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Stenstrup ~ overdrev
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D E K L A R A T ION

I forbindelse med udstykning af ejendommen matr. nr. 3~ Sten-
overdrevstrup ~, Hellebæk sogn, begærer undertegnede ejer hermed ne-

denstående deklaration tinglyst som servitutstiftende på ejen-
dommen for mig og efterfølgende ejere.

a) Den på ejendommen værende beplantning, der hidtil har væ-
ret omfattet af fredskovspligt, og som er beliggende in-
denfor det på vedhæftede rids angivne areal, skal søges-"bevaret. Fældning og beskæring af træer må herefter ale-
ne ske efter forud indhentet godkendelse af statens til-
syn med de private skove. For evt. tilladelse til fjer-
nelse af træer kan stilles betingelse om nyplantning.
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b) Indenfor det hidtidige fredskovspligtige areal, som an-
givet på vedhæftede rids, må ikke opføres nogen bygning
eller anden indretning, der efter den påtaleberettigedes
skØn er at sidestille hermed.e

I- Påtaleret tilkommer alene Naturfredningsnævnet for Frederiks-
borg Amts nordlige del.

Med hensyn til de Øvrige ejendonunen påhvilende servitutter
henvises til ejendommens blad i tingbogen .

I
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~mrræmæ~~Godkendes i henhold til bygge lovens § 4, stk. 2.

HELSINGØR BYRÅD, den 20.5. 1976.
P.b.v.
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