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Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1,2970 Hørsholm.,"
TIf.0286 1550

Udskrift af
fredningsprotokollen

REG.Nl 57 '7 7

Ar 198~, den 13. januar kl. 10.15 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Kirke-Esbønderup

under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andrea-

• sen og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 271/1987 Behandling af andragende

om tilladelse til fældning af et

egetræ, der er omfattet af deklara-

tion af 30. januar 1963 om forbud

mod fældning eller væsentlig be-

skæring af hegn. Matr. nr. 4 ba.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

Danmarks Naturfredningsforening havde meddelt forfald og hen-

vist til skriftligt indlæg i sagen, hvorefter foreningen ikke har

••e
væsentlige betænkeligheder ved imødekommelse af andragendet.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou.

For Esrum skovdistrikt mødte skovrider Lars Toksvig.

Ejendommens ejer, Sonia Jensen blev antruffet.

Besigtigelse fandt sted.

Det konstateredes, at det i deklarationen omhandlede hegn

er beliggende langs vej, der forløber igennem et udbygget villa-

kvarter.

Ole Nørgaard henstillede til nævnet at overdrage påtaleretten

i henhold til deklaracionen til kommunen og begrundede dette.

• Skovrider Toksvig henviste til sit skriftlige indlæg, men til-

trådte, at påtaleretten bør overdrages til kommunen.

Axel Schou havde ingen bemærkninger til det fremkomne.
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Nævnets medlemmer voterede:

Idet nævnet lægger til grund, at deklarationen er fremkommet

i medfør af naturfredningslovens § 22 og under hensyn til, at det

ved deklarationen værnede hegn nu forløber gennem tæt villabebyg-

gelse og ikke mere afskærmer en sådan mod det åbne land, finder

nævnet/at påtaleretten i henhold til deklarationen bør overgå til

kommunen, og træffer bestemmelse herom.

Nævnets bestemmelse tilkendegivet.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frede-

riksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og

naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og in-

stitutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens

formål.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 18. januar 1988.

QJhc,",-~
I

P. H. Raaschou
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fleJe)bd. og bl. I tingbogen. Esbenderup sogn
.rt. nr., ejerlav, 109n.

Gade 09 hus nr.:

D E K L A R A T ION=====================

6777
Akt: Skab ~r.~

(..dty,,, al 40"' ......~Ø"t""'l)

-h I,
K,ben } /lIJ !J) 'I

bopæl:
Krediton 'Iijø .
Anmelder; 'j-/Cj '3
K~UD ZAHLE

KAICO~RADSEN
ADVOKATER

HELSINGE

s-K1oKFON COIl.allll) la 00 UII

Undertegnede Esbønderup-Nødebo kommune, der er ejer a~ matr.nr.
\I '/.1,1 ti ti v'" ~

4 .!Y: 4 ~, 4 ~; 4 ~,. 4 E.E., 4 ~, 4 be, 4 b~~' 4 ~, 4 ~, 4 bi, 4 ~
y

4 !?l. og !4.'~' KiI:ke-Esbenderup by, Esbenderup sogn, bestemmer herved:

1 •
, :

Parcellerne må kun anvendes til byggegrund til op~ørelse a~ een-

~amiliehuse i een etage med udnyttet tagetage, og ievrigt i overens-

stemmeIse med kommunens bygningsreglement.

Tegningerne skal godkendes af sognerådet ~.s.v. angår bygninger-

nes udseende,

2.

Ingen parcel må henligge ubebygget længere end til l. januar 1967

Garager, udhuse m.v. må ikke bygges ~erend beboelseshuset.

Sålænge en parcel er ubebygget, må den ikke videre.'ælges uden kom.

munens tilladelse, der kun kan ~orventes så~remt salget sh~r til samme

pris, som parcellen er erhvervet for, med tillæg a~ de positive udgi~-

ter ejeren har ha~t til forbedringer.

,4.

Så~remt en parcel ikke er bebygget inden' l. januar 1967, er eje-
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ren pligtig til enten selv at sælge den eller overdr~ge den til ~
kommunen til samme pris, som der er erhvervet mdd tillæg a~ posi-

tive udgi~ter til ~orbedringer. ",.

5.
Fra parcellerne må aer ikke drives nogen ~orm ~or erhvervs-

virksomhed, som ved røg, støj, ilde lugt eller ubehageligt skue

er til gene ~or de omboende.

På parcellen må der heller ikke ~indes oplag a~ materialer

m.v.

Der må ikke ~inde husdyrhold sted bortset fra hund, kat

og høns.

Sognerådets afgørelse af hvorvidt en virksomhed kan tilla-

dej er endelig.
{

6.
Parcelejerne er pligtige at tilslutte sig o~fentlig kloak- (

anlæg såsnart et sådant er etableret. Udgifterne ved tilslut-

ning m.v. er parcelej~rne pligtige at betale efter landvæsens-

kommissionene kendelse.

Der må ikke graves brønde på grunden.

8.
Vejlaget eller grundejer~oreningen er pligtig at tage skede

på vejarealerne, når kommunen ~orlanger det.

Vejene m~ efter overtagelsen ikke spærres ~or o~~entlig tra-

~ik~ ligesom vejene ikke ml lukkes ~or trafik ~ra eventuelle til-
I

stødende udstykningsarealer." ;

, - [, bC'



4 ~, 4 ~, 4 ~ og naboejendommen matr.nr. 6 ~ alt Kirk&~Esbenderup

by, Esbenderup sogn værende beplantning må ikke ryddes ell~~.på an~en

måde Z~%.behandles så dens karakter ~orandres, men skal bevares og i

til~ælde a~ undergang ~ornyes ved e~terplantning. Specielt må det

store egetræ, som er vist på vedhæ~tede rids, ikke ~ælles eller be-
)

skæres på en måde så dets udseende væsentligt ændres.

lo.
Påtaleretten e~ter nærværende deklaration tilkommer Esbønderup-

Nedebo sogneråd, dog med undtagelse a~ de i punkt 9 nævnte ~orhold,

It hvor påtaleretten tilkommer Natur~redningsnævnet ~or Frederiksborg

( Amts Nordlige del.

Med hensyn til tidligere tinglyste servitutter og andre byrder

(
henvises til ejendommens ~olio i tingbogen. '.

Esrum, den )0. januar 196).

H. Frederiksen Ernst Petersen
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