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REG. NR.o402> 5..00 o

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. NR. 07700. oo~

Ophævelse af ældre fredninger.
a. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt:

l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 El
og 4 ~, 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 på matr.nr . 8 !:!.'
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 f, l g, l !:!. og l !, Sandbjerg By, Birkerød,
og matr.nr. 4 aa, 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) Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af area-

ler af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.
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Gade og hus nr.: Ar.melG'er:
2RIK SPANGENBER2': _.,_.,

lAN DSRETSSA6FØRE R • MØDERET F. H Ø!<SI."~'
SANDBJERGVE J 138 • VBDBAll

(Ol) 890522·

D E K L A R A l ION.

Unce:"c~.;..~,--e ojere af' "Kirsehæriundenl1 9

a oh - . ~ T ø Ød::, ' '" nr. q og r , al.~e ax r r
:~~sob~rlu~~an" der er ~å 9,341 ha,

matr. nr. 11 og 14 "Eliemos(
bylag. tilbyder hervAå at

~ ... ro
c. 918'':; for cen "';J[vedhæftede p:'a;,pUrIkterede :inie, 'frigives til be-

E~ ~:~me~ _-_~des med ~et fo~~ål. at de samme~ ned de tilstØ~ende
~_~ ~ "EG ~gaard" og "~a:tegcard" samt reste~e;,de arealer i SØl-
øG .~u;,e ~crd for Smidstru?vej og øst for Motorvejen danner et

.:€~ :r~t owr~de. hvis ~uv2rer.de karakter af landor~g, havebrug og

.g t ,'.~:-:t~ ~'.:b evar es •
Fo:,,·· E... C ~ og bevare den så:edes beskrevne ti:ste.~~ skal arealerne

..::mde:"'es ',::,s..Jtte s ti l a Ih!':'l':ce:':'gttie: ~:l!::VGre::1C:elGndbrt::g ~ ha vGbr::g
_er :~t::gt~V~9 der dog ik~a ~L ~adf'øre anvende:se af driv~us eller

:~gesom det ude~ s~r~~g ti:ladel~e fra de "';JAta:~~erettigede
... "':'""e vi 1. være fo::--buC: "C ~

c:. , .....··3·c~ge udstylcn':":~g9

Go.. ,'""tage bebygge::~e.
og beboelsesbygninger n0QVenc':'ge f'or,area.

:~:~~~ dri;t. S~cc~:-:G bygrIinger og indretninger samt ger.opbygning
~ ~isterende bygn~nger ei:er genopførelse e;ter brand skal med
~ ~ til udseende og placerir.g godkerIdes af ~e pita:eberettige~e,

~t ~~_ ~re boder, skure, drivhuse eller mistb~nke og ligende eller
~~ _~ga lednings~&ster eller sk~mrnende indretninger,
~t J,:at~ge afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jords_
20 ~arunder at opfylde sØer og vandhuller,
3t ~kcste affald,
~t ~aQoryde stengærder,
at .::~gge veje el:er st':'erud over, hVQd der er nødvencige for ejer
dO~_dn8 drift, eller at t':'::st~trediemand rettiGhoåGT over crealernE

Fr. ~ingen sker for ejernes regning.

" '
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De nuværende bygninger til '1Ellemosegaard" fritages for landbrugs-

iorp:igtelsen og medtages i udstykningsområdet, idet der gives til-
:~delse til opfØrelse af ny bolig og nye landbrugsbygninger på den, '

fredede vestparcel. I så falu skal disse bygninger tilsluttes offent-
lig kloak og vandforsyning. De nuværende ejeres rettigheder og pl~gter
~ed hensyn til matr. nr. 9d af TrØrød bylag overdrages Søllerød kom-
mune.

Fredn~ngen er betinget af~ at ~ornmu~en som modydelse~
l) projekterer og an:ægger offentlige kloaklednin~er. Udgifterne hertil

forde:es af e~ ~&nGvæsenskommission"
Når endelig udstyknings- og vejplan forel~gger, projekterer og an-
:ægger vCndværket de nØåvend~ge forsyningsledninger for vand, og
der beta~es herfor ~~~er de ti~ enhver tid gældende reg:er.
udfærdiger ende:ig by?~an for c~råcet"
l:Je<iv~:-ke"
l3 ~600 r...c:
:':'gt~

,-3C c:.: st;:jV;:;e ti:' overfØ:-else z-t det omh::::noledeareal på
~~: inderzone sa~t fremiller area:ets byggemodnin~ mest mu-

og Lc~a~er~ at ko~~unen for s~t ve<iko~~3nde ikke ~gt3:- ~~ fo:-etage
nog2~ æ~~~~ng e:~e~ udv~~else ~: S&nGbjergvej pa st~~K~~~5er. ::-c
Smi~stru?ve~ =a~ vest til ~oto:-vejen9 der kan ænd=e veje~s k~:-~k-
te~. f.'.'::' :'G:.;:..~.1er:af andre myn<::igheder bliver tvunget 'c:':' a ~ -;:0-
rc~&· a € ~~v::.åe~se af vejen, vi: ~an iagttage, at ve~0~~ ka:-o~-
te:- ~ v~~est muligt o=~ang bevares.
Ov~~~tående begæ:-es :yst som se~vitutstiftende for~d fo~ &~ pa~te-

4tgæl~ ~~~ fr&d~ir.xsr.ævnet for KØbenhavns amtrådskreds og SØ:lerØG ~om-

Ar.s~c~de C~ e~enco~~er.e iØv?igt ?t~v~lende servitutte? Og bY~Ger
r.~~v~ses ti_ ejcndo~~ens blQd i tingbogen.

K0ber.h~v:n :'966

sign. ------------------.
EJer afh119600 ha af matr.
9 og R af 7rør~G.

hn::,.

E. Jens8n
Ejer af restpcrce12en 6,R79 ha
af matT. nr. 9 a og 8 ~ af TrØ-
rød.
________ 0.e 11 28. ,,"pri l

~ign.Niels o. Jen~enlEo Jensen. K. Knudsen.
"Ljere af rn&tr. nr. 11 og 34 af
Trørød •..
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Tiltrædes al SØ1~A ...~Ød KJ ommun~'besty l--- . ~~ re se.

Holte, den 24. marts 1966
sign. Erik Øigaard

sign./ T.W. Rohde.
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