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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 2 9 NOV. 2001

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Mon,taget i
Skov" og Naturstyrelsen.

, '~!]F1 ?rJn'
",. "-.~ A ~ '"" ...

REG. NlS&&c1co

Vedr. FS 89/2001. Aflysning af servitut lyst 9.4.1964 på matr.nr. 7 ed Smidstrup

By, Blistrup m.fl. Amtets j.nr. 8-70-51-8-213-5-99.

Fredningsnævnet har fra Frederiksborg Amt modtaget en anmodning om aflysning af

ovennævnte servitut.

Frederiksborg Amt har oplyst, at en gennemgang af Fredningsnævnets arkiver har

vist, at servitutten er lyst i forbindelse med, at Fredningsnævnet godkendte en større

sommerhusudstykning i medfør af den dagældende naturfredningslovs § 22. Denne

beføjelse for Fredningsnævnet til at godkende nye sommerhusudstykninger er siden (i

1969) bortfaldet og erstattet af planlovssystemet.

Området har nu status af sommerhusområde, og kommunen er derfor planmyndighed.

Fredningsnævnets varetager i dag alene egentlige fredninger. Desuden fastslår

servitutten, at beplantningen i området er underkastet Blistrup Sogneråds censur.

Græsted-Gilleleje Kommune har på forespørgsel af Frederiksborg Amt meddelt, at

man finder det mest hensigtsmæssigt at servitutten aflyses.

Amtet har herefter på baggrund af ovennævnte anbefalet over for Fredningsnævnet, at

servitutten kvitteres til aflysning i sin helhed.

Efter det således foreliggende meddeler jeg i medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 på nævnets vegne

kvittering af den pågældende servitut.

Fredningsnævnet vil foranledige servitutten aflyst i tingbogen.

II c4 :



Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

HOME vi Jørgen Svendsen, Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje

Græsted-Gilleleje Kommune J.nr. 1999/39036

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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Mtr. nr., eJer/~v, sogn:
(I København kvarter)

tI/er (I de sønderj, ds Ir. e landr"

dele) bd. og bI. I tln!lllogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

'I kr. t.7. øreStempel:
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! forbindelse med ~oåkendelse af U(.Istl·knin6s~lan
for IDlatr.nr. 4a m.fl. iJmld.strup HJ, i:i11st:-up ~ogn 1 henhold
til nr,tl.lrfredn1nkSlo'"ens ) 2 hAr 11#~turfr~dn1ngsnr.:·"Tte t pilagt
eJen~c~Q~nf71~end.for~lictelser.

~t gr8~1 omkring k~~p~hej,n~ed t11n0~ende 4 ID bred
sti bete~net p~ro.l 52 udl~&ge~ 80m offentlig are&l der ved-
11gel-oljøu ,..r ;j11otr"lJp r:c:r..~l!ne. l,real~t er pi vedhfi:ftede plan
fl'e:::..Illfve t ~fjd kr i d1'1s:t rav f!l'in '.!.

Arcrtlttr Hf' iJeroellfi't'n~ lo, li?, 28, ~. Ao ae ~2 der
;>1. Vadh'.;~·t~de plt\n er a.n!ert med f:'nl:cl t a~r;tvering p~llf:t·~'s
torplil.,tc:1Gc om!'t. ~Yentuelt i.:evol.snins og herundor t~gn i de
s!-;:el dpr Degzren~oer de :16'VlO to ere~ler ikke 1 hob,jJe m..\ ov~rstig.
l ~ov~r terzo?':n.

ue m':"Int~ parceller pllr·~· ..e:~3 til11t..;-e btlotl':::!iel.se O~.

st beb'y: c,else 1k1c..f'J~\ f1!1.7<! sted tu. tt~r~ h:11npchf1jec end de p~
vertil5!ft"tle rid:; viste li;"l.!(o1.1ni6r. ;"! ;-.afcellprne le,. 2q og 40
sLu"l :,~~b~d;t!lse ..,,::'le\lc>s plH~crf'!:J r'~...tie {l':. rlJ..nen Ilnfli'rte 15 Ul

breciA bYt..1lefeJ. t(~r gr. nCJE!:.dl! til ~"'f1rcellerne 0. 30 og 3<; oe; p.\
p~rce~lLr~~ l~, ?~ c~ ~~ sh~l ~ebyerelsn r1acere& ph de p~ ~lan~n
o.r.f'ørte 1:" :D oreåe b~j~gef~.ltcr f.r '''n!,'cl'do til pl"!'cellernp. l', n
og 4~.

~.rv~rende b03temme16~ tin~ly~e~ pi m.tr.nr. 4~ Smid-
strup r,:/ aliøtrup .sogn verJrt"lt'ttnce pr..r(:f'ilerne lo, L~, :?R. 29,
40, 42 a~ 5?MSd ~ot~rfrednin~snNvnGt 8D~ p\t~18bcrettt~et.
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