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I anledning af udstykning af seks parceller af matr. nr. 7t

Melby By, Melby, som vist på vedhæftede udstykningsforslag,
med beliggenhed indenfor skovbeskyttelseslinien mod Lise-
leje Plantage, erklærer undertegnede ejer herved for mig og
efterfølgende ejere,

at bebyggelse ikke finder sted nærmere skel mod Liseleje
Plantage end 15 meter,

at bygningstegninger og beliggenhedsplaner forelægges Na-
turfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fred-
ningskreds til godkendelse, inden byggeriet påbegyndes,

at beplantningen på grundene bevares i videst muligt omfang
som en åben beplantning,

at hegn mellem parcellerne nr. 3 og 4 og mod plantagen alene
sker ved yderligere beplantning på parcellerne.
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tDenne deklaration begæres tinglyst på matr. nr.' 7- Melby By,
Melby.

Påtaleretten tilko~er Naturfredningsnævnet for-Frederiks-
borg amts nordlige fredningskreds.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende øvrige servitutter
og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
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FS. 32/88

Vedr. matr. nr. 7 mm Melby

Ved skrivelse af 29. februar 1988 har Frederiksværk kommune

for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til

opførelse af garagebygning.

-e I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 (deklaration af 15. januar 1985) tilladelse til

det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-
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borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58. QH~1J
P. H. Raaschou
nævnets formand

Frederiksværk kommune

Rådhuset

3300 Frederiksværk.
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