
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
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REG. NR. S <6 ~ A-
U d s k r i f t

af

Overfredningsnævnets For~andlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1933 den 9'September afsagde Overfrednings-
nævnet paa Grundlag af den mundtlige Votering følgende Ken-
delse i Sagen angaaende Fredning af Grunden Matr.Nr.6 ~ af
Høsterkøb.

•
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts-

raadskreds den 2.Juni 1933 afsagte Kendelse er forelagt Over-
fredningsnævnet i Medfør af Naturfredningslovens § 16.

Overfredningsnævnet har ved et den 24.August 1933
afholdt Aastedsmøde besi~tiget det i Kendelsen omhandlede Areal.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde de i Fred-
ningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger, vil Kendelsen
være at stadfæste med Bemærkning, at det paahviler Frednings-
nævnet at drage Omsorg for, at den i Kendelsen nævnte frivil-
lige Fredning af Ejendommen Matr.Nr.6 l' af Høsterkøb gennemføres.

De Gaardejer J.P.Hansen og Fru Ellen Harald
Nielsen tillagte Erstatningsbeløb, henholdsvis 2.470 Kr. og
400 Kr., vil i Medfør af NatUl"fredningslovens § 13 være at ud-
rede med Halvdelen af Statskassen ar H~lvdelen af Amtsreparti-
tionsfonden.

I

T h i b e s t e ro m e s :

• Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts-
raadskreds den 2.Juni 1933 afsagte Kendelse stadfæstes.
Erstatningerne, ia11. 2.870 hr., vil i !\1edføraf Naturfrednings-
lovens § 13 være at udrede mod Halvdelen af Statskassen og
Halvdelen af Frederiksbor~ A:e.tsrep"'.rtitionsfond.

Udskyiftens Rigtighed bekræft~~7
overfrt'o.nin[;S~:t.1Bt,del~ :_' Sept .193;'0

C~ 'I i(\W/oJ-VV
S.J_'C( e tæT.
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REG.NR. 3i/II

U D S K R I F T
af

OVSE7R:1:DllIliGSK-:::VIGrrS KENJ3J,s:~SrROTOy.OL.

Aar 1946,
Grundlag af mundtlig

Overfredningsn~vnet paa
følgende

I

den 3.Januar, afsagde
og skriftlig Votering

Kendelse
i Sagen Nr. 579/1945 angaaende Fredning af de Dele af K~tr.Nr. 6m og
11a Bøsterkøb By, Birkerød Sogn, som er beliggende øst for Vejen, der
fra Høsterkøb fører ned til Birkerød-Hørsholmvejen (Aasebakken).

Sagen er rejst af Bir~erød Sogneraad i Anledning af et ved
Slutseddel fastsat Salg af en Del af N.~tr.lir.6m øst for den nævnte
Vej og heraf følgende Ønske om særskilt Matrikulering af den paag~lden-
de Parcel, og Naturfrednin[snævnet 10r Frederiksborg Amtsreadskreds
hbr den 6.Juni 1945 afsagt Kendelse om Fredning af de Dele af Matr.
Nr. 6m og lls, Rom er beli;gende øst for den oftnævnte Vej.

Fredningen gaar ud paa, at Tilstanden paa Are~lerne i~ke
maa forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa sa~me M~~de SOl

hidtil, nemlig som L'mdbrufsjord.
Det sKal navnlig v~re forbudt:

a. at o~føre 3ygninger af en~ver Art, herunder 30der og Skure, eller
at anoringe a~dre Injretni~:er, der kan virke misprydende, derunder

•

Ledningsmaster og lignende,
b. at nedbryde Diger,
c. uden Fredningc"ijndighedtrnes Tilladelse ut foreta~e ?eplantning med

Tr~er eller 3uske,
d. uden F'rednin[':s:nyndighederr:esTilJad",lse 8t anl'E,,~;e'ieje eller

Stier eller tilst.:.a:rredie'!!andVejrettighe:l.er ~ver Arealet.
Ingen ef de under Frednin[er, irddrafr.e ]' tri"ulsl1Ul'lre-:Jaaudstykkes
udover det til F&stsættelsen af Frednings~r~~sen nødvenjige.

Faataleret har FredninGsnævnet for Frederikcborg Amt og
D',nmarks Naturfredningsforer..ing sallt Blrker3d So;;:ner8sd.

I Erstatnlng er der tillaet ::Jeren, S"erdeJer Jens Peter
rl~nsen 6.50J Rr., der udredes af Statskassen med R~lvdelen og af
Frederiksborg Amtsfond med Hp.lvdelen.

