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FREDNINGSNÆVNET>



U D S K R I F T,.

af
.rhandlingSprotokollen for .b\redningsnævnetfor Frederiksborg Amtsraadskreds

D E K L A R A T ION

Undertegnede Ejer af Fogedgaarden, ~atr. Nr. 5a Tisvilde,
indgaar herved paa, at det gamle Stendige langs Byvejen og Vejen til
Vejby med de derpaa staaende Træer skal være fredet, saaledes at det
skal bevares og vedligeholdes og opføres igen, hvis det paa Grund af
Vejudvidelsen skulde blive nødvendigt at rykke det tilbage.

Dette maa tinglyses.
Fredningsnævnet er paataleberettiget.

Tisvilde, den 18. November 1935
Chr. Nielsen

Ovenstaaende Frednings-Deklaration kan tiltrædes og anbefa-
les.

Vejby-Tibirke ~ogneraad, 1isvildeleje, d. 30/11 1935.

Laur. Nielsen Carl Olsen Laur. Corneliussen
LvlOrtenPedersen Ole Nielsen V'/. Jørgensen
Laurits Ellehauge Alfr. W. Larsen Jørgen Willumsen
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REG. NR.-/??..lhl
yqy

Ho

Afskrift.

K E N D E L S E
afsagt den 8. december 1951.

af fredningsnævnet for FreJeriksborg amt.

Fra gaardejer Christian Nielsen, ejer af matr.nr. 5 a Tisvil-
'.
I

de by, Tibirke sogn, hvilken ejendom er omfattet af fredningsplanen
for ArresØ, har nævnet modtaget anmodning om at indlede frednings-

A).. sag i henhold til naturfredningslovens § 31 stk. 5.
Efter nævn8ts skØn er en saadan fredning paakrævet, dog saa-

ledes at den vil kunne begrænses til at angaa et areal paa 25 m
langs ejendommens matrtkulerede gra~nse mod søen.

Dette har ejeren tiltraadt imod, at der ydes ham en erstatning
Daa 300 kr., hvad nævnet finder rimeligt.

Det bemærkes herved, at matr.nr. 5 a er beliggende to steder,
og at n~rv~r8nde fredning kun angaar den nordlige del, saaledes

e,) at spørgsmaalet om fredning af den sydlige del - med ejerens samtykke
udskydes til senere behandling.

H e r e f t e r b e s t e m m e s

I

I

I

Den nordlige del af matr.nr. 5 a Tibirke by, Tisvilde sogn
(d.v. s. den syd for matr. nr. 12 f beliggende del) fredes sn led es,
at det er forbudt på et 25 ID bredt bælte langs ejendommens matriku-
lære gr~nse mod ArresØ:

l) at opføre bygninger af nogen art, herunder boder og akure,
eller anbringe andre indretninger, der kan virke skæmmende, herunder
ledningSIDaster o.lign.

2) uden fredningsmyndighederbes t'll -1 anelse at fjerne den paa



-)
arealet værende bevoksning af træer og buske, bortset fra oaukr~vet,
naturlig udtynding.

Da det maa anses som sandsynligt, at lignende bestemmelser ef-
terhaanden vil blive indfØrt med hensyn til hele ArresØ, og da det
saaledes drejer sig om en fredning af større omfang, vil den gaard-
ejer ehr. Nielsen tillagte erstatning 300 kr. være at udrede med ZOO kr.
af Statskassen og 100 kr. af Frederiksborg amt.

~endelsen vil være at tinglyse paa den nordlige del af matr. nr.
5 a Tisvilde by, Ti birke sogn, med fredning snævnet for Frederiksbo~'

J. L. Buch Carl Poulsen
--eamt som paataleberettiget.

H. V. Hansen

Ændringer i eller OmstØdelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade lo, KØbenhavn K.
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (I do .. nderJydske lands.
dele) bd. og bl. 1 tIngbogen,
art. 'nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

4 kr. 00 øre Akt: S'kab [J nr.'lx~
(udfyldes .f d~mmerlr.ontcn

5 !: fisvilde Stempel:

by, fibirke 80gn.
REG. NR. l~!J..l1.-'l..-.!øbers }...,j JOlJ1 Kredltors bopæl:

Y'7 Y Anmelder:

Arne Stecher
Landsretssagfører
Adelgade 15, K.

