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REG. NR.o3Lt ll{ _006

UDDRAG AF:

Overfredningsnævnets afgørelse

af 7. marts 1986

om fredning af Maglemosen i Søllerød, Birkerød og
Hørsholm kommuner (sag nr. 2624/84).

Selve afgørelsen se: REG.NRo7700.00~

Ophævelse af ældre fredninger.

~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt:

l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 Et

og 4 fu, Trørød By, Vedbæk.

2) Deklaration, tinglyst den 26. august 1964, dengang på matr.nr.
3 ~, Trørød By, Vedbæk.

3) Deklaration, tinglyst den II. maj 1966, dengang o matr.nr. 8 .b. ,pa
9 ~, 11 og 34, Trørød By, GI. Holte.

4) Deklaration, tinglyst den 23. juni og 25 august 1966, dengang på
matr.nr. l ~, l ~, l i, l ~, l ~ og l i, Sandbjerg By, Birkerød,
og matr.nr. 4~, Trørød By, Vedbæk.

5) Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973 om fredning af
matr.nr. 10~, Trørød By, Vedbæk.

~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves for så vidt an-
går de arealer, der er omfattet af denne fredningsafgørelse:

6) Deklaration, tinglyst den 14. marts 1964, dengang på matr.nr. 38
og 39, Trørød By, Vedbæk.

7) Over fredningsnævnet s kendelse af 10. juli 1972 om fredning af area-
ler af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.
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Undertegnede ejer af

unlier forlldsætnin,~ nf, at

/c;,-:l
ejendommen matr.nr.! 4 < Ø,f ':rør?ld erl:J ,erer h~rved

(ler ikke (,ives offe~hedon ad6a'1t.~ti.l c.rt.~alet,

at liot' ';'ive~ I:li " ll,"~ ofterf.,lgende ejere af denne ejendom rE't t.i' 11,' \~enne

at onføre eon vLll A. mac'!. dcrti.1 horende ndby(~ni.nr;er S,~:1011' ":3.['al~e, '10r1.no~·-

bol j ,": o;; l i ~endo, f0lgende:

1. E:j enrlommen fredeG med det formål at bevare det for denne O'~omli.:;-

gen te ej endomme lC3.rakseristiske landskabsbillede, s:Uedes som det nu fin-

des og SOl'Ii elet væsentligste er bestemt af marker til lanjbnl::;s Lorrn~n.

2. Jor at bevare den i pkt. l beskrevne tilst~~n er oet :orQjsQt. R~

f1,jcndomrnenfremtidigt anvondes til almindeliGt lr,ndbru..j, have eller ')"-r'c i..

I'orbindolne mAd ,len under pkt. l nævnLe bebyggelse. Jet er uden ::;:Erl i:; til-

lndol ue frit <i El plitaleberettigede forbud t

a. at udstykke ejendommen,

at bebygge ejendommen med undtagelse af de i i~dlednin;en n~vnte
bygninger, idet disse med hensyn til placering og udseende skal
foreLegges de påtaleberettigede til godkendelse nerunder også
eventuel inddragelse af en del af arealet til have. Det skal
dog allerede her bemærkes, at bygningerne skal placeres i arealets
nydøstli{~e hjørne.

at anføre boder, sl:ure o,~ lignende eller at anbrinf,'8 lednings-
master eller skæmmende indretninger,

d. at anvende ejendommen til havebrug OG gnrtncribrug, 1<.:1' .:Jl1,lrcr
det karakterintinke landskabsbillede,

b.

c.

e. at forø~e - men vel ombytte - det til fruGtplnnta~e ~ilagte
areal, .

at tilplante ejendommen med træagtige planter til erhvervsfor.IH,
at f,jerne beplantning' udover ønskeli{': udt;/n(l"Ln:.;, der olral fore-
tages efter anvisnLn{': af de pH.taleberetti:~ede,

at foretage tæt beplantning,

at l'oretage afgravnin,','er eller pedyldnineer af det naturli~;e c~ ords-
•mon,

f.

g.
h.

k.
at henkaste affald på ejendommen,

et nedb~yde bwrder,

l. at ar.lægge veje og stier, udover hvad der

19~ dOL,J.lensdrift, eller at tilsttl. trediemand
~ ()dorrunen.

el' nødvenii.:;e ::or e:, er:.-
vejretti~heder over ejen-
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Ang~'..ende ejendommen matr.nr. 4fu af Trørød by, Vedbæk sogn, erklæres
\ ' '

det iwrvou, A.t Clenne ejendom stedse--s!-:al være under <:astet de for J.'red 'J!.::OV-

Lt!'oal ur I';'old 011(1e bes tOl! Hlolccr al t under foruds:etning af, a t der ik:ce 'ives

offcllItlLghodell [tOGan:;' til aroalet.

OvonJt2~ondo bo ~..)rcu lyst OP! servi t~ltstirtonde fOT,ld J.'u!, al TJ01' L8;j..olJ

mod J'rednin/:sl1:JVIl'JG for Københavns amtsr.1dslcredo og Soller,)d lcow'annlllesty-

relne Dam patalcbcrotti~cdo.

Angående de e iendommene iøvriG"t påhvilende servi telt lier 0.,' byrder hen-

vises til ejendommenes blade i tingbogen.

"',

~~--: -
Ovenstående kan tiltrædes.
SØLLEROD KOMMUNALBESTYRELSE,

4':~tf;~h~~
Erik Ø'fgaord
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