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Afskrift 4 kr.
Matr. nr.l t Gammel Grøftebjerg-
gård, Vissenbjerg sogn.

Anmelcer: Advokatfirmaet
Mogens Møller
Jørgen Thomsen - PalLe ~'j ck
Kongensgade 72 - Odense

U e k l a r a t i o n •

I
I~

Under henvisning til skrivelse af 19/4 1.966 (Journal nr. 399/65)

fra Fredningsnævnet for Odense Amtsrådskreds deklarerer undertegnede
designer K. G:-LObe, Falen 27, Odense, for mig og ef'terfølgende ejEre
af ejendo~nen matr. nr. l t Gammel Grøftebjerggård, Vissenbjerg sogn,.J at den på vedhæftede, af landinspektørRiegels udarbejdede rids angivne
poppelrække, beliggende i ejendommens nordskel, bevares og opretholdes
t'ormin regning og for regning efterfølgende ejerE:~,hvilken :rorp1.1gtelsl
tillige omfatter træerne ovenfor brinken ved den ligeledes på vedhæl tf::dl
rids angivne offentlige bivej.

I

Ved nærværende deklaration opretholdes dog min, K. G. Looe's, ad-
gang til udsigt over matr. nr. l a GammelGrøftebjerggård, Vissenbjerg
sogn, således som Angivet på vedhæftede rids.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration, som oegæres
tinglyst på matr. nr. l t Gammel Grøftebjerggård, Vissenbjerg sogn, med
respekt af det på ejendommen den 19/4 1955 tinglyste dokumen~ om 01"-

rentlig oivej, men med prioritet forud for Øvrige servitutter samt
pantehæftelser , er l"t'_edningsnævnet for Odense Amtsrådskreds •

Odense, den 14/12 1966.
K. G. Lobe

Tinglysningspåtegning.

Afskriftens rigtighed bekræftes:
, den 7.august 1967.
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År 1967, den 18. august , afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1896/67 vedrørende fredning af matr.nr. l ~ m.fl.,
Tikøb by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds
nordlige del den 14. december 1966 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 7. april 1965 har fredningsplanudval-
gene for Frederiksborg, København og Roskilde amtsrådskredse
begæret fredningssag rejst f~r et område i Tikøb sogn, belig-

~
gende mellem bivej 2 (Tikøb-Gurre-Helsingør) og bivej lo (Ti-
køb-Hornbæk) •

I skrivelsen hedder det bl. a.:
"I det til nævnets orientering tidligere fremsendte af

nærværende udvalg udarbejdede forslag til fredningsplanetape
III er bl. a. et område i Tikøb kommune beliggende mellem bi-
vejene nr. 2 (Tikøb-Helsingør) og nr. lo (Tikøb-Hornbæk) samt
statens arealer (Horserød hegn, Gurre sø og Gurre Vang) opta-
get i forslaget, således at det privatejede område langs Gurre
sø med udløbere til de to biveje foreslås erhvervet af staten
til rekreativ udnyttelse, mens resten af det heromhandlede om-
råde foreslås optaget med almindelig fredningsplanstatus, idet
en væsentlig del heraf angives som "særlig fredningsværdigt".
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Området er i sin helhed i den af byplannævnet ved skri-

velse af 8. april 1964 godkendte partielle byudviklingsplan nr.
l for Helsingør-egnens byudviklingsområde udlagt som yderzone.

Det skønnes af stor værdi for almenheden at bevare dette
landskab fri for ny bebyggelse eller andre anlæg, der kan for-
styrre udsigterne fra de offentlige, stærkt befærdede udflugts-
veje. På den anden side vil det være af stor værdi at holde mu-
lighederne åbne for ved træbeskæring etc. at øge udsigten over
søen.

