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År 19~, den 26 januarr~afsagde overrreæ1ingsnævnet
på grundlag af
mu..~dtlig OG skrif'i:.l:i.g
votering fØlgende
k e n d e l s e
i sagen nr; 1129/53 vedrørende almro1hedens færdsel på en strækr~ng ved
Esrum sø i Nødebo.
I den af fredningsi1SS1met for Y'rederiksborg amt den 6. januar 1953
afsagte kendelse hedder det:
IIVed :nE3V'netskendelse af 16/11 1928 blev' den såkaldte Prarnvej veu
Esrum sø i Nødebo fredet såleden, at der skal være uhindret adg~~g for
almenheden til san hidtil at færdes langs bredden af søen forsåvidt angår ejendommene mat r •nI'.. Bad, Bak, 8a, 8aJ; 8u og 3a af Nødebo by og
sogn.
Det bemærkes herved, at det ved tstre Landsrets dom af 27/9 1928
er fastslået, at der ved Alderstid er vundet havd for almenheden til
at færdes lan~s søbredden fra statsskoven Nødebo Holt til færgestedet
ved Nødebo kro, samt at Pramveje::n er optaget på gangstiregulativet
for
Esbønderup,-Nødebo l~ornmune$
Gennem årene er Pramvejeli imidlertid i nogen grad gået i forfald,
særlig på strækningen matr.ru~~ 8a.
Da der rra vejen er ell meget ~muJ~ og af almen..1.ede~særdeles påskønnet udsigt over Esrum sø, er det nævnet nagtpåliggende
så vidt gørligt
at retablere forholdene,
så meget mere, som det er lykkedes nævnet at få
fredet den encL~u skønne~e (in'cerJ:l..'"l"ti:xmlt berønte) udsj.g'c over sØen fra
Sørup, hvilkcn udsigt derfor formentlig - hvad vore e~Gerkommcre næppe
vil kunne forst~; - må betragtes SOll fortabt.
I for~n næ;nte henseende stiller det sig så heldigt, at der tu~dGr
forhandlingerne
om fredning af ESrl1Jnsøs omgivelser mellem overfredningsnævnet og ejeren af matr.nr., 8a~ sognefoged Henrik Larsen; blev
truffet fØlgende aftale:
"Ejeren kan bebygge arealet
en strimmel af arealet langs sØen
af en bredde af 10 m skal holdes ubebygget, og der må ikke på dette
areal være beplant.nin.g olIer hegn, der er hØ jere end l mlt Det skal være ejeren tilladt på de~ nævnte strimmel at anlæGge en vej, hvis grænse
ud til SØen iltke må være fjernere ond 3 n fra søbredden.
Til en sådan
0

:

•

"0"1;10

I

•

vej skal offentligheden have adgang 1 samme omfang som på den bestående
sti".
Ganske vist har OVerfrednL~gsnw~et senere udtalt~ at denne aftale
må anses som bortfaldet derved. at Nødebo er udgået af Esrum-fredningeDs
men herimod har sognefoged Henrik Larsen protesteret· tmder henvisn~ng
til, at han i henhold til aftalen ...hvad der vistnok er rigtigt - har
solgt hele arealet, men stadig er villig til at udlægge (i~ce anlægge)
den for~~te
stio
Nævnet, der formenar. at alle spørgsmål om dispensation fra skovbyggelinien henhører under sarmnes kompetenoe, kan ganske tiltræde den mel ..
lem Overfredninganævnet og sognefoged Hen~ik Larsen afsluttede aftale
under hensyn til, at den foran nævnte sti på de foran r..ævntebetingel ...
ser netop egner sig til at aflØse den forfalw1e del af Pramvejen.
Hererter anser nævnet det som rigtigst at ophæve kendelsen af 16/11
1928 og at bestemmG, at offentlighedens adgang ad Pramvejen fremtidig
skal foregå som vist på hoslagte kort og de på det angivne matr. numre,
hvorved bemærkes, at de nord og s,ydfor matronr. 8a liggende dele af
Pramvejen allerede må anses som fredede ved kendelsen af 1928. Et min~.,
dretal ønsker dog herved at bemærke, at fredningen i 1928 angår den endnu bestående - sti lang~ søen, hvorfor det ikke kan tiltrædes, at
færdselsretten f.scv~ matrønr. 8 ad, 8 ak og 8 ax angår er flyttet bo~t
fra søbredde...'1o
Endvidere bemærkes~ at det er nævnet bekendt, at Esbønderup-Nødebo
kommune på et begrau1set område ved Pramvejen ønsker etabl~ret en bade~
ret for almenheden, samt at kommunen selv vil drage omsorg for, at dette sker på lovlig måde og vederlagsfrito
Endelig bemærker nævnet, at det må anses som nødvendigt, at Pram'Ve~·
...
en i sin - delvis - nye skikkelse optages på gangstiregulat1vet."
Konluusionen er sålydende ~
"Nævnets kendelse af 16/11 1928 ophæves.
Der skal som hidtil være uhindret adgang for almenheden til at f~des til fods langs bredd~n af Esrum sø således som angivet på det kendelsen vcdlli~ftedekort, der omfatter matr. numrene 8 ad, 8 ak, 8 ax,
8 aØ, 8 bc, 8 bq, 8 bo, 8 bp, 8 a, 8 aæ5, 8 u og Bbn af Nødebo by og
sogn.
Med hensyn til matr o nr. 8 a og 8 aæ gælder specielt j at den udlagte vej ildcemå være fjernere end 3 m fra søbredden,. og at der på detto
areal ikke må finC:0s bevoksning :lØjere end een meter.
Det er klart, men for en sikkerheds skyld mener nævnet dog at b~de

