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REG.NR: 7. 7979.00
Horneby

INDHOLDSFORTEGNELSE

Servitut af23-05-1962 (tinglyst 24-05-1962) (Fredningsplanudvalget for Fr.borg og Roskilde
amtsrådskredse - fredning status quo.

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 24 /5-1962)

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Horneby by, Hornbæk matr.nr.:
3x, 3y, 3z og 3æ

Gældende matrikulært kortbilag: Nej

Se også REG.NR:



Bestillings-
formular

D

Stempel: J... kr. -!'re Akt: Ska~ ~ lit. \
(udfyld.. a~merko~t ..

Mtr. nr. ejerlav, sogn: 3x ,3y,3z og
(I " • k ).-.ØL ... Iavn varter 3æ Horne by by

eller (1 de sønderjydske lands-
dele)bd.ogbl.ltlngbogen, Hornbæk sogn

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

-l c.l O 1 llll.oo

Købers }
bopæl'Kreditars .

T l! n I l~~et ~
t ~J~ti '...,~p ~ -

Anmelder: ~.U(;SE·' '; ,\
'UJl1~ .. S ~~'

.l ,B :: , -

r .... !'

C) ,~o. 14 n ~ 0491:.'~.'. 'H'.~;,~ 'Q(,

Underskrevne plantag~ejer Poul Thejll-Møller, Klosterris frugtplantage
S e r v i t u t

pr. Hor~bæk, pålægger herved de fra min ejendom matr.nr. 3~ norneby by,
Hornbæk sogn i 1957 udstykkede parceller matr.nr. 3x,3y,3z og 3æ Horneby by,
Hornbæk sogn, følgende servitut:

Den nu eksisterende bevoksning skal opretholdes og vedligeholdes i
videst muligt omfang bortset fra hvad det måtte blive nødvendigt at rydde
heraf af hensyn til ~ommende bebyggelser på grundene.

Opfyldning af mosen på grundene må ej heller ske i større omfang
end gennemførelse af tilladt bebyggelse nødvendiggør.

Ingen bygning af nogen art må opføres, forinden dens udseende og
placering er godkendt af fredningsnævnet. De fornødne bygnings tegninger vil
derfor være at forelægge nævnet til godkendelse. Det samme gælder alle senere
udvendige udvidelser såvel på a~ealet som i højden.

Påtaleberettiget efter denne. servitut er fredningsnævnet for Frederiks-
borg amts nordlige del samt Danmarks naturfredningsforening.

Eorneby,den 21.maj 1962
Poul Thejll-Møller (sign).

Ovenstående udkast til servitut kan tiltrædes.
Fredningsplanudvalget for Frederiksborg og
Roskilde amtsrådskredse, den 23.maj 1962

P.u.v.
E. b.

for Holden Jensen
Elly Spangler (sign)
Assistent.

Indført i d2gboee~ for ret~kreds nr. 6,

Helsing3r købstad m.v., d~n
Afgift:
§ kr.
§ kr.
§ 14I kr.
§ 14II kr.

2't MAJ 1952

laIt kr.
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l~l'l. 00 .
Fredningsnævnete, for

Frederiksborg Amt

Helsingør. den 14 JUU 1995

Ved~. FS 38/95, mat~. n~. 3 æ Ho~neby by,Ho~nbæk

Ved sk~ivelse af 3. maj 1995 ha~ Helsingø~ Kommune fo~ eje~en af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opfø~e en
22,5 m2 tilbygning til eksiste~ende somme~hus på ovennævnte ejen-
dom, hvo~ved husets samlede bebyggede a~eal komme~ op på ca. 100 m2.

Ejendommen e~ omfattet af f~edningsdekla~ation tinglyst den 24.
maj 1962, der ha~ til formål at beva~e status quo, idet se~vi-
tutten bl.a. indeholder, at "ingen bygning af nogen a~t må opfø-
~es, fo~inden dens udseende og place~ing e~ godkendt af f~ed-
ningsnævnet.

I den anledning meddeler nævnet he~ved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i ove~ens-
st~melse med det f~emsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bo~tfalde~ i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 å~ f~a tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uge~ f~a den dag, afgørelsen e~
meddelt, påklages til Natu~klagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danma~ks Naturfredningsforening og
lokale fo~eninger o.lign, som ha~ en væsentlig inte~esse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Natu~klagenævnet og
indsendes til f~edningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må
stens udløb uden rettidigt
seslovens § 87, stk. 3.

de~fo~ ikke udnyttes fø~ klagefri-
indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-

~~-~Tho~kild Bendsen
Ab \-:l\\/Q.-OOO\

\oC)

nævnets formand.

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf.49210917 Fax. 49214686


	1 DEKLARATIONER>
	2 DISPENSATIONER>