På matr. nr. 5 § øst for Borsholmsvej opføres p. t. en
landbrugsbebyggelse. Dens beliggenhed vil formentlig næppe med-
føre nogen afgørende forringelse af udsigterne fra vejen, men
for at forhindre en udvikling af bebyggelse i området med dets
deraf følgende ændring af dets karakter, må man som nævnt anse
det for hensigtsmæssigt, at områdets sikring sker ved hjælp af
naturfredningsloven i tilslutning til det pålagte yderzonebånd,
der alene vil hindre en bymæssig bebyggelse, men ikke bebyggel-
se i det hele. Man skal derfor tillade sig at henstille til næv-
net, at der indenfor det med prikket kontur på vedlagte kort-
bilag A angivne område rejses fredningssag med principiel på-
stand om arealernes sikring status quo, dog således at bebyg-
gelse og beplantning m. v. skal kunne reguleres, når det efter
statsskovdirektoratets og fredningsplandudvalgets samt fred-
ningsnævnets bedømmelse vil blive til gavn for udsigtsforhol-
dene over området eller på anden måde til gavn for almenheden."

Ved skrivelse af 13. december 1965 har Danmarks Natur-
fredningsforening begæret den del af matr. nr. l d Tikøb by og
sogn, der ligger vest for landevejen Tikøb-Hornbæk medinddra-
get under fredningen.
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Nævnet har behandlet sagen i en række møder, til hvilke
lodsejere og panthavere har været indvarsletp ligesom besigti-

~, gelse af de omhandlede arealer har været foretaget.

"

Sagen angår herefter følgende ejendomme:
alle af Tikøb by og sogn:
l. matr. nr. l Ep l blp der ejes af fru Irma Kielberg. Fru Val-

borg Buchp Parmagade 5, København S.p har ret til køb af
areal l g,.

2. matr. nr. 4 k, der ejs af fru Margit Emmy Emilie Theill,
nu gift Bremer, Søndersøvej 29, Gentofte.

3. matr. nr. l dp 6 ~, 33p der ejes af gårdejer Carl Richard
Larsen.

4. matr. nr. 8 ,2,p 8 ~, 31, der ejes af gårdejer Frants Jacob
Jørgensen.

5. matr. nr. 5 ,§:~ 5 .!l, 37 .§);, der ejes af gårdejer Laurits Pe~
ter Nørregård,

6. matr. nr. 4 l, 10, der ejes af gårdejer Hans Henning Bagge.
7. matr. nr. 4 ,§:, 32, der ejes af gårdejer Knud w. Sørensen.
8. matr. nr. 5 b, der ejes af fru Esther Emilie Agnes Sørensen.
9. matr. nr. 6 ~, 7 ~p 8 d, 34, der ejes af gårdejer Anders

Albert Olsen.
~ 10. matr. nr. 4 fp 35p der ejes af landsretssagfører Mogens

Valentin Lillesø, HerI u fholmvej 12 p Vanløse.
ll. matr. nr. 6 f, 7 gp 36, 38, der ejes af Københavns kommune

(v. Københavns Hospitalsvæsen).
_,-,' 12. matr. nr. 5 Sp 37 bp der ejes af K.F.U.~I.-spejdernep Hellig

Kors Grubbe p Vangehusvej 3p København 0 ..
13. matr. nr. 5 ~ der ejes af assistent Bjarne Hansenp Glente-

vej 55, Glostrup.
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.~) 14. matr. nr. 8 h1 391 der ejes af revisor T. Bertram-Nielsen1

Præstebakken 61 Virum.
I de under sagens behandling afholdte møder har desuden

deltaget repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening1

fredningsplanudvalgene for Frederiksborg1 København og Roskilde
amtsrådskredse1 Tikøb sogneråd 1 Gurre skovdistrikt1 Frederiks-
borg Amtsråd og byudviklingsudvalget for Helsingøregnen.

Fru Irma Kielberg (nr. l) har erklæret, at dersom hun
kan opnå tilladelse til at ombytte den på hendes ejendom væren-
de bygning med en bedre træbygning under nævnets godkendelse
med hensyn til udseende og placering, vil hun intet krav frem-
sætte om erstatning for en status quo-fredning.

