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Matr.nr.2-c og 3-b
Vester Strød'3lT,
Alsønderup sogn.

· illerøtL D~6.Ml~~opf~A
."..~~ \;l Til~~n1ngsregisteret 2 et 74. o 2. o
{::.;" til orientering 3)7'-P' -%w(

Anmelder:
ERIK V. HARBOE

LANDINSPEKTØR
Dr'Onnlnggårdsall6 73, Holh

TELF. HOLTE 1S 14

ERIK V. HARBOE
LAN Dl NSPEKTØR

CAONNINGC;'&"RCS ALLt 73. HOLTE

TEL.F. HOL.TE '3'4 V~I..:I. 11-;.1
POSTKONTO 302 a6 "" vI'

O~851 1Y.4.63 D e k l a r a t i o n •

• I anledning af, at naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts. .
nordlige del har givet tilladelse til, at matr.nr.3-b Vester Strødam,
Alsønderup sogn, udstykkes i 7 parceller, der hver bebygges med et
so~~erhus, fraskriver undertegnede grosserer A.Træger som ejer af
landbrugsejendommen matr.nr.2-c og 3-b smst. sig herve1 retten til
bebyggelse af restejendonmen matr.nr.2-c dog med undtagelse af byg-
ninger til landbrugsmæssi~ anvendelse.

Den eksisterende beplantning på matr.nr.3-b skal bevares i videst
muligt omfang.

Husenes udsee~~~~cering på~a~~!rr.e af matr.nr.3-b skal
god~endes a: fred~ingsnævnet inden opførelsen.-,Deklarationen begæres tinglyst på matr.nr.2-c og 3-b som servi-
tutstiftende. Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævne+- for Frede-
riksborg amts nordlige del.

Med hensJ~ til de servitutter og hæftelser, der allerede påhviler
ejendommen, henvises til dennes blad i tingbogen.

Vester Strød~ll,den .•~~.~ .•••••.. 1963.

Som ejer af matr.nr.2-c og 3-b
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KOPI til underretmng ihenholl
Naturfredningsnævnet til naturtredning5touens § 58.

• for Atgørelsen Kan påklages som
Frederiksborg amts nordlige fredningskredintørt iskrivelsen. Hørsholm, den

e
25. august 19 86.

Dommerkontoret
Folehavevej l, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 8615 50 FS. 102/1986

Vedr. matr. nr. 3 i Vester Strødam

Ved skrivelse af 23. juni 1986 har Hillerød kommune for ejeren

af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et

sommerhus.

I den anledning meddeler nævnet herved dispensation fra dekla-

ration af 15/4 1963 i ovenstemmelse 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

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger anke s til Overfredningsnæv-

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

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningsstyrel-

sen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gen-

nemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse

må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-

lovens § 58.

nævnets formand

Hillerød kommune

Frederiksgade 7

3400 Hillerød.
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Vedr. matr. nr. 3 k Vester Strødam.

Ved skrivelse af 16. juli 1991 har Hillerød kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af
28m2 carport.

I den anledning meddeler nævnet herved dispensation fra deklarati-
onen af 15. april 1963 i overensstemmelse med det fremsendte pro-
jekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfred-
ningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, ankes tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fred-
ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen,
Skov- og naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før

,
ankefristens udløb, jfr. § 58.

Skov- og naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
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