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FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR: 19b8.QD
Børstingerød

INDHOLDSFORTEGNELSE

Servitut (nævn) tinglyst 03. januar 1962 vedr. bebyggelse, benyttelse m.m.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 3/1 1962 )

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Børstingerød by, Lillerød matr.nr.:
30

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG.NR:
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Mtr. nr.. ejerlav. sogn:
(1 København kvarter)

eller (1 de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen.

art. nr.• ejerlav. sogn.

Gade og hus nr.: ~:on~eve.jer~, AJ.lerød.

REG.Nit 11\o~co.

9.I

Aller0d,
betinget sk~der og overd=azer herved ti~ =edu=ders~revn~ und~r
sti.l.'telse v.::rende a:-tieseJ.Gkab:

Iversen Og =:lmenhofI-:-rielsen ~V3, ~~8.ste.n;ee.l1e 3?-34, ~'a::."..l..'rr.

den miG so~ særeje iI-1ge skøde ti~~lys~ den 28.10.1355·ti1h~rende
UDe by: ;ede parcel - p'S. ~i.e:.1.:?! l::.ndinspe::t'1rerne ?~1e: ge.ard 0GS ~Ti1s-
san i august 1361 u~f~~digade udstytni~~s~lan angivet so~ parcel
ill'. 3 - ai:'I:1atr. nr. 3 Q ]}3rGtin~-;er'"Jdoy, 1i~19r"3d so~n, bG::'i~<:::ende
-. . 'lJ .r-O!lgeve.Je.i.1,r_ .er~d..

For overdra~else~ gælaer f0:sende vil~år:
............................. ... ............ .....................
.................................................................

2.

~e~orn v~: v~~e at ~i~;lyse d8k1~retio~. I den~e an19dnin~ ~~;~res
aed~ns~~ende d3~:aretion tin~lys~ s2rvitutsti~tende ry~ ejendo:~en
~~~t~. n~. 3 ~ ]~rs·ti~~~r~d by, ~ill~r~d sosn:

rrp6, ~2.=ce~4 :l~"'. 2, J 0~ 4 ,jfr. le.nc..illepe::t~~~rc.e ?'J1S~8.al:'li o~
_~j~_;_1':::S0_·.,_:-;)1Q.. ,-.· ....,.·_~.,J.·~.,-~"!""\l'::l,.., ;=a~ -U<""11C:~ l 'o' ,..,::;PIe""" ODI~~I~oS een~~~ns, ..... _.A. ..... ",] • -J."'~-=l.l---~ __ ~ _~~....." ,_ "'-- __ .l..'- _ . v __u~__-

huse ced eve~tue1t uudnyttet t2~et~~e, o~ slledes at b-~ni:l~e~nes
beli~~e heJ o~ udseence zocl:endes af fred~i~~sn~vn8t, dog at det
ve~rJr8nde Dqrcel 3 ved Deby~ee13e ~e~in~es, at den i d9k1~r~tto-
asn af 20. novp.:.:i.)erl ,SS Or:L:l?'.:ld:.edeae"!ilantnins 19.ns3 vejfs.caden
ud IO~ ~2~ce: 3 udviies til en b=edde a= 2 ~, og at be~la~:ni2;en
S1:2.::' besti 3.I he';:lc9l'".'.1:-SO::r,der i :1Vert I3.1d skal [':ULlnenå e~l lnj-

J - 4 r~. 3eb~~;elss ~f par~el Je den fJ:-:1Jc.ne :Je-::la:'.t~,-L'l:' '3r iV:~l" :S"lt. "?e711e.n"t::1.:.1'sel1 sl::e.~_ ste.:~S"e
ho1cles ved 1i3e.

I ::'::"C?19:-;:rei;ti:~~t 9f'~er oV'~:'l'3totended~l':::."'r'"l.tton-o,z ~'-:-:=>.·:;Tr~~r,:d-
Be.. illlng,.. I
formular I iii:'": ~:s::;'1: ..1.: C fe:: _:I:,"e'," "'~:,i~:::.;::c::.---: .l.~'":-:. 1

D I Jennn & Kjoldskoy A/S. Kobenhavn
I
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..............................................................................................................................

Som sælger:
Anne-Lise ~Cringelbach

Fa=um, den 28.12.1361.
Som købere:
J.Jolsgaard Iversen
P. Elmenhoff-Eielsen

~il vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rig-
tighed og underskriverne s myndighed:...

Jørgen Ibfelt, advokat, Farum.
'\

ø,~, , .,... . • ai- ,..1....", -0- '.~.....'.,__..-:.1.lnr:,~j9C L. '-~~v.'!_~L.,..,; ---......-1-.. -,
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 9. februar 1998

REG.NR. ~lbC6,ao,

Vedr. FS 89/97. Matr. nr. 3 x Børstingerød by, Lillerød, beliggende Kongevejen

3' iAllerød Kommune.

Ved skrivelse-af 27. november 1997 har Landinspektørgruppen for ejeren af oven-

nævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til indretning af en eksisterende fabriks-

hal til 2 helårsboliger.

På ejendommen er tinglyst deklaration af 28. december 1961, hvorefter bygningers

beliggenhed og udseende skal godkendes af fredningsnævnet.

Af sagen fremgår at Frederiksborg Amts udvalg for Teknik og Miljø den 7. oktober

1997 har meddelt tilladelse til det ansøgte efter planlovens § 35 og naturbeskyt-

telseslovens § 65, jf. § 17. Af afgørelsen fremgår, at Allerød Kommune har anbefalet

ansøgningen.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det frem-

sendte projekt.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne i medfør af § 9, stk. 4 i bekendt-

gørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

,
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til'

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks



"

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

~~
ThorkIld Bendsen

nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Landinspektørgruppen, J.nr. 97.240

Tim D. Jensen, Kongevejen 103, 3450 Allerød

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-21-1-201-5-94

Allerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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