Fru Valborg Buch har erklæret1 at hun ønsker at opføre
et sommerhus på den del af matr. nr. l g, der ligger nærmest
mosen.

Fru Margit Emilie Bremer (nr. 2) har erklæret, at hun
ønsker ret til opførelse af et hus på ejendommen, dersom det
eksisterende skulle gå til grunde. Kan dette opfyldes, kræver

•• hun ingen erstatning •
Gårdejer Richard Larsen (nr. 3) har protesteret mod fred-

ning. Han har i erstatning for denne nedlagt påstand om tilken-
delse af 72.200 kr •.

Han har endvidere krævet ret til fortsat at udnytte den
på hans ejendom værende grusgrav erhvervsmæssigt.

Gårdejer Frantz Jacob Jørgensen (nr. 4) har protesteret
mod fredning. Han har krævet i erstatning i alt 241.000 kr •.

Gårdejer Lauritz Peter Nørregård (nr. 5) har protesteret
mod fredning og har krævet 237.300 kr. i erstatning1dersom den

~ gennemføres.
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Gårdejer Hans Henning Bagge (nr. 6) har protesteret
mod fredning. Han har krævet 35.420 kr. i erstatning i tilfælde
af fredning.

Gårdejer Knud W. Sørensen (nr. 7) har protesteret mod
fredning og nedlagt påstand om tilkendelse af en erstatning på
296.150 kr ..

Fru Esther Emilie Agnes Sørensen (nr. 8) har protesteret
mod fredning og mod den på det under sagen benyttede kort afsat-
te skovgrænse som værende urigtig.

Gårdejer Anders Albert Olsen (nr. 9) har protesteret
mod fredning og har påstået sig tilkendt en erstatning på
15.000 kr.p dersom fredning gennemføres.

Landsretssagfører Mogens Valentin Lillesø (nr. 10) har
erklæret at ville frafalde erstatningskrav for fredning? dersom
en tidligere meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus
på arealet står ved magt.

Københavns kommune (nr. 11) har erklæretp at man ønsker
at opføre lette huse på matr. nr. 6 f og 7 g under nævnets cen-
cur og med bevarelse af træbevoksningen. Kan dette tillades? har
man intet erstatningskrav? i modsat fald kræves 5.000 kr •.

K.F.U.M.-spejderne (nr. 12) har fremsat ønske om at kun-
ne opføre en spejderhytte på arealet efter nævnets anvisning
med hensyn til placeringp udseende og størrelse. Dersom dette
ønske kan imødekommes kræves ingen erstatning.

Assistent Bjarne Hansen (nr. 13) har erklæret at ville
frafalde erstatningskrav i tilfælde af fredning? dersom han kan
opnå tilladelse til at ombytte det på arealet værende hus med
et andet under nævnets cencur.

Revisor T. Bertram-Nielsen (nr. 14) har frafaldet erstat-
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'ttJ ningskrav, dersom han kan få lov til at opføre et hus på area-

let under nævnets cencur.

Nævnet finder, at det vil være af stor værdi, at de oven-
for nævnte arealer bevares i deres nuværende tilstand til glæde
for de mange, der passerer ad landevejen til Helsingør og lande-
veje~ til Hornbæk, og tager derfor påstanden om en fredning sta-
tus quo til følge, således at den del af matr. nr. l d, der lig-
ger vest for landevejen til Hornbæk, på grund af den store be-
tydning i landskabelig henseende medtages, at kun den del af
matr. nr. 5 b, 6 ~ og 7 ~, der ligger nord for Tikøb-Gurrevej,
medtages, at kun den del af matr. nr. 4 ~, der ligger nord for

x)
nævnte vej og uden for skovgrænsen medtages, da den øvrige del
af matr. nr. 4 ~ ikke skønnes så værdifuld, at en fredning ville
stå i rimeligt forhold til det betydelige erstatningsbeløb, der
måtte tilkendes ejeren.