-j

30

I

•

tilfØje, at kendclsons gyldighed er ~fhængig af, at der 1kk~ - gei1neID
appel af ke::1delsen...gøres indgreb 1 den sognefoged Henrik Larsen til ..
lagte dispositionsre-c, der er en forudsæ-c.n1ngfor hans t1.1slutnL"1gti.1færdselsl'<:itten
oyer dGn foran nævnte sti.
Nær~ende
kendelsG vil - mGd fredningsnævnet ro~ Frederiksborg amt
som påtalebGrettigc'c ...
være at tinglyse som servitutstiftende på de for ..
an anførte matr~ numre af'NØdebo ~f og sogn$
Da kendelsen kun omfatter færdselsret J overlades spørgsmålet om e';:;a
blering af badnil1.gs1"ot
til 3sbønderup~Nødebo kommune ..ti
KendelsGw.'1
er påanket af :Ssbønderup-Nødebo sogneråd, som til begrun··
delse af anken har anført, at vejen er ført bag de tre grunde, der 1ig~
ger nærmest Nødebo holt, ligesom der er godkendt et bælte af 3 meters
bredde mellem søbredden og pramvejen, medens offentligheden som hidtil
ønsker færdselsret helt ud til søbredden i hele vejens længdco
Overfredningsnævnet har den 4~juni 1953 besigtiget d~ pågældende
arealer og forhandlet med repræsentanter ror sognerådet samt med sognefoged Henrik Larsen og dennes sagfører, overretssagfører Carl F. R~aschou, og andre i sagen interesseredo~
Vedrørende den i kendolsen omtalte aftale mellem overfredning~v.net
og sognefoged Henrik Larsen b~~kes:
Overfredningsnævnet foretog den 8~ og 9. september 1950 besigtigol~
se af en lang række ejendomme ved Esrum sø i anledning af en af fredningsnævnot for Frederiksborg amt afsagt kendelse om fredning af Esrum
sø's omgivelscro loverfredningsnævnets
protokol for den 9. september
1950 hedder det blou. ~ lII&.P...CL.nK~ 2l~-&~9..?..1.e..:t.
NiQJ..S
...
J:!9NJJe L~~~
~~..I.1ro
.§..a..\.-§..alB_~~g,e.12~.o
.. ...
Ejeren mØdte med "overretssagfører Raaschou. Overfredningsnævnet
tilbØd følgende ordningo
Ejeren kan bebygge arealet med eenetages huse til beboelse efter
godkendelse af tegninger og beliggenhedsplan af fredningsnævnet~ Til
husene kan udlægges haver med beplant~ing. Grundene skal være ikke
under 1000 m2• En strimmel af arealet langs sØen af en bredde af 10 m
skal holdes ubebygget, og der må ikke på dette areal være beplantning
eller hegn, der er højere end l m. Det skal være ejeren tilladt på de~
nævnte strimmel at anlægge en vejt hvis grænse ud til søen ikke må væxe
fjernere end 3 m fra søbredden. Til en sådan vej skal offentlighedan
have adgang til færdsel i samme omfang som på den bestående s~1e HeJ:"
...
efter bortfalder c.en ejeren tilJ:,andteerstatning. Ejeren tiltrådte
denne ordning." r
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Overfredningsnævnet besluttede senere at lade en del af de arealer,
som omfattedeat1.fredningsnævnets kendelse, udgå af fredningen, herunder
det sognefoged Henrik Larsen tilhørende, i nærværende sag omhandlede
areal. Den ovennævnte aftale, der var et led 1 de almindelige forhandlinger om den verserende fredningssag, måtte herefter anses for bortfaldet. Når da den påankede fredningskendelse af 6. januar 1953 giver
ejeren ret til at udnytte sit areal i overensstemmel~e med den ~te