D E X t A a A T lOK.
_____ -61 1

. I &AledAl.. Af, .t .n 4.1 at ~'r.Dr. , ! T1øv114e b7. 1'1b1rke aDp
as'•• u4.t7kket i-parceller '11 aoamerhuebeb1B1elae pAlæager uD4ertoGQo4e
.~e~ ha~.4 P& -ane o, .ftertølsende e~e»e. "sa' nævote e~oD4oD tølaon4e
•• rvltutt.Z'.

I heDbold tl1 4. 1 fN4l1lqa.vAeta teDdel •• at 2'. ausut 196'
(l.S. 464/65) fa.tsa"e •• kllMlaer'" der pI"puGe1l.r at 4.'
areal, SOlI plane. oratatter kø optøre. 804Qlumuae 08 11lBØDb7B-
uAI al optøre. lu~rraer. OD440 .. tra eJ_ndo_eu matrikulllZ'8
snu8 mod Amee. Endvidere skal beplantA1lapAe økoyagtlso ka.
ratt.r beY~. i Yi4 ••t aul1st oataas.
samtid1B statue quo-fre4.. ae tre s74for liSGende lo~der at aat~J >s>
D~. , a 80m viet pl ve4batt.aeri4e.- .
Påtalerot tilkommer rz.4A1D68AØYnet tor Frederiksborg amts aora.
11,. 481 OB VeJb.J - ribirke BOlDerAd.

I

D.au "ek1uatlOD kaa tSnal7D .. p4 matr.nr. 5 .! Tisy!14. br. '1'1bl~
k. .op•

Re, 1&... 71' '11 4•• ~....... pIIa.l1 nit.t".1' oa b7N.1' 1n-
1'1'"Mart... t11 .~.IUl_.u tol1. i tl .

•••• .'t:\.fiY~J.AA•••••• 40. 27.12. 196'

80ll, e.ter at matr.nr. 5 AI .. Cw...Ji:l.eJ.~~J1..~~'l\V.. . 1 U v 'S-a.
[,l (.1t1Z~~ -? v-~ ~.t/;u.,e-.( J /-er:cflJttJtt"fv ;0« c-~f 4:-1 ~ t 'l. o fJ__n
II f ni~U:. 1J.'1 I 7- ~ t4..f..J CtTj-"'v .' . tV, ~ -9/J "/ UJ ,/4 'æt: '7 ~

Ovenstående deklaration tiltr.dea. I
Vejby-f1birke 80gnerAd Bo118se p~. Vejb7, 20. deoember 1965

P. 8. V.
~. N1els P. 118188n
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~n1erteeC3de ~jer ~f ~ozedzaarden, ~atr. Nr. 5a Tisvilde,

Vejb:r ;:.lecl d~ aerpaa sta~enrie !'rs.:ersl;al V!.i"refredet, sa~lede5 at det

81:al ~evan"5 og v~clli~el1oldes og opf~res ig~n, l~vis det paa. G·rwld. af
Vejudvidelssn skulde blive nødvendiet at ~kke det tiloa;e.

~!~dnin~~n~vnet er paa~aleberetti6et.
'::sV'il'le, å..en IS. ::ove:;;oer l~35

le~.

Ciirl Olsen
.·.c~·ter..l-eder;:;e:l eIe iHel::;en ... J~r.:.:~m;;;en

';'.lfr •. :. L~!'sen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00494.00

Dispensationer i perioden: 29-02-1996



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

ModfsgCltU
Skov- og NaturstyreYse:ru

Helsingør, den 2 9 FEB. 1996

Vedr. FS 86/95, matr .nr. 5 eæ Tisvilde by, Tisvilde.

Ved skrivelse af 10. oktober 1995 har Dansk Boligselskab som ejer af ovennævnte ejendom
ansøgt om nævnets tilladelse til at fælde et ud af 5 elmetræer på ejendommen, idet træet er
konstateret angrebet af elmesyge, og at undlade genplantning.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration lyst den 10. december 1935, der har til for-
mål at bevare det gamle stendige og de derpå stående træer.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte.

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 Natur-
fredningsforening 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 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.

-~.. nævnets formand

AD \ C1 al (c; - \ 'll \ /2 - D oc, l
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