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Akt: Skab (J.... nr. (p 'lY
(udfylde. al d;'mmerkontoral

2'kr.4 i og 4 k Stempel:
af Unner1iJ.pbJ.
Ve jb~r sogn

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(l København kvarter)

eller (i de sonderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

øre

Købers } bo æl:Kreditors p

Gade og hus nr.: Anmelder~
Erik Wegener, dir. ca
jur. Gersansvej 71.
Hellerup. telf. Hell.
0251.

REG. NR. 027 Le I .C) \ O

D E K L A R A æ lO!.

Underskrevne direktør cand. Jur Erik Wegener, boende
GersonøvGJ 71, Hellerup, pålægger hermed den mig t1lhørende
ejendom ~tr. nr. 41 Og 4k at Unnerup by, Vejby sogn følgende
eerv1tat der skal respekteres af mig og alle senere af ejen-
dommen eller parceller der udstykkes fra denne.

Det på vedhæftede plan med grønt angivne areal fredes,
B~lede8 at der ikke pl arealet nogensinde må lægges nogen
form for bebsggelse. master boder eller lignende, og arealet
skal bevare sin landekab.li~e natur •

2.
De p?t ealllW~ plan med rødt angivne zoner skal være be-

ete~~ende for, at bebyggelsen på de parceller, hvor der er
ang1vet røde zoner. kun ml ske inden for de zoner der er an-
givet med rødt, og at denne b~byggelee højst må udføres 1 en
etage med l&v taghældning, og at der til disse huses ydertla-
der kun ~. anvcnjes ~~rver tilhørende jord!arveskalaen.

>.
Påtaleberettiget efter denne deklaration, der vil Være

at lyse som eerv1tute~1ftende på matr. nr. 41 og 4k af Unne-
rur,by, Vejby sogn, e~ fredn!ngeplanudvalget for Frederiksborg
0lt lLooSkilde amtsråds.k)reds, og el·ter dett-tuIophævelse Dl1nieter1-
et tor kulturelle anXiggender.

Deklarationen .øk$l respektere nuværende hæftelser pi
ejendomm~n, men ikke fremtid1r,e hæfteleer.

Hellerup d. 21 november 1961.
~ Erik Wegener .
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Afgørelser - Reg. nr.: 02741.01

Dispensationer i perioden: 26-04-1984



Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige fredningskredse Dommerkontoret
Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 8615 50

REG. NR. :1t; y/A
Hørsholm, den 2'. april 19 84.

FS. 50/1984

Vedr. matr. nr. 4 dl linnerup by, Vejby.

Ved skrivelse af 3. april 1984 har Helsinge kommune for
ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til
lovliggørelse af allerede opført sommerhus på 24 m2•

Nævnet har til brug for sagen indhentet en udtalelse fra
Hovedstadsrådet, der vedlægges i kopi, tillige med kopi af den
deri nævnte deklaration, tinglyst den 22. november 1961 med på-
tegning tinglyst den 19. november 1980.

På baggrund heraf foretager nævnet sig herefter ikke vi-
dere i sagen.

e
tit
e

nævnets formand

Helsinge kommune
Rådhuset
3200 Helsinge.
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