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UDSKRIFT

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS A~JDELSESPROTOK01.----------------------------------------

Aar 1939 den 3. i'~8.j afsagde Overfredningsnævnet p82 GrundL"g
~ ~f mundtlig og skriftlig Voterin~ følgende

Kendelse
e
.- i S~gen 352/39 vedrørende Bebyggelse af fatr. Nr. 7c Hammersholt •

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg funtsrandskreds den
7. Dece;n"'er1938 trufne Beslutning, der gaar ud paa, at Ejeren ,::d den
ommeldte E,jendom ikke kan opna,'lden i Lov Nr. 140 af 7.Maj 1937, § 25,

2. Stk., omhandlede Tilladelse til Bebyggelse af Ejendommen, er af
den pa')g'.eldendeindanket for Overfredningsnævnet.

Overf.'rr)dningsn::evnet,som den 22. Anril 1939 har besigtiget
Ej endommcm og herundor forhandlet med dennes Ej er og KØheren af den
pCtagældende Parcel, finder efter Omst'J3ndighederne at kunne tillade,tt at Ejendommen bebygges, dog efter Fredningsnævnets forudgaaende God-
kendelse, for saa vidt angaar Sebyggelsens nærmere Udformning og Pla-
certng.

T h i b e s t e m ID e s
Bebyggel se af Ej endolTIlY.on~.1:ltr.Nr. 7c Harnmersholt tillades

)'''1 l[ill'Jwr,at Bebyggelsens n:nrncre Udformning og Placering forud
", bodb'~t3ndt :o.f Fredning snævnct for Frederikshorg Arntsra:ldskrcds.

Udskriftens Rig-
tighed bekræftes

~;>
Y'~".. ~- ~.~.
; l'" ,., ti L~ :.L. - I .1'-.· V ,.

Overfredningsnævnets Sek~0tær.
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FRBDNINGSBOG BOR FREDERlltSOORG AMT•
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Den 7. December 1938 var Nævnet - Formanden, P'oJ:-
pagter Harboe og Handelsmand. Jørgen Hansen - paa Matr. Nr. 7S

Rammershol t.
Denne Parcel er ea l Td. Land og støder op til Store

Dyrehave. En Markvej fører dertil fra SognevejeD.
Ejeren Afbygger Anders Christensen, Hammersholt, vil

sælge dette Jordstykke til Arbejdsmand Hans Marius Jensen, Hammers-
holt, der vil drive Havebrug.

Anders Christensen og H. M. Jensen var til Stede.
Der fremlagdes en Meddelelse fra Handelsmand J. Hansen,

og et Matrikulskort.
Nævnet saa paa Forholdene. Den nordlige Del at Lodden

er en Bakke, den sydlige Del er lav og fra Vejen til Dels skjult
af et Højdedrag.

Skovens Udkant ses her kun paa en kort Stræknin&,
nemlig fra den omtalte HØjde og til en andeR Højde, der ganske
skjuler det her omhandlede Parti. Denne Strækning er ikke lang,
men Udsigten til Skoven er smuk.

Det oplystes, at Ejeren vil sælge, fordi Lodden 11g-
ger langt fra hans Øvrige Ejendom. Der er budt ham 800 Kr. tor den.-

Han fremhævede, at Udsigten kun ses lidt, og at Biler-
ne aldrig standser paa dette Sted.

Handelsmand J. Hansen fandt, at der var Anledniøg
til at give Dispensation, idet han ikke mente, at et Hus her Vilde



..... o.øt... ).;~e. PONa8~ ,.t,'4et bedre becrttadet ~,
, "

Dlspen-'10 •• Harboe var tørat ttlbøjell& til at g1,", Uh
~ ~

~ , ~. ~"!o'
tlaøelae· ,.t1 at Suset blaf' lqt ~ .. lave »e1 d' tbe&'il 'f."

#,J>~~,.t •

Syd, og at. etl Del at EjendODlJllenikke _~ t te beplantea.. Øu ø.aW
: '1- >' ,;"

at overYltJe SageR. Senere har h~ meddelt ,rQJ:lDaad .... ~t It.......
, ~

det rig ti"t at høld. paa LO'f8l1aPrQClp OS -cte Diaptns" >"
'".'Der er tilskre~.t Afbygger A. Christensen:

n I ABledning at Deres Ab4»aC.Dde om filladele. ~~
Bebyggelse a~ fet Demtilhørende Jordstykke .at~. N~. '.Q 8......

" ,

holt veet store Dyrehave, har NæVJtet set paa Porhold .. 08 ~ ...

let om Sago, men dets nertal har ikke set tilstrækkell, ~ tU

at travige Lovens Princip, og Tilladelse kan derfor !kke 11~
A. P. L _ r s e a•

..-_ .......

Tilstille8 ..d Bilag O v e r t r e d a 1 n I a-
n II v a e t under BenviSlliJlgtil dette. Pa_tegning af 30. t. I.
paa Parcellist A. Christensens vedlagtø Klage.

Helsi.ge, den l. Februar 1939.
P. P. v.
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