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Rdsanmærkningen ophæv~

'DonlIneren j Hiilerød :m. II., don If I5' .. ~
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/ Efter herom af Hovedstadsrådet i henhold tilOverfredningsnævnets

prw<sis fremsat anmodning begæres den Naturfredningsnævnet for Frede-
riksborg J.x:tssydlige fredningskreds i henhold til deklarationen til-
lagte påtaleret aflyst og påtaleretten overført til Slangerup Byråd.

Nzrværende påtesning begæres tinglyst på matr nr. 4 g, Lystrup by,
Uvelse sogr-,med deraf udstykkede parceller.
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Poul Nielsen
borgmester

31angeru? kcmmme ~~. ~ /'78/
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~.
. Andersen

ingeniør

NAT~RfREDN INGS NÆVN El
for

FM!IlERIUlORG AMTS SYDLIGE FiEOHINGlØiOS

Torvet 3-5, 3L.[oo
den 29 JULI 81

I medfØr af lov an kcmm.meplanlægning, lov nr. 287 af 26.6. 1975, § 36
stk. 1, ~les herved tilladelse til tinglysning af ovenståerrle, idet
det samtidig erklæres, at det ikke i medfØr af lovens § 18 stk 1 er
nødvendigt at tilvejebringelokalplan. ' .,

Slangerup kamume, den 30.7. 1981 mi _ /'. //
~ P"c-e:J~-tI'

Poul Nielsen
borgmester
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REG. HR. i 3 Cj Y
Percival Nielsen & J.Meier
Landinspektører
Hillerød.

DEKLARATION

,
I anledning a~ udstykning a~ matr.nr. 4~, Lystrup by, Uvelse
sogn har Natur~redningsnævnet ~or Frederiksborg amts sydlige
~redningskreds som betingelse ~or godkendelse a~ udstykningen
forlangt en deklaration af ~ølgende indhold tinglyst servitut-
stiftende på ovennævnte ejendom.
1. Der skal plantes et mindst 5,00 m bredt afskærmningsbælte

langs udstykningsområdets grænser, hvor et sådant ikke i
forvejen eksisterer, og som vist på vedhæ~tede rids.

2. Vedligeholdelse af denne beplantning tilkommer de parceleje-
re, hvorpå beplantningen fore~indes.

3. Udseendet a~ husene, der agtes opført på parcellerne, samt
udseendet a~ påtænkte til- og ombygninger, skal godkendes
af Fredningsnævnet forinden opførelsen eller ændringerne fore-
tages.

Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende forud
for al pantegæld på min ejendom matr.nr. 4d, Lystrup by, Uvelse
sogn.
Påtaleret har Naturfredningsnævnet ~or Frederiksborg amts sydlige
fredningskreds, civildommerkontoret, Klampenborgvej 234, Lyngby.

Godkendes i h~andSbyggelOVens §
Uvelse, den ~. L ,/96'9
---------~~-~~---Uvelse Kommunalbestyrelse.

4 stk. 2.

--------------------'
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