. juli 1998

Vedr. FS 50/98. Matr.nr. 1 p Ravnsnæs by.

Ved skrivelse af 4. juni 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren, Birkerød
Kommune ansøgt om nævnets tilladelse til at foretage oprensning af et vandhul og
udtynding af bredvegetationen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af deklaration om fredning pålagt af ekspropriations-
kommission i anledning af anlægget af stianlæg nr. 14, og tinglyst på ejendommen
den 25. februar 1966.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., flat tilstanden ikke må forandres. Det er
forbudt at fjerne eller udtynde i arealets bevoksning af træer, buske og levende
hegn uden jredningsmyndighedernes tilladelse. Det er ligeledes forbudt at foretage
beplantning udover vedligeholdelse af den eksisterende. "

Af sagen fremgår vedrørende vandhullet, at der på øst- og vestbredden er tætte
krat af pil. Langs vestsiden på grænsen op til skoven på matr. nr. 1 r Ravnsnæs
står en del mindre piletræer, som er på vej til at vælte ud i vandhullet. Tillige er
der piletræer, der allerede er væltet og nu ligger i vandet. Den nordlige del af
området er temmelig tilgroet. I området er den del tuer, som bl.a. tjener som
ynglelokaliteter for fugle. Området afgrænses af en række med store, gamle
elletræer.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i følgende omfang:

de væltede piletræer og de piletræer, der er på nippet til at vælte, tillades
fjernet,

udtynding i pilekrattet på øst- og vestsiden af vandhullet tillades
rydning af buskvegetationen på sydvest-siden af vandhullet tillades,
en let oprensning af den nordlige del af vandhullet tillades på nedenstående

vilkår. Oprensningen kan omfattet udtynding i buskvegetationen samt fjernelse af
grene og blade.

Oprensning af vandhullet tillades på følgende vilkår:
af hensyn til plante- og dyrelivet i søen skal oprensningen foretages inden for

perioden september til februar,
kun grene og blade samt løv og mudder må oprenses, den faste bund må ikke

beskadiges,
det oprensede materiale skal anbringes uden for arealer omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3 og i tilstrækkelig afstand fra søen til at tilbagesivning hertil
undgås (ca. 25 m),

hvor brinkerne berøres af oprensningen. skal de tilrettes, således at de skråner
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" let mod midten i forholdet ca. 1:5,

- tuerne i den nordlige del af sø/moseområdet skal bevares af hensyn til ynglende
fugle,

der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke
opsættes redehuse eller fodres.

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

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening 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. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

(~~------
Thorkild Bendse~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-205-7-98
Birkerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite vi Ole Haahr

tf'., Skov-og Naturstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Knud Clausen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 16.11.2000
kw' _M~~taget i

-,"lh, trs Yre1sen

2 l NOV. 2000

Birkerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

J.nr. 01.03.04g01

Vedr. FS 93/99. Pavillon på matr.nr. 2 Is Kajerød by, Birkerød, beliggende

,_ Solbjergsvinget 9 i Birkerød Kommune.

Birkerød Kommune har for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet

om tilladelse til at bibeholde en ca. 7m2 havepavillon i skelbræmmen på ejendom-

men.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse tinglyst 25. februar 1966, truffet af

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

stianlæg m.v. i forbindelse med ekspropriation til stianlæg nr. 14.

Fredningen, som på denne ejendom har karakter af byggelinie på et 10m bredt bælte

langs ejendommens østskel, indeholder et forbud mod opførelse af bygninger, boder,

skure og lignende, ligesom der ikke må opføres noget udsalgssted på arealet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt i anledning af

ansøgningen. Heraf fremgår bl.a. at på 9 - incl. den pågældende ejendom - af de i alt

17 villaejendomme, som er berørt af fredningskendelsen, overskrider væsentlige dele

af beboelseshusene byggelinien; formentlig med kommunens godkendelse som

byggemyndighed, men uden ansøgning til og dermed godkendelse fra

fredningsnævnet. Dette må formentlig tilskrives, at kommunen ikke har været

opmærksom på, at fredningen var blevet tinglyst en årrække efter selve

_ ekspropriationsforretningen. En enkelt sydvendt tilbygning på matr.nr. 2 lq er dog
11 L I' iø· og Ene~gi:mjnil;teriet

Sknv- og Natumlyrtlsen _"./
J ..n.r SN 1996-\:J...\\}2._ 000/ ~
AKl. nr. \3b



helt lovligt opført i 1981.

Det fremgår tillige at der langs det meste af villaområdet på det fredede areal er tæt

træbevoksning og på en del af de enkelte ejendomme en tæt hegning, som

vanskeliggør indkig.

Under de således foreliggende omstændigheder vurderes det, at en bibeholdelse af en

så lille pavillon er af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden- for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte.

Afgørelsen k~ 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.

Thorkild Bendsen

formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Annelise Christensen, Solbjergsvinget 9,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-205-13-99

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening



Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get
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