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DEKLARATIONER>



FREDNINGSDEKLARATION. Påtaleberettiget efter nærværende deklaration er fredningsnævnet for
Københavns amtsrådskreds.

Med hensyn til de ejendommene j øvrigt påhvilende hæftelser og byr-
der henvises til ejendommenes blade l tingbogen.

\

Det på vedhæftede af landinspektør Carsten Meldal udarbejdede de.
klarationsplan i 1:4000 skraverede areal bestående af dele af matr. nr.
334a og af matr. nr. 334ay af Dragør by og sogn undergives naturfred-
ning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfred·
ningslov.

Dragør kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt
grønt område og drive det som park.

Der må ikke på. det fredede areal anbringes bygninger. boder, skure
eller andre indretninger af varig ka@kter. hv~ tilstedeværelse ikke
tjener parkens formål.

Udseende og placering af bygninger til brug for de parkbesøgende og
parkens personale skal godkendes af fredningsnævnet

På arealerne må ikke anbringes reklameskilte.
Der må ikke foretages betydelig fjernelse af nu eksisterende eller

senere tilkomne bevoksninger.
Ændringer i terræruormerne samt i karakteren af de eksisterende søer

må ikke finde sted uden fredningsnævnets tilladelse.
r øvrigt er det kommunen forbeholdt i samråd med Danmarks Na·

turfredningsforening at foretage alle foranstaltninger. der af park- eller
forstmæssige grunde tjener til opretholdelse af parken og dens udbyg-
ning som rekreativt område.

Alle spørgsmål vedrørende evt. belysning, anbringelse af dertil hø-
rende lygtepæle samt opstilling af kunstværker. anbringelse af bænke.
stole og borde til brug for publikum samt andre lignende foranstalt-
ninger. der ikke ændrer parkens ka~ter. er det ligeledes forbeholdt
kommunen at afgøre efter indhentet tilladelse i Danmarks Naturfred-
ningsforening. Opnås der ikke enighed kommunen og Naturfrednings-
foreningen imellem. forelægges sagen for Fredningsnævnet til endelig
afgørelse.

r overensstemmelse med arealernes fredning skal parken være åben
med adgang for offentligheden. og almenhedens adgang til rekreativ
udnyttteise af arealet må ikke begrænses.

Dragør Kommunalbestyrelse
den 20 februar 1976
Alb. C. Svendsen

Danmarks Naturfredningsforening
24. marts 1976

Hans H. Sune Ebbesen

Fredningsnævnet for Københavns amtrådskreds
. Gentofte civilret

Blegdamsvej 6. 2200 København N.
Den 5. juli 1976

Dom·Jensen
formand

INDFØRT I DAGBOGEN
den 04. AUG. 1976

FOR TARNBY RETSKREDS

Lyst
Anm.:
a) På ejd.e hæfter forskellige servitutter
b) Samtidig hermed lyst byplan

Lise Karsten
fm.
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