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REG. NR. 2.33~.oo

K e n d e l s e
afsagt d. 15. november 1956

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt
vedrørende fredning af et areal af matr. nr. 6i
Hillerød købstads markjorder.

----------
Hillerød byråd har i skrivelse af 14. november 1955 over-

for fredningsnævnet for Frederiksborg amt fremsat begæring om fred-
ning af et søareaJ.m.m. på ejendommen matr. :nr. 6å:,Hillerød købstads

•
-markjorder, tilhørende ejendomsselskabet at 29/11 1950 ~S.

Fredningsnævnet har i denne anledning den 5. deoember 1955
afholdt et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Det blev ved besigti-

-sen iagttaget, at den pågældende sø var tømt for vand. Sagen blev ef-
ter begæring af ejerens repræsentant udsat for at fremskaffe oplysning
om ejerens stilling til den rejste fredningssag.

Ejeren har derefter i skrivelse af 7. maj 1956 gennem sin
sagfører gjort rede for sit erstatningskrav for det tilfælde, at den
begærte fredning måtte blive gennemtørt.

Efter at Hillerød byråd ved fredningsnævnets skrivelse at
19. maj 1956 var blevet gjort bekendt med ejerens erstatningskraT,har
byrådet i skrivelse af 27. juni 1956 meddelt fredningsnævnet, at by-
rådet fandt den forlangte erstatning ganske urimelig og bemærket, at
man fra byens side ikke på noget tidspunkt har betragtet det pågæl-
dende søareaJ. som muligt byggeområde.

Da det nævnte søareaJ.vedblivende er tømt for vand, finder
fredningsnævnet allerede af denne grund ikke at kunne tage den frem-
satte begæring om fredning til følge.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Hillerød byråd fremSatte begæring om fredning af et

areal af ejendommen matr. nr. 6å:,Hillerød købstads markjorder kan ikke

Gunhard Nielsen. Carl Poulsen. Asger Hansen.
tages til følge.
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den 31. januar 1957.
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