Nævnet finder endvidere at måtte betragte den på sapar-
cellerne matr. nr. 6 ~, 8 d, 4 f, 7 g, 5 ~, 5 ~, 6 f, 8 h, 4 a,
5 ~, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ~, 38, 39, 37 b værende bevoks-
ning som skov således, at skovgrænsen i henhold til naturfrednings-
lovens § 25, stk. 2, regnes fra parcellernes sydlige skel.

Herefter fredes ejendommene matr. nr. l ~, l bl, 4 ~, l d,
6 ~, 33, 8 Q, 8 ~, 31, den del af matr. nr. 5 a, der ligger øst
for Tikab-Hornbæk landevej, 5 Q, 37 a, 10, den del af matr. nr.
4 i og 4 ~, der ligger inden for skovgrænsen, matr. nr. 32, den
nord for Tikøb-Gurrevejen liggende del a f matr. nr. 5 ~, og 6 ~
og 7 ~, matr. nr. 8 ~, 34, 4 f, 35, 6 K, 7 g, 36, 38, 5 s, 37 ~,
5 Xp 8 hi 392 således som vist med gran omramning på det kendel-

~, x) skal ifølge fredningsnævnet være indel~for.
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'~ sen vedhæftede kort, således at tilstanden ikke må forandres
4 på ejendommene, der stedse skal henligge i deres nuværende til-

stand. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver art,
dog
at ejerne af soparcellerne 6 ~7 8 d, 4 f, 7 g, 5 ~, 5 ~, 6 Kg

8 h, 4 ~, 5 ~ skal have ret til at opføre et sommerhus på
hver parcel, der inden opførelsen skal forelægges nævnet til
godkendelse med hensyn til udseende og placering, med beva-
relse af den eksisterende beplantning, bortset fra det sted,

~tI hvor bygningen opføres,
J tt at fredningen ikke omfatter eksisterende haver,

at nye for landbruget nodvendige bygninger, dog ikke drivhuse,
tillades opfort i forbindelse med de allerede eksisterende
bygninger,

at ejerne af matr. nr. l g, og l bI og 4 ~ får tilladelse til
at ombytte de eksisterende huse med bedre, hvis udseende og
placering skal forelægges til nævnets godkendelse inden op-
førelsen, og

"' at ejeren af matr. nr. l d, 6 ~ og 33 har ret til fortsat at
udnytte den på ejendommen værende grusgrav. Derimod kan det
ikke tillades, at der opfores mere end et hus på matr. nr.
l g og l bl, således at den af fru Valborg Buch i så henseen-
de nedlagte påstand ikke kan tages til folge.

Idet bemærkes, at de fredede arealer i al fald indtil
1969 ligger i yderzone, tillægges der ejeren af matr. nr. l ~,
6~, 33, gårdejer Carl Richard Larsen, i erstatning 72.000 kr.,

," ejeren af matr. nr. 8 ~, 8 ~, 31, gårdejer Frantz Jørgensen,
50.000 kr., ejeren af matr. nr. 5 ~, 5 g, 37 a, gårdejer Lauritz

__ Peter Nørregaard, 150.000 kr., ejeren af matr. nr. 4 i, 10, gård-
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-tt ejer Hans Bagge, 9.000 kr., ejeren af matr. nr. 4~, 32, gård-

ejer Knud W. Sorensen, 5.000 kr., ejeren af matr. nr. 5 b, fru
"

~,

Esther Emilie Agnes Sorensen, 9.500 kr., ejeren af matr. nr.
6 ~, 7 ~7 8 d, 34, gårdejer l1ndersAlbert Olsen, 15.000 kr.,
medens der for de øvrige ejeres vedkommende ikke tillægges disse
nogen erstatning for fredning.

Af erstatningsbelobet, i alt 310.500 kr., udredes 3/4
af statskassen, 1/4 af Frederiksborg amtsfond og de i amtskred-
sen beliggende købstadkommuner i forhold til folketallet.