Kendelsen er i Henhold til Naturfrejningslovens § 19, 3.Stk.
forelast Dverfre:l.ninfSn?Vnet, som den 15.~161St 1945 nar besigtiget
Al'eaJ.erne 'lE forhrndlet "ned ;<:jeren.Denne '.ldt?1te :"nske om 'rilladelse
til Beplantning af Are~lerne :ned PruGttrper og Frugtbuske, hvilket
~nske senere er be~ræftet ved en Skrivelse af l6.August 1945 fra
Ejerens 3a~fører, hvorved be:n~r~es, at en stor Del af Arealerne alle-
rede fra tidli -ere Tid før Fredningen er beplantet med Einjb~rbuske.

Ved et af Overfredningsn7vnet kort efter afholdt Møde blev
det besluttet at udbede sig en DdtblelRe fra 9irkerød Sogneraad over
det saaledes forelif~ende Andra~ende. Sogneraadet har derefter i



-2-
Skriveli~ &~lO.November 1945 udtalt, at der i"ke bør plantes Træer
ved Hjørnet Høsterkøbvej-Ravnsnæsvej og ej heller pea den sydligste
~alvdel af det fredede Areal.

Derimod vil der fra Raed~ts ~ide intet være at erindre mod
en Beplantning ~ed lavstammede Fruettræer og Frugtbuske paa den øvrige
Del af det fredede Areal (d.v.s. mellem ~~tr.~r. Bb Høsterkøb og
Høsterkøbvej), neer nærmere Aftale om B~plbntpingens Art og Omfang
træffes forinden ?lantningens Foreta~else.

Under Henvisning hertil meddeler Overfredning"nævnet Tilla-
delse til delvis Beplantning af N!.,tr.Nr.lla af Høsterkøb med lav_
stammede Frugttr~er og Frugtbuske p~a de af BirkeFød Sogneraad anbe-
falede Vilkaar Ob s881edes, at Aftale om ~eplantnin;ens Art og Om-
fang vil v~re at træffe med Birkerød Sogneraad.
~a Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltr~de det ved Fredningsnævnets
Kendelse bestemte, vil lendelsen være at stadfæste med den af det for-
anst::;aendefølge de .~ndring. )

T h i b e s t e rn m e s :

Den af K&tur~rednings~-v~et for Frederiksborg Amtsra~ds-
],reds den 6.Juni 1945 afsagte Kendelse anga~ende Fredning af ,de Dele',
af Metr.~r. 6m og lla Høsterkøb ny, Birkerød Sogn, som er beliggende
0st for Vejen, der fra ~østerkøb fører ned til Bi~kerød-Hørsholm-
veJen (Acsebakken) stp.0f~8tes med den af det foranst~aende følsende
Ændring.
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Aar 1945, den 2. Juli, afsagde Overfredningsnævnet paa Grundlag
af mundtlig og skriftlig Votering følgende

Kendelse
i Sagen Nr. 579/1944 angaaende Fredning af Udsie:::tenfra t1,A.aRebalr..kentl

i H~sterkøb icod Nord over Egnen omkring Hørsholm.
~aturfredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds nar i Henhold

til § 19, 3. Stk. i Naturfredningsloven forelagt Overfredningsn~vnet
er.af Nævnet den 8. MaJ 1944 afsagt Kendelse ~ Sagen, hvorved ret er
bestemt, at et Are~l af Watr. Nr. lO~ af Høsterkøb, Birkerød Sorn, so~
er vist paa et til Ker.delsen hørende Kort, skal henl~gge saaledes, at
Udsigten over det fra nøsterkøbvejen er fr~ og uhindret paa nærmere i

Kendelsen angivet Maade.
B~rkerod Kommune har paataget sig at holde Bevoksn~ngen pas det

fredede Areal i den fastslaaede Højde uden Udg~ft for Ejeren, at holde
Hegnet mod VeJen ved det fredede i forsvarlig Stand og at renholde saavel
I~j som Rabat og Grøfter pao og ved Udsigtsstedet.

Paataleret IDedHensyn til Serv~tutten ar tillagt Naturfredningsnæv-
net og B~rkerød Sognbraad.

])"lY er tillag"t EjGren af Ejendommen "Ansgarstiftelsen" en Erstat-

I
I

n~ng paa 1.000 Kr., der skal udred~s med Halvdelbr. af Statskassen og
Halvde1e~ af Freder~ksborg Amtsfond.

'Ov8rfredninesnævnet har den 19. August 1944 besigtiget det frad"de
Ocnraadc:,bvorved det viste sig, at dor ved Borthugning af Træer og N·"d-
skæring af Tjcrnehække~od HesterkøbvdJen i en Længde af 12 Meter var
tilvejebragt Udsigt mod Nord.st fra VeJon.

