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D E K L A R A T ION.

--------------------~

Undertegnede Ejer af ejendommen matr. nr. 42 s af Slagslunde,
Civilingeniør Axel O. Bohn, Svinget 16, København S., pålægger hervea
min ovenfor nævnte ejendom følgende deklaration:
l.

4.

På ejendommen må kun forefindes ia1t 2 bebo~lseshuse med fornødne udhuse, hvert til een familie, det ene mellem foden af
den på ejendommen beliggende skrænt og en linie 15 m fra ejendommens matrikulære grænse med Buresø, og det andet mellem
Skræntens overkant og ejendommens sydgrænse.
Skrænten skal henligge med sit naturlige jordsmon, og en eventuel beplantning med træer og buske skal holdes så spredt, at
den ikke tilslører terrænets naturlige form.
Enhver fremtidig bebyggelses udseende og beliggenhed skal godkendes af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.
Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt.
København, d. 12. december
1952.
,
Axel O. Bohn
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Afgift ialt kr. 9.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8 Hillerød købstad m.v.
Akt. skab H nr. 425 lyst den 23., december 1952.
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg 3.mts sydlige fredr..ingskreds

e

I liilt:røJ, Jt:n

Adr.: Kriminalclommerkontoret
Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03) 269800

F.S.nr ..

193-/81.

ml. kl. 9-12

Ang. bebyggelse på matr.nr. 41 ~, Slagslunde by, Slagslunde, Bøgevang
·18.

•
•

Ved brev af 7. september 1981 har Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af opførelse af et 26 m2 stort
fritidshus, et 4 m2 stort udhus og en 22 m2 stor overdækket terrasse
på matr.nr. 41 ø. Slagslunde by, Slagslunde .
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets fredningsadministration og Farum Skovdistrikt.
Hovedstadsrådets fredningsadministration har intet haft at ind~~~
vende mod bebyggelsen, men har som sin opfattelse udtalt, at bebyggelsen bør placeres så langt væk f~a Buresø som teknisk muligt.
Nævnet har 1 sagens anledning indhentet materiale vedrørende omliggende bebyggelse fra Stenløse Kommune. Teknisk Forvaltning og heraf fremgår. at de øst og vest for nærværende ejendom beliggende parceller matr.nr. 41 aa og 41 m og den vest for ejendommen matr.nr. 41 m
beliggende parcel matr.nr. 41 n alle har bebyggelse placeret på den
del af arealerne. der terr.ænmæssigt knytter sig til adgangsvej en Bøge,vang. En placering af bebyggelsen på matr.nr. 41 ~ i en afstand fra
vejen på maximum 25 m vil være i overensstemmelse med bebyggelsen på
matr.nr. 41 aa og 41 m. Projektet for bebyggelse af matr.nr. 41 ø viser en afstand til vej på ca. 40 m. Endvidere fremgår af materialet,
at ~~rværende ejendom ligesom matr.nr. 41 aa er adskilt fra Buresø
ved matr.nr. 41 b, der efter det oplyste er ubebygget. Den vest for
matr.nr. 41 n beliggende ejendom matr.nr. 41 bc er derimod placeret

ru;ermere Buresø.
Nævnet har ved kendelse af 16. august 1978 meddelt tilladelse til
bebyggelse af fornævnte matr.nr. 41 aa og den 24. september 1960 meddelt godkendelse af bebyggelse på matr.nr. 41 m, på vilkår, at denne
opføres så nær vejen som byggelinien overfor denne tillader. Ved kendelse af 31. marts 1976 har nævnet godkendt bebyggelse på matr.nr.
41 bc.
Således foranlediget og da nævnet tidligere har godkendt bebyggelse på matr.nr. 41 be meddeler nævnet herved i medfør af bestemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. l nr. l, og § 47 a for sit ved-
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kommende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte forenin-'
ger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.
'
En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren. I
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L,s Laurits6n
Formand

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

/0-05

REG. NR.

Narurfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
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Hillerød. den

53/ 89

F. S. nr.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 5 MAJ 1989

Ang. bebyggelse
Lyngevej

på matr. nr. 20 i GanlØse,

90, GanlØse.
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