aftale, må dette opfattes som en tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 25, 2. stk.
For så vidt angår kendelsens bestemmelse om, at fredningsnævnets
kendelse af 16. november 1928 ophæves, idet dog et mindretal ikke har
kunnet tiltræde, at færdselsretten, for så vidt angår matronr~ 8 ad,
8 ak og 8 ax, flyttes bort fr~ søen, be~kes,
at der til en beslut~
Ding om ophævelse af den nMv.nte kendels~ kræves enstemmighed i nævne~,
jfr. naturfredningslovens § l8? l. stk~
Overfredningsnævnet har ikke ment at kunne ophæve den ret til fre~dse1 langs Esrum sø, som måtte tilkomme almenheden i henhold til østre
landsrets dom af 27. september 1928, hvorefter appellanten gårdejer
Jørgen A. Mathiesen som ejer af ejendommen matr.nr. 8 a af NØdebo ~J
og sogn og appellanten bankassistent A.A.o :Rafn som ejer af matr.nr" 8 ad
sammesteds bør anerkende almenhedens ret \til at færdes som hidtil langs
bredden af Esrum sø over de oven."1æVnteapp'el1anterne tilhørende ejendomme i fortsættelse af den gexmem statsskoven "Nødebo Holt" førende sti,
der gennem en åbning i skovhegnee munder ud på matr.nr. 8 ad og føre:til færgestedet ved Nødebo kro.
OVerfredningsnævnet spurgte derfor i skrivelse af 18. juli 1953
overretssagfører Carl F. Raasch~~, hvilket standpunkt hans klient, sognefoged Henrik Larsen, under den angivne forudsætning indtog tu spørgsmålet om stadfæstelse eller ophævelse af den påankede kendelse~ Over~
retssagføreren svarede den 19. september s.ås, at hans klia~t, som ~e
gjorde indsigelse mod den færdseJ.sret, som måtte tilkomme almenheden 1
henhold til den ovenfor nævnte landsretsdom, var gået. ud r,»a, at sognerådet havde frafaldet anken, men at han~ hvis overfredningsnævnet agtede at afsige kendelse, påstod stadfæstelse af den påankede kendelse.
Sognerådet har overfor overfredningsnævnet fastholdt sin ankeo
Som ovenfor nævnt mener overfredningsnævnet ikke at kunne ophæve
den ret til færdsel~ som måtte tilkomme almenheden i henhold til østre
landsrets dom af 27ø september 1928
Som fØlge heraf må det også have
sit forb1iv~lde ved f~edndl1gsnævnets kendelse af 16 november 1928,
der ikke fastsætter nogen færdselsrot, som er videregående end den ved
0

0

dommen fastslAede.
Det kort hvortil der henvises i nævnets kendelse af 6. januar 1953
er vedhæ:f'tetnærværende kendelso (kort nr~ ~ 144).
~..~ 1 b e s t e ro m e s:

Den af fredningID~et
for Frederiksborg wmt den 6. januar 1953 afsagte kendelse stadfæstes med den af det foranstående ~~riJr~)1a~l~~~
således at der her~fter - udover den ved fredningsnævnets kendelse af
16. november 1928 tillagte f~rdselsret - tillægges almenheden uhindret
adgang til at færdes til fo~s ad en over m.nr. 8 a og 8 aæ udlagt vej,
der ikke må udlægges fjernere fra søbredden end 3 m. , og således at den
ejeren meddelte - foran gengivne - dispensation godkendes, for så vidt
angår dens øvrige bestemmelser o

I
Udskrlftens rigtighed
bekræftes.
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afsag:tr den~2
af naturfredningsnævnet

I

'YiN ~J.J

for Frederiksborg

amt.