Overfradn~~bsnævnet besluttede dOB, at den for Udsigten over Park8n
aabned~ Del v~lde være at ~dv~d~ imod Nordvest ned ~mod H.rstol~-Biyke-
rød"~Jen med 8 Moter, saaledes ~t ydarligore 8 Meter af Hækken cedskæres
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og Tr-æbevokqniAgep b~g Hækk9n f~ern~. viDkelrat ~ d~nna og pedQfter
c:oJ.øst indtil 6t nærmere betegnet I.erketræ et ,Stykke nede i Træbevoks-
ningens Yderkant.

Et Rids, der viser dot servitutbelagte Areal, er vodhæftet Kendel-
S3n.

Med .Grundejeren "AnsgarstiftEJlsGn"s RepræsentE1nt, Landsretssagfører
Garth Grllner enedes man om en For~,~~ls~ af Erstatningen for Fredningen
~il 1.200 Kr. i Anledning af den beslutt;de Udvidelse af dJt fredede Om-
raade.

Und'EH Henvisning til, b.t en TJlefonledningsmast ved Udvidelse af
udskæringen vilde blive frilagt omtrent ~idt i Aabningen, an~edede Lands-

l
!
{
(

r
I

-retssagf~reren om, at Masten maatte blive flyttet bort fra U~skæring6n.
~alsaad~n Flytning m~b. f~ndes rim~lib' har man rettet H~nvendels~

til Kpbenhavns Telefon-Aktieselskab ae:Mastens Flytning s~mtidig med 00.-
skæringens UdvidJlse.

Ifølge foreligg~nd~ Tingbogsattest hvilJr paa Ejendommun Hæftelser
til Østift~rncs Kreditforening og til 3aron Henrik Wedell-Wedellsborg.

Be[go Panthavere har erklæret intet at have at erindre imod, at Er-
stat~in[~n, stor 1.200 Kr., ud3n Afdrag udbetales Ejendommens Ej8r.

Da Ov~rlredningsnævnet jøvrigt i det væsentlige kan tiltræde det i

~vnets Kendelse ~dtalte, vil Kendtileen være at stadfæste med de af det
foranstaaend~ følgende ÆndrinEer.

~
1
l

I,

';' h i b ~ s t e ID ~ ~ s :

D~r:.af Naturfr'Jdnini!s;1ævr.otfor Frederiksborg Amtsraadskreds dt.ne.~j
1944 afsagte K,':;:Jdelsaangaae;ndc Fredning af Udsigten fra "Aasebakken" i

i
t

l,
i
l'
l

l

f

?lIstsrk,;:,bim<,d Nnrd over Egnen omkring ::J:~rsbolmstadfæstes med dE;af :1e;t

U:iskrifter..s?ig-
tighed be~yæft~s

• ..- ~"J"",' •• ,,"

-. '. 7/ o_-l/ -''o ,

Overfrednin[,sn~nc~, ,Sekretær
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REG. NR. 3111}
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af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

Aar 1945, den 6.Juni blev af Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amt ved Formanden, Suppleant Dommerfuldm~gtig Helge Olrik og Med-
lemmerne, Sogneraadsformand Kai Jensen og Murermester Carl Poulsen
i Sagen om Fredning af en Del af Udsigten fra Åasebakken, afsagt
saalydende

K E N D E L S E :
Ved Kendelse af 2.Juni 1933 stadfæstet af Overfredningsnævnet

9.Septemoer 1933 blev den Del af Matr.Nr.6m Høsterkøb By, Birkerød
Sogn, der ligger Vest for Vejen, der fra Høsterkøb fører ned til
Birkerød-Hørsholmvejen fredet, eaaledes at der ikke paa Grunden maa
opføres Bygninger eller anbringes Genstande, der kan forringe Ud-
sigten. Ved Deklaration af 2S.April 1934 paalagde Ejeren af Matr.
Nr.61 Høsterkøb By, Birkerød Sogn, denne Ejendom en Servitut, 'hvor-

~~Z ved dette Areal blev fredet pas samme Maade som den vest for Vejen
~~~
~~~R;i~;lige;ende Del af Matr. Nr. 6m.

f~ Ved Kendelse af S.Maj 1944 blev en nærmere betegnet Del af~t:: Matr.Nr.10a af Høsterkøb By, Birkerød, fredet for at sikre Udsigten

•

fra fornævnte Vej mod Nord til Egnen omkring Hørsholm.
Da nu Ejeren af Matr.Nr.6m Høsterkøb By, Birkerød Sogn, Gaard-

2ejer Jens Peter Hansen vilde sælge en ea 1000 m stor Parcel af den
Del af Matr.Nr.6m, der ligger umiddelbart op til Høsterkøbvejen øst'
for denne, næGtede Birkerød Sosneraad Udstykningssagens Fremme og
rejste Fredningssag med Hensyn til hele den Del af Matr.Nr.6m, der
er beliggende øst for Vejen.

