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MATRI KE L Fa RTEG NE L S E

(ajour pr. 27/2... 19,9)
PF8øAiFl~efl omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

l ~ -n~(vk.e. By t '\110~\r k~

e,•

Gældende matrikulært kortbilag: -/,

Se også REG. NR.:



/II nr.l3Mtr, nr" ejerlav, sogn: Stempel:
(i København kvarter) 2 15 f t
II pc. - a ma r.

e er(i de sønderjydske lands- T' b' k bl lr e y og sogn
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

kr. 25,-
nr. lk

Akt: Skab
(udfylde. af dommerkontoret)

Dildo og !luIS nr; ',,:. ,,'.

F" , STEMPELMÆRKE·
lo.'> '
~. • '"., 4.~.,~.>\.

" i~J~~;:t-:)·..tf '. \.~ .K·" -!" KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLlNG AF
i DOMMER'O~\OR(TS KJ"'." r(o~r.RO\"'~PAAI\T .
•. . . I 9482:'4' .

~ ~:CX:!~12~6l6~D~O027:.00 ~Sfl .
~'\k'~" ,,' . '. :',<' ..'
~\:,30""~" }....,...../'" ...I.._A.\'" \. 'l-",' ........ ",,_" .......

Anmelder:

LAND!NSPEKTØR
N. J. Sør\!DERGAARD

JiiLVAf.;) & i?ALSLEV'S åT;:, TLF. (03) 120051

.:'RJDTVÆRKET" SYREVEJ
3300 FREDERIKS\f tCRK

~? 'i/ro
DEKLARATION Al

~~}(
Undertegnede ejer af parcellerne 2 - 15 af matr. n~~k Tibirke
og sogn pålægger herved nævnte parceller følgende bestemmelse:

by

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts nordlige del skal forinden
bebyggelse af parcellerne forelægges tegninger vedr:~;..husene·s place--
ring og udseende til godkendelse.

Påtaleberettige~ ~ h.t. nærværende deklaration er Fredningsnævnet
for Frederiksbo?ft!f!nfSfordlige del. "
Med hensyn til øvrige ejendommen påhvilende byrder og s~)Atter
henvises til ejendommens blad i tingbogen. ~ ~~

. '~)~.~

Deklarationen godkendes af Helsinge komm
----I-~~~-

•

Bestdllngs

tOT'ular

Som ejer af matr. nr. lk (pc.'2 - 15): . ,

i jø -7~~~~J
/ ' , t. ~ Thor Pedersen ,~;/ y 7.'l'Alill/ ~ ~~ borgmester )~i'6'er/V.-Ste~l1S' rup

Lltt6ki Lt,Gvtv~ " /byg.ningSinSp, ktør

Som betinget skødehaver af pc. 2 - 15:

- )~~ ' t,k.i '-/l1n'-'~----""--~'............. i .... ' dan ••••••••••••••

.~'.... :

Ttl " I f. r 11'01 l l ''o' ,-. <., ,
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Godkendes hermed i h.t. kommuneplanlovens § 36) idet tilvejebringelse
af en lokalplan ikke er påkrævet .

.~.
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.. ~ .. ... .. .. .. .. . ... .. .. ... . .. .. ~.. .... ...... .e'

w ••. _

H8!singe Byråd , den -22~--februar 1979.

S~~('~~
Thor Pedersen
borgmester /

~ ..... -

afd. ingeniør
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b/. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

pc. 2-15 af
matr.nr. l k
Tibirke by,
Tibirke

Stempel: kr. Akt: Skab nr.
(udfyldes .f dommerkontoret)

Købers }
bo æl:Kreditors p

Anmelder:

Naturfredningsnxvnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredoiogskrc:dsFolehavevej l,

2970 Hørsholm
Nærværende deklaration kvitteres herved til aflysning

af tingbogen.

Naturfredningsnxvnet
for . ,

Frederiksborg amts nordlige
fredniogskJ:eda

den 29. januar 1981.
./7) fl

L-a~jL"" Y(f---..c" -~
Carsten Jepsen
nævnets formand
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I ~,i m~m HOVEDSTADSRÅDET
REG. NR. ~& 3~.:B .

Naturfredningsnævnet for .
Frederiksborg amts nordlige kreds
Folehavevej l

Sankt Annæ Plads 26
DK-1250 København K

. Telefon (01) 154300
Postgiro 9254765

2970 HØRSHOLM

HR journal nr.
Sagsbohandlor
København den

1979-271/215-15
Ole Nørgaard/BNJ
ll. februar 1980

Vedrørende deklaration tinglyst den 28. december 1978 på ejendommen
matr. nr. l k Tibirke by, Tibirke og parceller udstykket heraf.

Ved deklaration af den 28. december 1978 har fred-
ningsnævnet fået tillagt påtaleret for bebyggelsen
på parcellerne 2 - 15 på forannævnte ejendom.
Ejendommen er beliggende i sommerhusområde og er
omfattet af skovbyggelinien langs Tisvilde Hegn,
idet ejendommen er beliggende i en afstand af 150 m
til ca. 80 ro fra Tisvilde Hegn.
Fredningsadministrationen er af den opfattelse, at
de fredningsmæssige interesser i omr&det er v~sent-~!
lig reduceret under henvisning til de pågældende
ejendommes beliggenhed i et godkendt sommerhusområ-
de.

e
e-

I I den anledning skal Hovedstadsrådets fredningsad-
ministration foreslå nævnet at foranledige foran-
nævnte deklaration aflyst og slettet fra ejendom-
mens blade i tingbogen.
Med venlig hilsen

htl1JM/€;Uv
Lars Nielsen .

O.te.. eN ~""0 a. "'-.J 'f
/ Ole NØrgaard :

:f
~
~

Genpart fremsendt til:
Helsinge byråd.

Frem-

Breve stiles til Hovedstadsrådet med angivelse af HR journal nr, Telefonisk henvendelse rettes fil ~agsbehand Olen
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