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REG. NR. ~::lY??(A=
/:431 62 O,

6. hestk:reds jr.
.... 1'_-1... ,()'-r:.
U ...lo.IJ • .J...;J,..I!-.

An::e:!.d.er:-
., , 5 1l:A8..~T. nr. _ o. Schou-Peie~senJ
Bloustrød by og sogn.

D 3 K L A R ~ T I O ~T.---------------------
i:::>"::..,..-
- ·#'u-

fo~d pil~f,ger h;rved ejendonmen matr. nr. 51, 31oustr:d by og 2~~~f

~) der af os er udlejet til Christians sog~s KFUu og Qenig~edspleje,
f::;lgendeservitutter og for"91igtelser:
l. ~rcalets n?turlige tilst~~d m2 i~~e ændres,

, i andrag5ndet til overfredningsn3vnet af 191juni 1948 omhandleåe
bjælkehus med udhus. Anbringelsen af indretninger, der kan viY-~:e
misprydende, er forbudt,

3. husene s~al holdes i sømmelig stand og arealet rent 06 rydd~li;t~
4. ~laner til beplantning af arealet skal godkendes af overfred~ir-gs-

nævnet,
5. påt~leret har fredningsn~vnet for Frederiksborg amt.

København, den 91 februar 1951.
Christianshavns KFUms

Lejrfond.

o. Schou-Pedersen
for:nand

Hedevægnet 31, Kgs. Lyngby.
Bagsværd 809~

Svend Petersen
kasserer
Ved Amager?ort 18, 2.
København S.

"
(.,

Indført i dagbogen for rets~~eds nr. 6 nelsingør k0bstad n.v.
onsdag den 14- februar 1951

Afgift kr. 9.- 7'~V-Q+ Ak+.· slr~b J ~r -)~1~ ~ ..., w u A';<' ."J.. 'J.

3je~donm8n er beh?-ftet med servi-
"tut-'cerog "9ante;-:::ld.
Underskrivernes ~{Qf:rpetencedo-:·-:·.~?n-
ter8t.

Fabritius Tengnagel.



•

_ f

~-_ ..- .
., -- også

Ch~~stians~avns KFU~ls
~ejrf'or:d •

o. ~chou-Pedersen Svend :Petersen

K0be':'lhe..vn S.

slcab ~ 381Cl _
kc.

Fabritius Tengnage!.

-,

-I

...... ::: '.~ I
I



. _J'~ l .•. ........
i
!,

, _ •• ..:!t;. .•.

.-

• .~

••
-'" '

, .:0 -:-

{- ....... ,,~
.....

.'-"
..... """

;
•,

!
!.
f

I
,
""""'.

. j'
".'.',.••:.-- . ......!..t-__



e·

01238.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01238.02

Dispensationer i perioden: 14-06-1995



Fredningsnævnet
'le for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den i 4 JUNI 1995

REG. Nn~\Q ~8. et

Vedr. FS ?1/95, ~atr. nr. 5 l Blovstrød ~y, Blovstrød.

Ved skrivelse af 14. marts 1995 har Allerød Kommune for KFUM og
KFUK København ansøgt om nævnets tilladelse til at udvide eksi-

~__ sterende sovehytte på ovennævnte ejendom fra 34 m2 til 91 m2.
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration lyst 14. februar
1951, der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbe-
stemmelserne anfører, " at ingen bygning af nogen art må opføres
på ejendommen udover det i andragendet tilOverfredningsnævnet
af 19 juni 1948 omhandlede bjælkehus med udhus".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, på vilkår, at ejendommen
alene anvendes til spejderformål.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-.
tt skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden

3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-

Sten gade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel- ilt
seslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

KFUM og KFUK, St. Kannikestræde 19, st.tv., 1169 Kbhn. K.
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15
Allerød Kommune, j.nr. B 16227
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-2-6-201-1-95
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Svend Melby.
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