Under SagensBehandling har der i Nævnet været Enighed om, at
FredninJen ikke alene bør omfatte den Del af Matr.Nr.6m, som ligger
øst for Vejen til Høsterkøb, men 0bsaa den Del af Matr.Nr.lla, der
liGger øst for fornævnte Vej, Matr.Nr.lla ejes ogsaa af Gaardejer- .
Jens Peter Hansen.

Det samlede Areal, der derved fredes, bliver 10.145 m2.
Grundskylden for hele Ejendommen Matr.Nr.6m, lla og IIi af

Høsterkøb er 8300 Kr .



;I,

•

•

Ejeren af Arealet, Gaardejer Jens Hansen, har nedlagt Paastand
paa, at der tilkendes ham Erstatning og har krævet Differencen
mellem den ham tilkendte Købesum l Kr. pr. Kv.Alen og Grundværdien.

Til dette er dog at bemærke: Arealet er ikke byggemodent i
egentlig Forstand, da hverken Vandforsynings- eller Kloakeringsfor-
holdene er bragt i Orden. Paa Grund af Sjælsøvandv~rkets nære Belig-
genhed er der paa Arealet Forbud mod Vandafledning og ifølge Op
ning fra Birkerød Sogneraad ligger Arealet udenfor det ved Kom~'
Dispositionsplan fastlagte Bebyggelsesomraade. Vandforsyning vi I

hos være vanskelig paa Grund af Arealets høje Beliggenhed. Areal"
er ca 25748 Kv.Alen og en Erstatning paa l Kr. pr. Kv.Alen Vild'
ganske urimelig. Under Hensyn til det anførte findes en Erstatn~

6500 Kr.

af 40 Øre pr. Kv.Aler. med Fradrag af Værdien som Landbrugsjord
(15 Øre pr.kv.Alen) d.v.s. 25 Øre pr. Kv.Alen passende. Nævnet
mener herefter, at der bør tilkendes Ejeren en Erstatning af

Fredningen bør gaa ud paa, at Arealet fredes, saaledes at
/I

Tilstanden paa Arealet ikke maa forandres, men det skal udelukke
kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil, nemlig som Landbrugsa

Det skal navnlig være forbudt
a. at opføre Bygninger af enhver Art,

at anbringe andre Indretnin~er, der kan virke misprydende,
~nder ledningsmaster og lign.

b. at nedbryde Diger.
c. uden Frednin6smyndighedernes Tilladelse at foretage Beplaptni

med Træer eller Buske,
d. uden Frednings~yndi;nedernes Tilladelse at anlægge Veje elle~

~~ I

Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet, ~
. ~{<:;
~Ingen af de under Fredningen inddragne Matrikulsnumre maa

stykkes udover det til Fastsættelsen af Fredningsgrænsen nødvendige.
Erstatningen vil i Medfør af Naturfredningslovens § 17 være at

udrede af Statskassen med Halvdelen og af Frederiksborg Amtsfond med
Halvdelen.

Erstatningen udbetales Ejeren.
Thi bestemmes:

Den Del af Matr.Nr.6m og Ile H~sterkøb By, Birkerød Sogn, der er
beliggende øst for Vejen, der fra Høsterkøb fører ned til Birkerød-
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Hørsholmvejen fredes, saaledes at Tilstanden pas Arealet ikke maa
forandres, men det skal udelukkende ~~e udnyttes paa samme Maade
som hidtil, nemlig som Landbrugsareal.

Det skal navnlig være forbudt:
a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller

at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, derunder
Ledningsmaster og lign.

b) at nedbryde Diger,
c. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning

med Træer eller Buske,
d. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje eller

Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet.
Ingen af de under Fredningen inddragne Matrikulsnumre maa ud-

stykkes udover det til Fastsættelsen af Fredningsgrænsen nødvendige.
Der tillægges Ejeren, Gaardejer Jens Peter Hansen en Erstat-

ning paa 6500 Kr., der udredes af Statskassen med Halvdelen og
Frederiksborg Amtsfond med Halvdelen.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende pas Matr .
Nr.6m og lla Høsterkøb By, Birkerød Sogn .

