
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
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UDSKHIFT REG. NR. 12

r\("~handlingsprotokollen for .2redningsnl;l;vnet for ~'red_:riksborG Amtsraadskreds.

af

Aar 1918 den 24. April WiJJag Kl. 12 m0dLe ~aturfredllings-

n<...vnet for frederikslJor;; ,tut paa lien :h'o ,'.)el'er li•.P."ienJ01, r:01..JenhavJl,

tilhørende Ejendom -,utr. L!'. 87LJn Gilleleje I,Y, Søbor~ ::.io,sn, hvor der

foretoges :.:lug om Devaring nf Ulisi(.;L8n fra uen saaLalute IIPyrbakkest:i"

ved f'jernelse af et af Grosserer Nengel opsat Planlcevo..rk.

j.'orholdene blev derefter tagne i 3jesyn, oG der fanJ Les oj)-

ført paa søndre JiJe uI Jtien Plankev·_l'k i en LiJ.,nsde af 23-~'2 III og paa

Stiens nordre 3ide Plankev~rk i en L~ngde af 7V2 m. Plankevarket var

opført i en Højde af 2 m illed Jtolperne sat ned mod Jtien og var i

bøj Grad uskønt.

Bf ter no~en Porhandling enedes man om saalydende

~' O U IJ I G

Det Lillud,s J,o~serer ~en~cl i JLeueL for Jet veJ Jtiens

nordre Jidtl OPS&ttc l'lunkcVu.:rk Jt opfc)re en t.lur i tln !lojde ~f l ,70 m

hvilken Cur skal vare oprørt inden l Aar fra Dato, og den mua opf0r~s

::.;OlllWengel ønsker d.et efter en Arldtekts L;e",ternlllelse i sanlIlle UJstru.:k-

ning, som fhmkevc.-rl{..:t nu er. Lm,~s deL pua JydsiJen bf Jtien i en

Lu..:ngdeaf 24)'2 m o 1)1'ørte l'lankevu;rlc i orplir;ter l. 1" •• ,enc.;el siLj til a L

pl ..mie en llæk af levenJ.e Planler o::, ind.en 5 1\u1' fra Dato at nedrive

deL nu opsatte Planhev~rk. Jkulde den projekterede H~k ikke lykke~,

1Jar lir. '::engel Ret til i ,,;tedet ut opføre en kur, '30m l10g iklce maa

v'.,re højere end 1,50 ti. .cllerelle nu forpligter lII". '{,engel sig til ..it
Stolpe

Gk"",re })1ankevr.....rket ned fra ,,;tolplJ til/i I.uer nell til den øver3t,-, 'l'v,.:.;r,

stang, hvilket skul vc;rr:: 1'oretuget inLien en h'8.uned fra .0ato. Udfor

selve Illdlwrselsvcjen 111<::118111de del Jatte JLen tn&<1ikke opswttes PLm

tev';...rk, laen kun 'i'rClitll1eport •

.b'orlicet til Lrr.....desuf TJor~erforellincen 0i2 iir. Wengel, lig3-

sorn det til tri,adtes af G-l'08:.381'e1' Andersen, idet lH:tn lJelllu.:rkede, at d..:~t

ikke prlDjuJicerer no~en 'L'redielllands Het.
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