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dIN (, d~ """k(Jyd~~e I.Hld,·
deJe) bd. og bf. I tlllgbogCI1,

art. nr., eJLv/av, sogn.

HamløGe by
og sogn

J
?ercival Nielsen

Anme der: landinspektør

DEKLARATION

I anlc~dning af en fred.ning8m~"1ldighederJ1e 8J10øgt sag om udetylmingø-
l~~lJ.U. .rOl" matr.nr. 27& Ramløse by og sogn har Overfredn1ngsnæv.net 1
8i';.riyelBe af 25. okto,b~r 1~6l til l4"1drageren meddelt.

II I ~j{rivelse af S.maj 1961 har 11e for paroellist Axel Sørensen an-
:?Jø.:.,';t om gOlLkend'9lseaf en i april 1961 udfærdiget udstylmingsplan
v'J(1r?rendf: lnHt·r.nr. 27 !!. af Hamløae by og sogn, der er omfattet af
1'J.'(_ ·~:1ir':'t..~splanenvE:ldrørende ArreS0 og af bestemmelserne 1 uaturf'red-
J·I.~.• l._ nlov~n8 ~ 2 om bebYGgelse indenfor 100 m fra. jordf'llste fortids-

. "Ed.:-, "'i_ cndet har v'.nret forelagt fredningsnævne t for ~"'redoriksborg
:~]t~ nordlige del, som har behandlet Bagen 1 møder den 7.august og
~-. ..1,',;) 1.. en:.'-oar 1961. I sidstnævnte møde godkendte frec1ningslla:.~net for
sit vedkowroenae en den l.september 1961 udarbejdet med C mærket ud-
[j ':./J.:nine,splan med rettelser af 4. september 1961 på betingelse af, &1
I:.(;~·p~i ej erenl;J foranledning og bekostning tinglyses en deklaration,
hvorefter det beL..temmee:
~ det llleå. fj,rø:n t ~ea:;ned.e u.real skal hold\38 ubebygge t og ubeplante"
0G frem~1dig være græsKl~dt, !l de med skravering betegnede arealer
i}:KC wå oebY[;bCB og ikke "oeplantee med vækster, der har større højd
::;n(;. l j;1,!'ter, og II bygn:LngerlH~a udseende og placering skal Bodkende
af :r.~1.lvnet,der får påtaleret.

r U (UUl(:lwl1~<L'1.i.ng skal man medaale, at over!re<inillgsnævnet for sit
VcC...i'.:....ill'ILnlle .b.erved. tilla.o.er bebyggelse i overensstemmelse med sidst
.llL':rvnteuuat.ykningBplun med rettelsor på de af fredningsnævnet anføl
vilkt~:r.

sign. Bent Christensen h



l o'pfYldelstJheraf doklararer unatJrte~et ejer af matr.nr. 27,g,
·llamløoe by og sogn herved_ll det med prikker viste areal på vf3dhaJJ:tede kort af 27.11.1962

udarbejdet af lWldinspektør Puroival NielBe~n skal holdes ube-
by~gct og ubeplante·~ og frecltid1g væ:re græsklædt.

!!.1 do med ~3kruvering betegnede arealer på sanune ltort ikke må be-
bygf,o:3 og ikke be'plante~ med vækoter, der har større højdo
end l m, og

at- bygningernes udseende og placering skal godkendes af fred-
ninGsnævnet.:.e

l,
Disse bestemmelser begæres herved tinglyst servi tutst1'ftende på
matr.nr. 27~ Ramløse by o~ sogn med respekt af bestående hæftelser

• O t:, serlrit\..;tter og IUE:d fredningsUI2vnet som påtalebere'tt1get.

Ramløse, den 27·11. 1962.
~. Axel Sørens en
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01051.01

Dispensationer i perioden: 13-03-1987



KOPI til unrlp.rretOlng ihenholc.
. tIl "'rtturtrp.r1ntng~ovens § 58. REG NR. I()5/ o I ()

Naturfredmngsnzvnet AtgørelSen Kan påklages som. ø

for ~ntørt I '-krivelsen 87\J.~eriksborg amts nordlige fredningskreds ~ . Rlrsbolm, den 13. marts 19

• Dommerkontoret
Folehavc:vc:j l, 2970 Henbolm

Telefon (02) 8615 SO PS. 17/1987
Modtaget,1

Skov. og Naturstyrelsen

1 6 HAR. 1987

Ved skrivelse af 3. debruar

'fil fredningsregisteret
til orientering a_,/

ctø--cr~
1987 har Helsinge kommune for eje-

..
Vedr. matr. nr. 27 ap Ramløse

ren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til opførel-

se af carport.

I den anledning meddeler nævnet herved under henvisning til

deklaration lyst 30. november 1962 tilladelse til det ansøgte i

overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for

(et' gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladel-

4t se må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfred-

ningslovens § 58.

nævnets formand

Helsinge kommune

Teknisk forvaltning

Rådhuset

3200 Helsinge.
Miljøministeriet

~kov- og Naturs~yre~se.9"
J.nr. F. 1:3t13J?-~Øif1.
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