Paataleret har Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amt og
Danmarks Naturfredningsforening samt Birkerød Sogneraad.

Carl Poulsen Helge Olrik Kai Jensen
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Protokollen for r1'e4n!.D&-.ger

for

rREDERIISBORGAll! •

•

Aar 1944, K&D48i 4en e. 1Ia~ atøcde rrdnlq.-.ut for

'rederiksborg AIlt 1 68&en 011 PredJl1ni at V4.1gten fra "J.a.ellakJten"

1B•• t.r.keb aaal7den4e

DIlDELSEI

rra 4en offent11ae Ve~, der fra B.sterteb ferer ned til

11rkend-BersholDrnjen, er der en ~h.l4 Vda1&t ud o"er Eate.o ....

gaarde Marker tl1 Eetemoa•• koy og 53-l •• , aaalede. at denne Ye3 ll8&

betragte. aom en at Ae lIJIlUkkeete1 lord83_UIID4. tidligere nr 4v

fra Ve3en tillige en u .. d'ftn11g lIIIUk Ude1&t aod 10r4 oyer Ipen om-

kring Barsholm, og lian kunde endog 1 klart Ye3r ee over l1vaa.'bQgten

til Eronborg. Da Generaltonøul GNt anlagde Aa.ebakken 8011 en Ly.t-

ejendom, beplUltede han 1m1dlert1d den SknIIlt, der 11gger 1&11&8 •• d

Bnterk.nejena Borddde, ud Grantmel", og CSa 41•• e ftr wt.et OP.

atekar d. Uddgten fra VeJen aod lord Ol Mrnede 'e",ed YeJ- en

meget etor StenhedllYl!J'41.

Itmered Sosneraad har llU henvendt elg til rredn1nP"""fl1et

•• 4 ADIIOdn1.JaiOB! at .ege udvirket, at Ud.1gten tra "ehruft'e3eJl aod

lord genaabn..... og IlIIVDetbar da, etter at Generalkoneul Qrat bar af-

hændet E~endoJlllllenAa.ebakken til .AJi8g&l"8titteleen, f01ilandlet lied 4e

Dy- Eler om Sagen. Under 41888 10rilaDdllJ1ger er E3eren gaaet 1Jld paa

at lade foretage en UdBksr1Dg1 Bevotsn1Dgen paa 5knmten, og herved

er 4en &mUkkeateDel at den tomæmte Ude1et atter blent tri. Udete-

ringen tindee lJ1dte8Det pa& det Dæ1"'flllrendeKendelse vedheftede ~rt.

EJeren er lndgaaet pa&, at det paa Xortet vhte Areal at

lIatr.~r. lO ..! Buterteb By, Blrkenld Sogn, 1 l~t1den Ual benl1gge

.&&ledee, at Udslgten over det skal vere tr1 og Uhindret, eaaledee at

I ~,?~~~
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Lille •• og de' Landakab, der indenfor Udebr1.Jl.gen. aamae l1øer ~ed

lUn at S.e og ba6 ~e4 den, trit _al kwme .e. fra ab Del at Hø-

.terk.'bYe~_, der par 1811&. UukariDB8n. p'er.w :laDt. Der ... tølge-

11g ikke uden Predll.1.ngsDn'Dets SaDl't1kkeb7øe., plantes, opstille.

Ledn1ngl!lll&.ter eller Ugnen4e paa }.reale' 1 en ... du B.~4e, at Uuli-

ten hindre. eller akEmae••

Udeigten er Dm~re taetslaae' 1 den Kendel.en ~edbattede

Profil 1UdBkllringens 141dte. l)cle1gten akal heretter WIre fri OTU

den rlade, der er 'be.tlimt Ted Sntraaler gennem ø~.punlttet O, der er

beUgg8nde i Ve3skellet a1elt i Udelalrinien, l • OTer Temm, til en

. L1n1e 1 B"'~dtID2,5 m OTer hrnm 1 den lodrette Plan germemJlidtc af

den psa det ~edhæftede Iton .om Ål bstepede 5ti.

Birke re d XollllllU11epøatBBer II1g at holde BeYoksl'J1l1&tIDpaa hele

det Areal, bTor der er giT.t 1n4ekrænkende Bntemael.er om Bepla.ntn1n-

gen 1 ~.n aa.tsl .. ede Bø~de uden Udgif' for E~eren, dog ikke langere

end aen paa Xortet Tiste Lime O-D ( 4et JlU beplantede).