Der er ikke af panthaverne nedlagt påstand om andel i
erstatningsbelobene.n

Konklusionen er sålydende:
"De foran nævnte, på den kendelsen vedhæftede kortskit-

se med gron omramning viste arealer, matr. nr. l g, l bI, 4 k,
l ~, 6 ~, 33, 8 Q, 8 ~, 31, den øst for landevejen Tikøb-Horn-
bæk liggende del af matr. nr. 5 ~, samt matr. nr. 5 g, 37 a,
den uden forx) skovgrænsen liggende del af matr. nr. 4 i, samt
matr. nr. 10, den uden forx) skovgrænsen og nord for landevejen
Tikob-Gurre liggende del af matr. nr. 4 ~, samt matr. nr. 32,
den nord for samme landevej liggende del af matr. nr. 5 b, 6 e
og 7 ~, matr. nr. 8 d, 34, 4 f, 35, 6 K, 7 g, 36, 38, 5 ~, 37 b,
5 ~, 8 h og 39, alle af Tikøb by og sogn, fredes status quo såle-
des, at det på disse er forbudt at anbringe bygninger af enhver
art - dog med de straks nedenfor nævnte undtagelser - derunder
skure, boder, drivhuse o. lign., ledningsmaster og andre ind-
retninger, der efter nævnets skøn vil kunne virke skæmmende,
ligesom opgravning og opfyldning samt beplantning, med undta-
gelse af de eksisterende haver. er forbudt.

~ x) skal ifolge fredningsnævnet være indenfor.

. -)
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Det tillades ejerne af soparcellerne 6 ~, 8 d, 4 f,

7 g, 5 ~, 5 ~, 6 f, 8 h, 4 ~, 5 ~ på hver parcel at opføre et
sommerhus, hvis udseende og placering skal forelægges nævnet
til godkendelse inden opforelsen med bevarelse af den eksiste-
rende beplantning, bortset fra husets opforelsessted, ligesom
nye for landbruget nodvendige bygninger, dog ikke drivhuse,
tillades opfort i forbindelse med allerede værende bygninger,
hvorhos ejerne af matr. nr. l g, l bl og 4 k skal have ret til
at erstatte de eksisterende huse med andre, hvis udseende og
placering skal forelægges nævnet til godkendelse inden opforel-
sen. Endelig skal ejeren af matr. nr. l Q, 6 ~ og 33 have ret
til fortsat udnyttelse af den på ejendommen værende grusgrav.

I erstatning tillægges der gårdejer Carl Richard Larsen
72.000 kr., gårdejer Frantz Jorgensen 50.000 kr., gårdejer Lau-

h ritz Peter Norregaard 150.000 kr., gårdejer Hans Bagge 9.000 kr.,
gårdejer Knud W. Sorensen 5.000 kr., fru Esther Emilie Agnes
Sørensen 9.500 kr. og gårdejer AnJers Albert Olsen 15.000 kr ..

Erstatningsbelobet, i alt 310.500 kr., udredes med 3/4
af statskassen og med 1/4 af Frederiksborg amtsfond og de i
amtskredsen beliggende kobstæder i forhold til folketallet.

Erstatningsbelobet forrentes med 5 % p. a. fra kendel-
sens afsigelse at regne.

Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amts-
rådskreds nordlige del, Danmarks Naturfredningsforening og
fredningsplanudvalget.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra dens forkyndelse
.-" påankes tilOverfredningsnævnet •IV

ra.'
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Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnot i medfør af na-
turfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af ejeren
af matr.nr. 8 Q, 8 e og 31, Tikøb by og sogn, gårdejer Frantz

. ~ Jacob Jørgensen.
Den ll. april 1967 har Overfredningsnævnet besigtiget are-

alerne og forhandlet med den ankende lodsejer og dellneS advokat samt
med repræsentanter for fredningsplanudvalget for Frederiksborg amt,
Frederiksborg amtsråd, Tikøb kommune, byudviklingsudvalget for Hel-
singør-egnen, direktoratet for statsskovbruget samt Danmarks Natur-

~- f~ redningsforening.
~4t Under forhandlingsmødet nedlagde fredningsplanudvalgets re-

præsentant påstand på udvidelse af fredningen til at omfatte hele
den del af matr.nr. 4~, Tikøb by og sogn, der er beliggende nord
for bivej 2 (Tikøb-Helsingør-vejen).

