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DEKLARATIONER>



REG. NR. 5.2466,OQ,1
ZOAR

208 Fredensborg-Humlebæk 1514 II Nx

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration af 16/7 1959 (nævn), lyst 23/7 1959, om vil-

kår for udstykning og bebyggelse. Vilkår ved disp. fra
skovbyggelinie.

- Afgørelse af 31/8 1989 (nævn - 91/89) - tilladelse på vil-
kår til om- og tilbygning.

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 23 I 7 19 59 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Fredensborg By, Asminderød

Gældende matrikulært kortbilag: mangler

Se også REG. NR.:
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M~. ~t., ejet/n, sogn: 2d,2e,2.t, 74 Stempel:
(l J(l"benharn banet) og 6"§' P"reaens-

./lar (I de Slnderjrdslce lands- bor g ty, Asm1n-
dOlO)b<I.ogbl.ltlngbogen, dered BOgn.
;n. ,nr., eJerl;v, sogn. f'~,f':''''') .,~. ,i'" ':" ;! / .J" "1) {: 'l ",I,' j., I ,., J i>

.,,) li '... / "\ li J i~"~ H
_. !', '·......:1 ~

,'-.:".,!: .....'" ~," ,~. Anmelder'_. . ~ •.\:. t, ' . . i r' ~ ~. •
• • \,... \ •• ;;: ~ l. : ~ : ...

Ole Carøtenn
land8r0tac::.~
AmaliegadEJ :(
c. 3419.

, . . ".N!'!
, .. ,',I. <,;1

.....L 'f.

D e k l a r a t'i o n •

angående udstykning og bebyggelse af parceller fra ejendommen
matr.nr. 2 d, 2 e, 2 f, 7 g og 69 Fredensborg by, Asminderød
segn, kaldet villa "Zoar".

1.
IEjendommen kan udstykkes som a.nt~ivet på det vedhæftede

kort •.Bebyggelse af parcellerne må ikke finde sted n~rmere end
15 m fra Akovhegnet ind til matr.nr. 2 b.

2.
Stamparcellens tilliggende forbliver henligeende som

,
park, og bygninger må kun opføres med frednings~vnets tilladelse.

3.
Til den parcel, hvorpå gartneriet er beliggende, må føre

en vej som på kortet dngivet, o~ der vil intet vwre til binder. for
bortsalg af ~arcellen, der dog skal bevure Rin p~rkagtige karakter,
ligesom fredningsnævnet skal godkende udseende og placering a~ en
eventuel heboelseabygning. Såfre~t de nuv~rende bygninger på par-
cellen går til grunden, mA de ikke genopføres n&rmere end 15 • fra
akovhegnet •

4.
PAtaleberottiget mod hensyn til de foran angivne forplig-

telser er fredningsnævnet tor Frederiksborg Am~.
5. '
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Hed henøfn,til de !oranetående pantebættelsor og b1rdor'
henvimeo til ejendommens blad 1 tingbogen.
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6.
be~r.8 ting!,.t som .orvitu'-ImrTDTondo doklaration

.'1ttond~ på oJendommen •
Sc. ejer:
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Kan godkendes som led 1 overenskomst a~sluttet 1 tre d-
n1ngamøde den 12. januar 1959.

NATURFREDNI~GSN~VN1~
tor Frederikaborg Amt.

lle1s1llge,
den 16/7 1959.

Arne Egeløv, sign.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02466.00

Dispensationer i perioden: 31-08-1989
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Frederiksborg amts nordlige fredningskreds

- Dommerkontoret
Folehave"vej l, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 8615 50
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Naturfredningsnævnet
f , • ~

'- ~' J~ ( / ?

Hørsholm, den 31. august 1989.

FS·91 /8 9

Vedr. matr. nr. 2 at Fredensborg

Ved skrivelse af 15. juni 1989 har Fredensborg-Humlebæk kommune

for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til om-

og tilbygning på eksisterende bygning.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur fred-

ningslovens § 34 (deklaration lyst 23/7 1959) tilladelse til det an-

søgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, men iøvrigt for

at bevare stilen i det oprindelige hus på betingelse af, at alle de

nye vinduer holder samme mål som de oprindelige i hovedhuset, og at

de to nye vinduer i langfacaden mod syd placeres symmetrisk om til-

bygningens langfacades midtakse.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

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

tilladelsens 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, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institutio-

ner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens ud-

løb, jfr. naturfredningSlovel:)7~~~

P. H. Raaschou
nævnets formand

~: Fredensborg-Humlebæk kommune
-......... Rådhuset

3480 Fredensborg.
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