Birkered ~mmune paatager 8ig derho. i Samraad •• d E~eren

at beplante Arealet, paa hrl.lltet der er aket h14ll1ng, paa Kortet

betepet 7.X.G.H. Det Ved, der tremkoDllllerTed 1's1d1l1Ageller Kapning

af Bevokell1ngen, Ulfalder Ejeren.

Da det lDaabefI'1gteB, at Bepet aod B.sterk8bn~en Til 'blin

udsat for OTerIast og Omg1Telseme tor loruren1ng, paatager Birkerød

Eolllllll11edg endel1g at holde Hegnet 1 Udøkaringen E-F og 5 • Id Hegnet

paa llegge "Sider af Udsklllringen 1 tor ..... rl1g Stand (Pigtraadshegn), Ol

til enhTer Tid at renholde 8 .. Tel Vej .0111 Rabat og Qreft.r f&& og Ted

Ud 111gt ested et.

Da der ~ed den eaaledee fastlagte Udsigttd'redn1nG .r lagt

en Brrde paa E~endommenKatr.!r. 10 ~ Besterk8b my bl.a. derTed, at

den t11 en vis Grad deles 1 2 Dele og den fulde Udny'tel •• ff det

Ar-.l, hTorpaa Predn1ngen akal hvile, h1Ddreø, T11 der 'WIre at til-

l.gge E~er.n en Erstatninb. øtor Kr. 1.000,00. Denne T11 .-re at ud-

rede aed BalTdelen af statskassen og .eo BaITdelen at Frederiksborg

Amt&;fond.

•
Denne Kendelee Til 'VIlre at tinglyse paa Ejendommen•

•

B213360
Linje  



PaaUJ.ere" har 'ndn1DB..-nut't for heder1k ..b0l"lh't 0&
B111celWdSogneraM.

~ h l ) e • 't • a a e l'

Den oven for beSkrevne De~ at Xa'\r.Br. 10 ~ B.s'tert.b Jf,
Birkered Sop, frede. aaalede. lom o....nfor angt ....t.

Der 1;111.-"" E3eren at E3l111dommenAJlagarøt1fhleen en Er8'"t-

Ding, .'tor Kr. 1.000,00, der udredee aed Halvdelen af Statakaesen 0&
Halvdelen af Frederiksborg AmtøfoDd.

Carl Poul.en. O l r 1 k. hl Jan.en.

Udskriftens R1it1ghed bekl'lBf•••
'redr11Dg8D1n'D8t tor 'recl er1Jtaborg Amt, d.. 8. 11&3 1944.

' .

...

•
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For~andlinbs~rotokollen for Fyednincsn~vnet for Freceriy.Eborg Am~syaadskrej,

Ae.r 1933 den 2. Juni 2oretoses For:nar.dSagen ?Jl-B:: Nt;.vnets

:sae~de Udsi5~en fra fl}..B.Se:':å}:J:en" 0ver

S88.1y(le~de

K e n -:::e s e .

3irkerød 80gneraad har 0r:ordret D~vnet til at frede et
'Areal af Aasebakken ved Sj~l Se.

Soenevejen fr~ Hesterkøb til R~v~En~s fører forbi Lands~edet
r:ac1eaas o: derfra ned~d mod Sj~l Se over kasebakken. D~r aabner sig
l1er p&a en kort Str:;.knin[:er.uo;",dvanlit:srrn}: U:;sist over S~en. :g,,}:-

ken liG~er nidt for denne o~ in;et~te~, fra [ør landskabet et ~ere h&r-

'Lk}o:er:er ~,O-GO II. L0~ der }wor U:l'3 sten aabner sif, nozet h~r.l-

F::"an~,r:i~:g mo~st, nen fri: ma.l nJY'.l O[ Vest. C~. 100 r: lb::::1seye

G~2r V~~en by&t~~re ned~d, o; V~si~t€n ~a~eT =iE-

O;:ørelser, ",f et 30::ceYhus rea en p..ycel, ~orr,Fn' :;ellenrlc,yaldNielsen

•

/.