Ejeren af matr.nr. 8 Q ffi. fl. nedlagde principalt påstand
på ophævelse af fredning af arealerne indenfor skov- og søbredsli-
nien af ejendommen og subsidiært påstand på forhøjelse af erstat-
ningsbeløbot. Endvidere anmodede ejeren om tilladelse til opførel-
se af et aftægtshus på matr.nr. 8 Q samt tilladelse til udvidelse
af den på matr.nr. 8 Q eksisterende frugtplantage med yderligere
t td. land under cenSl1r af fredningsnævnet med hensyn til beliggen-
hed.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet
anførte og endvidere finder det værdifuldt at sikre Gurresø-områ-
dets historiske milieu, har Overfredningsnævnet besluttet at stadfæ-
ste don af fredningsnævnet afsagte kendelse med følgende ændringer:

Vedr. fredningens omfang.
For ejendommen matr.nr. 4 a og 32, Tikøb by og sogn, til-
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hørende gårdejer Knud W. Sørensen, bestemmes, at fredningen ud-
vides med et areal på ca. 2,2 ha på den vestlige lod af matr.nr •.. '.'
4 ~. Fredningsgrænsen er en ret linie i en afstand af 50 m fra
den sydligste spids af matr.nr. 5 g, sammesteds, til det nord-
vestlige hjørne af matr.nr. 4 E, sammesteds, jfr. det kendelsen
vedhæftede kort.

For ejendommen matr.nr. 4 i, Tikøb by og sogn, tilhørende
gårdejer Hans Bagge, udvides fredningen til at omfatte hele matr.
nr. 4 i.

Ejendommen matr.nr. 4 2, sammesteds, tilhørende Københavns
kommune, er ikke berørt af fredningen, men størstedelen af matr.nr.
4 2 - næsten hele den del af arealet, der ikke er bebygget - er
omfattet af den i medfør af naturfredningslovens § 25, stk. 2,

~ hjemlede skovbyggelinie, jfr. lovens § 25, 6.

Vedr. fredningens indhold.
Til kendeIsens bestemmelse om "at nye for landbruget nød-

vendige bygninger) dog ikke drivhuse, tillades opført i forbindel-
se med de allerede eksisterende bygninger" tilføjGs~ Ildog at op-

""~I førelse og ombygning ikke må påbegyndes, forinden tegninf,er vedrø-·
rende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet."

For ejendommen matr.nr. 8 Q, 8 ~ og 31, Tikøb by og sogn,
tilhørende gårdejer Frantz Jacob Jørgensen, bestemmes, at den på
matr.nr. 8 Q beliggende frugtplantage - stor ca. 2t td. land -
kan udvides med yderligere t td. land efter indhentet godkendelse
fra fredningsnævnet af beliggenheden.

, ~)

For ejendommen matr.nr. l ~, 6 ~ og 33, sammesteds, til-
hørende gårdejer Carl Rich. Larsen, bestemmes, at såfremt udnyt-
telse af den på den østlige lod af matr.nr. l d eksisterende grus-
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grav m8dfører større udgravning end den nuværende, skal retable-
ring finde sted.

Ifølge kendeIsens konklusion omfatter fredningen de eksi-
sterende haver, men tillader beplantning i disse.

Vedr. erstatningerne.
For de ejendomme, hvor en udvidelse af fredningen har fun-

det sted, matr.nr.41, lo,saonesteæ,tilhørende gårdejer Hans Hen-
ning Baggo, og ejendommen matr.nr. 4 ~, 32, sammesteds, tilhørende
gårdejer Knud W. Sørensen, har Overfredningsnævnet tilbudt erstat-
ningerne forhøjet til henholdsvis 10.000 kr. og 32.000 kr., hvilke
tilbud er accepteret af ejerne.