Ved nævnets kendelse af 16/11 192B blev den saakaldte
Pramvej ved Esrum sø i Nødebo

fredet saaledes, at der skal

være uhindret adgang for Almenheden til som hidtil at færdes
langs bredden af søen forsaavidt angaar ejendommene matr.nr. Bad,
Bak, Ba, Ba~, Bu og 3a af Nødebo by og sogn.
Det bemærkes herved, at det ved østre Landsrets dom af
27/9 1928 er fastslaaet, at der ved Alderstid er vundet hævd
for almenheden til at færdes langs søbredden fra statsskoven

II

Nødebo Holt til færgestedet ved Nødebo kro, samt at Pramvejen
er optaget paa gangstiregulativet

for Esbønderup-Nødebo

kom-

mune~
Gennem aarene er Pramvejen imidlertid i nogen grad gaaet i
forfald, særlig paa strækningen matr. nr. 8a.
Da der fra vejen er en meget smuk og af almenheden særdeles
paaskønnet udsigt over Esrum sø, er det nævnet magtpaaliggende
saa vidt gørligt at retablere forholdene, saa meget mere, som
det ikke er lykkedes nævnet at faa fredet den andnu skønnere
(internationalt berømte) udsigt over søen fra Sørup, hvilken udsigt derfor formentlig - hvad vore efterkommere næppe vil kunne
forstaa - maa betragtes som fortabt.

I foran nævnte henseende stiller det sig saa heldigt,
der under forhandlingerne
mellem Overfredningsnævnet

at

om fredning af Esrum søs omgivelser
og ejeren af matr. nr. 8a, sognefoged

Henrik Larsen, blev truffet følgende af t ale:
en s trimmel af arealet

"Ej eren kan bebygge arealet ••..•

langs søen af en bredde af 10 m skal holdes ubebygget,

og der

maa ikke paa dette areal være beplantning eller hegn, der er
højere end 1 m.

Det skal være ejeren tilladt paa den nævnte

strimmel at anlægge en vej, hvis grænse ud til søen ikke maa
være fjernere end 3 m fra søbredden,
offentligheden

I

Til en saadan vej skal

have adgang i samme omfang som paa den bestaaen-

de sti".
Ganske vist har Overfredningsnævnet
aftale maa anses som bortfaldet
Esrum-fredningen,

senere udtalt, at denne

derved, at Nødebo er udgaaet af

men herimod har sognefoged Henrik Larsen pro-

testeret, under henvisning

til, at han i henhold til aftalen

- hvad der vis tnok er rigtigt - har solgt hele arealet, men
stadig er villig til at udlægge

(ikke anlægge) den forannævnte

stio

•

Nævnet, der formener, at alle spørgsmaal om dispensation
fra skovbyggelinien

henhører under sammes kompetence, kan ganske

tiltræde den mellem Overfredningsnævnet

og sognefoged HeLrik

Larsen afsluttede aftale under hensyn til, at den foran nævnte
sti paa de foran nævnte betingelser

netop egner sig til at af-

løse den forfaldne del af Pramvejen.
Herefter anser nævnet det som rigtigst at ophæve kendelsen
af 16/11 1928 og at bestemme,

at offentlighedens

adgang ad Pram-

vejen fremtidig skal foregaa' som vist paa hoslagte kort og de
paa det angivne matr. numre, hvorved bemærkes, at de nord og
syd for matr. nr. 8a liggende dele af Pramvejen allerede maa
anses som fredede ved kendelsen

af 1928.

Et mindreta1 ønsker

dog herved at bemærke, at fredningen i 1928 angaar den - endnu

bestaaende _ sti langs søen. hvorfor det ikke kan tiltrædes, at
færdselaretten f.a.v. matr.nr. 8 ad, 8 ak og 8, ax angaar er
flytt~t bort fra søeredden.
Endvider e bemærkes, at det er nævnet bekend t, at Esbønderup-·
Nødebo kommune paa et begrænset omraade ved Pramvejen ønske,r eta·bleret en baderet for almenheden, samt at kommunen selv vil drage
omsorg for, at dette sker paa lovlig maade og vederlsgafrit.
Endelig bemærker nævnet, at det maa anses som nødvendigt,
at Pramvejen i sin - delvis - nye skikkelse optages paa gangstiregulativet ..

I

Herefter

b e s t e ro m e s

Nævnets kendelse af 16/11 1928 ophæves.
Der skal som hidtil være uhindret adgang for almenheden til
at færdes til fods langs bredden af Esrum sø saaledes som angivet paa det kendelsen vedhæftede kort, der omfatter matr. numrer"

;'

ti'

,.