_,.....II

•

~en er do~ itte esaet i JYden, da S~~~e~8ajet ef~~T ,t ~sve mo:ta~~t

/'
?1~'tÅ ~',e2-",en~olL:, J ~~~e,~[~3, jer e",cr de:: oyen:or ved V'.-~erJ 1i[-

~er,d.e G::UY!0, ! ~~t:r. 1 ~. 61 ~2'~,-;-eY].:2b. ~:2T tilb:'l\~t Et ltL..2-=~ 02n li~-:ne) Ile.



sa;;;tat }lan rar :o aft ud;:ift til Uds:y}:ninz. Pru t1arald };ielse~ l-_ar

Fr,,:: rj}::cbori;ArJtf '"'l-,are-o~ laanekasse ):E.r ,ar., Plinthaver i

:Jet naa c..TIses :or Lt v ....~..e ,-f :::e~en V~rj.i

ujbetalt til sic.
-I' ..~ •

for alle, der færdes
F.å oi:talte Vf:: j , at Udfi.=tE::l1 iki-:.:e i"Yldsl:r~n}~es eller hamr-es r:uvr..lig .'

ved E;~nin:er i Foy~rundeL, o; der er derfor ALlednin~ ti~ at szSe
B~;r:;ceriet stard.set O[ v~r~e Udsi:ten i Fre~tiden, i hvilke:

n'2;n, 2:nbri~.:.:€s h::....jtoprc.:erjJe G:?Ls~&.ndE: eller fore-:s.Ses no.:en an-
')

der. }'GT[.n1:ri~~~ 2~ =e:~idnil:[ fOT Si ede:E U~:2eenc.e u3en F=ed;.,ir.~sn~VJ'~"~
I

S::.::-tyk1t-?, l.iCE:so::: !L-.Vl"!et ..t_2 kur:ne f:)r~s!1.=.e sClf'dany!e Hir:d.rin~-=r .el{

I
I

I Erstatnine findes der lit ~,atte ~ill~c:es E~eren 2470 Kr.

an-

s::.~le:ie:: et

•
]'il

.~ I .....I ~ 1 ";-- -- .
;..• T • :-,:~YSer.
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Genpar-~

D I I L A B A T l O l.

•

Qnder-tegnede Fru Ellen Westenhols, Ejer- at Matr-. Ir.

6.1 Bøster-kØb, paalægger- herved dette Grundstykke den samme·Sel"-

Yltut, 80111 nd Fredningsnæmet8 Kendelse af 2/6 19'3 er- paalaet

Matr. lir-. 6. smstds., nemlig at hele G1"UDdstykkettrede., su-

lede. at der ikke paa Grunden uden I'recmingsclllvnet8 Samtykke mas

optøreB Bygninger af nogen Art eller anbringes taste Genstande,

der rager op, og lIævnet kan forlange al PlantDine nedskaar-et,

etter sit SkØD,naar den torringer Udsigten. -

Dett~aa tinelyses.

I a I l e a a " den 28. April 1934.

Aage Yiesten1lo1&. Ellen Westenbol&.

Anmeldes til Tinglysning at Fredningsnævnet 1

Frederiksbore Amt.
HelSinge, den 30. April 1934.

A. P. L a r s e D.
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 6 Helsingør

EØbstad m.Y. Tirsdag den l. laj 1934.

Lyst. Tingbol: Bd. 26 Bl. 258. Akt: Skab I Mr. 6SQ.
O l r i Jt.

/ v. lI1i?lseD
PIII.

I Sørensen.
PIII •
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00388.01

Dispensationer i perioden: 16-08-1985 - 06-10-1988



}
I I ;. Naturfredningsnævnet for

t,' Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Kriminaldommerkontoret

Torvet 3-" 3400 Hillerød
nI. (03) 269800 ml. kj. 9-12

Hillerød, den 16 AUG. 1985
F.S.nr. 48/85.

REGeNt
REG.NR.

oo~8Boo \ C

63g8t;;.ooo

{~~.

Ang. opførelse af reg~13t~rstation nr. 472 B maj tilhørende
fordelingsledningsafgrening på matr. nr. 11 a Hø3ter~øo by og
5 h Ravnsnæs by, Birkerød.

Ved br8V af 14. marts 1985 har HNG, Hovedstadsregionens
Naturgas I/S, ansøgt O~ nævnets godkendelse af en bebyggelse
J~~attende en ~egJ13t)rstation til brug for naturgasfordelings-
~et på matr. nr. 5 ~ Ravnsnæs by med hertil hørende fordelings-
ledningsaf3rening p~ næJnte ejendom og på blandt andet ejendom-
men matr. nr. 11 ~ Høsterkøb by.

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

ber 1940 i anledning af anlæg af nærmere beskrevet 3tianl~g fre-
det for så vidt angår je~ l~d, der ligger mellem stien og Ravns-
næsvej, således at det blandt andet naJ11ig er forbudt at opf~re
bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller andre ind-
retninger, der kan virke misprydende. På~~18ret har Statsministe-
riet og Birkerød Kommunalbestyrelse hver for sig.