Den for fredning af ejendommen matr.nr. 5 Q, 5 Q og 37 ~,

sammesteds, tilhørende gårdejer Lauritz Peter Nørregård, tilkendte
erstatning kr. 150.000 har Overfredningsnævnet ment burde nedsættes
til kr. 100.000, og ejeren har tiltrådt denne erstatning.

Med den ankende gårdejer Frantz Jacob Jørgensen, matr.nr.
8 Q, 8 e og 31, sammesteds, har Overfredningsnævnet opnået enighed
om en stadfæstelse af den af fredningsnævnet fastsatte erstatning

"~ på 50.000 kr.

Overfredningsnævnet har ændret forrentningsprocenten fra 5

til 6% p.a. at beregne fra den 14. december 1966.
Ejendommen matr.nr. 4 f, 35, Tikøb by og sogn tilhører nu

blikkenslager Knud Andersen.
Et kort, nr. Fr. 189, udvisende grænserne for det fredede om-

råde - i alt ca. 67 ha - er vedføjet kendelsen.
T h i b e s t e ru m e s:

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsr2dskreds nord-
tt lige del den 14. december 1966 afsagte kendelse stadfæstes med de af
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det foranstående følgende ændringer.
I erstatning udbetales~

Fru Esther Emilie A. Sørensen,
Gurrevej 511, Tikøb ••••••••••

6 ~, 7 ~, 8 d, 34, Gårdejer Anders Albert Olsen,
Kohavegård pr. Tikøb •.•••••••

Matrikelnumrene i
Tikøb by og sogn:

l g, l bI?

l d, 6 .§:.§., 33,

8 .2., 8 2., 31,

5 .§:, 5 .Q, 37 a,

4 i, lo,

5 b

4 1., 35,

6 1., 7 g, 36, 38

5 s, 37 ,:2,

Navn:
Erstatningsbeløb i

kr. :

Fru Irma Kielberg,
Tikø b ...........•....... , ..•. O

Fru Margit Bremer,
Søndersøvej 29, Gentofte ....•• O

Gårdejer Carl Richard L~rsen?
Hnvegård pr. Tikøb .•.....•.•• 72.000
Gårdejer Frantz Jacob Jørgensen,
v/advokat Niels Svenningsen,
Vestergade l, Helsinge, ifølge
fuldmagt o • • • • • • • • • • • • • • 50.000
Gårdejer Lauritz Peter Nørre-
gård, Søgård pr. Tikøb.
Ved transport af 30. maj 1967
at udbetale med rente 6 % p.n.
fra den 14. december 1966 til
Hillerød og Omegns bank ••••••
Gårdejer Hans Henning Bagge,
Tikø b .••...•........•...•••..

100.000

10.000
Gårdejer Knud W. Sørensen,
Nygård pr. Tikøb ••••••••••••• 32.000

9.500

15.000
Blikkenslager Knud Andersen,
v/landsretssagfører J. Linde,
Paludan Mlillersvej 5, Fredens-
borg . o
Københavns kommune,
v/Københavns hospitalsvæsen
v/advokat Hans Horten, .
Nygade l, København K ••••.••• o
K.F.U.M. spejderne,
Hellig Kors Gruppe,
Vangehusve.4 3, ø. . ......•.... o
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Matrikelnumrene i
Tikøb by og sogn:

Erstatningsbeløb i
Navn: kr. :

5 ]f, Assistent Bjarne Hansen,
Glentevej 55, Glostrup ••••••• O

8 h, 39, Revisor T. Bertram-Nielsen,
Præstebakken 6, Virum •••••••• O

I alt kr. 288.500

at betale med renter 6 % p.a. fra den 14. december 1966 til betaling
sker.

Erstatningsbeløbet, i nIt kr. 288.500, med renter udredes
med 3/4 af statskassen og med 1/4 af Frederiksborg amtsfond og de
i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i hen-
hold til den senest offentliggjorte folketælling •

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
'3.d.-vJ erU J'~-- ~

B. Andersen
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