/,...

,.-

ne 8 ad, 8 ak, 8 ax, 8 aø, 8 bc, 8 bq, 8 bo, 8bp, 8 a,.-8 aæ,
v

$'

8 u og 8 ~

...

af Nødebo by og sogn.

'""

ti

Med hensyn til matr. nr. 8 a og 8 aæ gælder specielt, at
den udlagte vej ikke maa være fjernere end 3

ID

fra søbredden,

og at der paa dette areal ikke maa findes bevoksning højere end
een meter.
Det er klart, men for en sikkerheds skyld mener nævnet dog
at burde tilføje, at kendeIsens

gyldighed er afhængig af, at

der ikke - gennem appel af kendelsen - gøres indgreb i den sognefoged Henrik Larsen tillagte dispositionsret, der er en forudsætning for hans ~slutning
nævnte sti.

til færdselsretten over den foran

Nærværende kendelse vil - med fredningsnævnet for Frederiksborg amt som paataleberettiget

- være at tinglyse som servi-

tutstiftende paa de foran anførte matr. numre af Nødebo by og
sogno
Da kendelsen kun omfatter færdselsret, overlades spørgsmaalet om etablering af badningsret til Esbønderup-Nødebo

J. L~ Buch.

I

•

Carl Poulsen.

K. Jensen.

Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 uger indankes for fverfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K •

kom-
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for Fredningsnævnet

for Frederiksborg
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Amtsraadskreds

K e n d e l s e
afsagt den 16. November 1925.

Da det maa anses tilstrækkelig
har en gennem Alderstid hævdvunden

godtgjort,

at Almenheden

Ret til uhindret Færdsel til Fods

langs Bredden af Esrom Sø over Ejendommene

Matr. Nr. Sad, Sak, Sa,

Saq, Su og 3a af Nøddebo By og ::5ogni ~'ortsættelse af den gennem
Statsskoven Nødebo Holt førende Sti, der gennem en Aabning i Skovhegnet munder ud paa Matr. Nr. 8ad og først i nordlig, derefter i nordvestlig Retning fører til Færgestedet
Færdselsret

ved Nøddebo Kro, samt da saadan

er af væsentlig Betydning for Befolkningens

fastsætter Nævnet i Medfør af Lov om Naturfredning
§ l, 2. Stk., at Adgangen

•

nævnte Strækning

for Almenheden

Friluftsliv,

af 8. Maj 1917

til Færdsel til Fods paa den

skal være fri og uhindret til enhver Tid, uanset, om

Søbredden i Tidens Løb maatte flytte sig.
Det skal dog ikke være Grundejerne

forment paa tværs af

Søbredden at opsætte Hegn, men der skal i saa Tilfælde
for Fodgængere

til Passage

i Hegnene opsættes Le~, Laager eller andre Indretnin-

ger, som aabner Adgangen for Fodgængere.
der inden nedennævnte

I de nuværende Hegn skal

Frist aabnes Adgange som fornævnt, hvorved

med Hensyn til l:atr. Nr. 8ad bl.a. bem~rkes, at Adgangen skal anbringes i de østfor Beboelseshuset

anbragte indre Hegn, og med Hensyn

til ~atr. ~r. 8ak bemærkes, at Adgangene
lige Regn skal anbringes henholdsvis
Brønden.

i det nordlige

østfor Flagstangen

og det sydog østfor

I

Badning og Ophold p~a Søbredden

skal ikke være Almenheden

tilladt.
Da Færdselsretten

som oven bemærket er hæv~vunden, bliver

der ikke at tilkende vedkommende Grundejere nogen Erstatning.
For saa vidt Landbrugsministeriet

har paastaaet dels For-

bud mod Opsætning af Hegn mellem Stien og Søbredden, hvorved den
landskabelige

Udsigt hindres, dels ~jernelse af de udfor Bredden af

Matr. Nr. Sad opførte Pavilloner,
den er Anledning

til at træffe Bestemmelse
T h 1

c

finder Nævnet, at der ikke for Tii saa Henseende.

b e s t e m m e s :

Der skal v~re uhindret

Adgang for Almenheden til som hid-

til at færdes til Fods langs Bredden af Esrom Sø paa den oven angivne
Strækning.

Inden l. Maj 1929 bør de vedkommende

Grundejere efter-

komme de dem ovenfor paalagte ~oranstaltn1nger.
Carl Zahlmann

•
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Ikke sammenfaldende med Skel
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00226.00
Dispensationer i perioden:

15-02-1989

.