I henhold til denne påtaleretsbestemDelse har næ~net fore-
lagt sagen for Fredningsstyrelsen, der ved skrivelse af 27. juni
1985 har meddelt, at fredningsregisterets kort vejrørende Sjælsø-
stien ~dviser, 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 K~m-
~un8 Ded de forpligtelser, de~ følger af overdrag81sesdokumentet.
Sti~reale~ er ikke omfattet af de på matr. nr. 5 ~ Ravnsnæs by
i henhold til lov nr. 593 af 13. november 1940 tinglyste servi-
tutter om stibyggelinie og fredning, hvortil Statsministeriet
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(nu Fredningsstyrelsen) og Birkerød Kommune hver for sig har
påtaleret.

Ejendommen matr. nr. 11 ~ Høsterkøb er i forening ~ed matr.
nr. 6 m ibd. ved afgørelse truffet den 3. janl:l.ar:}9~6 af 9v~r-_ 388,0/0
fredningsnævnet fredet for så vidt angår den del, der er belig-

<~ = _ - _- _- - __ .=-= _7

gende øst for vejen, der fra Høsterkøb fører ned til Birkerød -
Hørsholmvejen (Aasebax~en), således at tilstande~ p~ ar~al~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 dPO~, hvorefter 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 medfør af

fredningskendelse af 25. februar 1966 for 3it vedkommende 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 efter de givne
oplysninger ikke ses at være i strid med fredningernes formål,
hvorfor nævnet ejheller bar 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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Hillerød, den .. .. . ..... .

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
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REG.Nl
Adr.: Civildommerkontoret

Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 269800 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 3 O/ 8 8 ..
Modtaget I

Skov .. og Naturstyrelssl1l

~ 3 JUNI 1988

Ang. bebyggelse på matr. nr. 10 a HØsterkØb,
Vor Frue Kloster, Asebakken, Høsterkøbvej 3.

Ved brev af 15. februar 1988 har arkitekt Hans BØlling, Hylde-
gårdsvej 7, Charlottenlund, på vegne Benediktinerindeordenen i
Danmark ansøgt om principiel tilladelse til til- og ombygning på
matr. nr. 10 ~ HØsterkØb by, BirkerØd.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 2.
juli 1945 om fredning af udsigten fra "Asebakken" i HØsterkØb mod
nord over egnen omkring HØrsholm.

Den projekterede tilbygning omfatter kælder, stue og 1. sal.
Kælderetagen er projekteret indrettet med bibliotek, grupperum,

opbevaringsrum og toilet.
stueetagen er projekteret til at rumme fællesfaciliteter og

forbedrede forhold for portnersken.
1. sal. er projekteret til 4 enkeltværelser med eget bad.
Gennem hele bygningen indrettes trappe og elevator.
Bygningskroppen afsluttes øverst med en kraftig gesims i samme

hØjde som eksisterende ejendom. Synlig del af tagdækning er projek-
teret udfØrt i materiale, der harmonerer med eksisterende kvistbe-
klædning. Materialevalg iØvrigt som eksisterende bygningskompleks.

I ansØgningen er beskrevet bygningsbeliggenhed i landskabet.
Projektet vedrØrende ombygning omfatter kØkkenfaciliteter i

eksisterende hovedbygning.
Sagen har af nævnet været forelagt BirkerØd Byråds tekniske

udvalg, Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning samt Danmarks
Naturfredningsforening.

Teknisk Udvalg har anbefalet ansØgningen med tilfØjelse om,
at man helst ser tilbygningens tagform ændret til en afvalmet tag-
konstruktion dækket med tegl, og at vinduesopdelingen i hØjere grad
bØr tilpasses vinduerne i den eksisterende bebyggelse.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig kommunens
forslag •
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Hovedstadsrådet har den 22. april 1988 i medfØr af by- og land-
zonelovens § 9, jfr. § 7 meddelt tilladelse til den ansøgte tilbyg-
ning på de af BirkerØd Kommune anfØrte forudsætninger.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningskendelse af 2. juli 1945 for sit vedkommende principiel tilla-
delse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsend-
te tegninger på vilkår, at tag form ændres til en afvalmet tagkon-
struktion dækket med tegl, og at vinduesopdeling tilpasses vinduer-
ne i den eksisterende bebyggelse, samt at endeligt projekt i over-
ensstemmelse hermed indsendes til nævnets godkendelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til arkitekt Hans BØlling,
Hyldegårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, og landsretssagfører Hans
Verner Christiansen, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 KØbenhavn V.

~~~Lis Lauritsen
formand

I
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Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

~; 2970 HØrsholm.
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ningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til arkitekt Hans BØlling,
Hyldegårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, og landsretssagfører Hans
Verner Christiansen, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 KØbenhavn V.
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