'

Udskrift

af

REG. NR. li b

fredningsprotokollen

Naturfredningsnævnet
for
Frederiksborg amt~ nordlige
fredningslåeds
Folehavevej 1, =::970 Hørsholm
Tlf. 02 861550

Ar 1989, den 15. februar kl. 9.30 afholdt fredningsnævnet
Frede~iksborg

amts nordlige

fredningskreds

for

møde i Nødebo under le-

delse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Henrik B. Rasmussen og Gudrun Wium-Andersen

som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

•

Behandling af andragende

F.S. 171/88

om tilladelse til opførelse af sommerhus på ejendommen matr. nr. 8 br
Nødebo, der er omfattet
telseslinie

(Esrum sø), og af over-

fredningsnævnskendelse
For Hovedstadsrådet

af søbeskyt-

af 26/1 1954.

mødte Ole Nørgaard.

For Esrum skovdistriktet

mødte skovrider Lars Toksvig.

For Hillerød kommune mødte Marianne Hertz .

•

Danmarks Naturfredningsforening
For ejendommens
HUbbe v/landinspektør
Nævnsformanden

ejer mødte

fandtes ikke mødt.

landinspektørfirmaet

Gulstad &

Gulstad.
redegjorde

for indholdet af overfredningsnævnets

kendelse af 26. januar 1954.
Landinspektør

Gulstad redegjorde

for projektet og tilkendegav,

at han ikke vil stå stejlt på en placering af bebyggelsen
på situationsplan
til opførelse

af 17. november

af bygning på et byggefelt begrænset

søen af carport på naboejendommen

e

1988. Han begærede

er lov opført.

/"3/1/:2 -~oo/

dispensation

af forkant mod

mod syd, matr. nr. 8 bs.

Det kunne ikke straks oplyses,

(

som anført

hvorvidt den omhandlede

carport

2.

Mp,rianne

Hertz

vil

over

for nævnet

redegøre

for

carportens

til-

blivelseshistorie.
Lars
linie

Toksvig

tilkendegav,

som eksisterende
Nævnsformanden

sagen,

når

Ar

bør

holdes

på samme

på nabogrundene.
at nævnet

redegørelse

vil tage

for carporten

stilling

til

foreligger.

udsat.

P. H. Raaschou

I

bebyggelser

tilkendegav,

kommunens

Sagen

at bebyggelsen

1989,

den

"

16. marts

for Frederiksborg

amts

foretog

nordlige

formanden

for

fredningskreds,

Fredningsnævnet

dommer

P. H. Raaschou

sagen
F.S.

171/1988

Ingen

- fortsat

var mødt

eller

Nævnsformanden
kommunes

I

nævnsmedlemmerne

indkaldt.

bemærkede,

redegørelse

af

med

17.

at han

februar

indstilling

den

6. og 8. marts

1989

delse

til

bebyggelse

nedenfor

Nævnets

traf

derefter

har

efter modtagelse

1989

til

merne

som

-

har forelagt

afgørelse,

tiltrådt,

i medfør

af Hillerød
sagen

for

og at nævnsmedlem-

at der

meddeles

tilla-

fastsat.
af naturfredningslovens

§ 47 a

følgende
a f
Det

tillades,

res et sommerhus
des

at enhver

med

øst facaden

at der

g ø r e l s e :

på ejendommen

i overensstemmelse

del af bygningen
på garagen

med

opføres

på matr.

matr.

nr.

nr.

8 br Nødebo

det forelagte
landværts

en

opfø-

projekt,
linie

8 bs som østligste

såle-

trukket
begræns-

ning.

net

Denne

afgørelse

af den,

der har

kan

inden

begæret

4 uger

anke s til

fredningsnævnets

Overfredningsnæv-

afgørelse,

Frederiks-

3.

borg amtsråd,
styrelsen,

Hovedstadsrådet,

skovdistriktet

ner, der virker
meddelte

kommunalbestyrelsen,

samt anerkendte

for gennemførelse

tilladelse

må derfor

jfr. naturfredningslovens
Henrik B. Rasmussen

§

Skov- og natur-

foreninger

af naturfredningslovens

udløb,

58.

P. H. Raaschou

G. Wium-Andersen

rigtighed

bekræftes.

Hørsholm, den 17. marts

•

formål. Den

ikke udnyttes før ankefristens

Udskriftens

•

og institutio-

1989.

p.~:a~Ju

