02/12/2002

b

NO.S96

11:32

~08

.r

REG. NR. ~

't s-

%../~n

UDSKRIFT
af

.~
-

' -----'"
FORlIANDLINGS-

og

KENDELSESPROTOKOL

:for

Fredningsnævnet

for

Fredermborg 3Illts

nordlige i'redningakreda.
-000-

Den 3. december 1973

F.S, 87/73

i

Fredning af ~tr.
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14 bn, Tibirke by og

sålydende

K E N D E L S Ec

LJ

~sagdes

SO~.
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02f12/200?_
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11:32
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Ved en skrivelse
ni.ngsforelJi:ng

fredning

for ~deriksborg

Fredningsnævnet

kredE om at godkende
by og sogn,

af 20. maxts 197~ anmodede~a

amts norCU.ige frech}jngs-

en af ejeren af ejendonnnen æatæ,

musikpædagogen
,

Gunnar

Naturl'red-

DX.

-l4 bn Tibixke

Kempe, Udarbejdet deklaration angående

af hans ejendom.
Nævnet tog derefter sagen under behandling~ og den

afholdtes møde med besigtigelse
-,

og meddelelse

bekendtgørelse

på ejendommen efter
i

4.

juli

1973

forudgående offentlig

henhold til naturfrednirigslovens

regler

herom. r mødet deltog foruden ejeren Danmarks Naturfre~fo~,
amta-vejvæsenet

Fre~lanlldvaJ.set,
Daznnarks

planudvalget

Helsinge

:fredn.il:l€en~ sidstnævnte

og Frecinil:lg2-

at

med den tiliøjelser

man

en bestemmelse om, at uønskef opvækst kan fældes.
kommunehar haft

sagen til udtalelse.

fo~behold med hens.yn til den foreslåede ~eklarations

Det bemærkesw

til

grundejerforening.

N'a.turfred.ningt:lforemng ~ gru:ndej erforenillgen

anbefalede

gerne så indføjet

samt den lokale

KOllIIllLUlen

har taget

bestemmelse vedrørende

at eJendommen, der har et areal af 9340 ~

gl.'æDSerop

den del af Tibirke Bakker, der er .fredet ved over:f'redl:li.ngsvnets

kendel-

se af 28. september 1957. Ejendomsværdien vaæ ved 15. aJmindell.ge 'YUrderillg
515.000

kr., hexaf' g::rundværdi 140.800 kr.
Nævnetfinder det af væsentlig 'Værdi, at den omhandlede

bevaæes i sin IIu:vilæende skikkelse
og navnlig til

dens forbindelse

l3eaæril1gen

af hensyn

til

med den fredede

om fredning tages derfor til

dens

landskabelige

del al: Tibirlte

ejendonl
wrdi

Bakker"

følge som næJ:me1:'e neden-

for bestemt.
For fredningen ydes ingen erstatningv hv11ket heller

~-~~------.------------~~--
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THI

matr. nr. 14 bn Tibirke by og sogn fredes med den vi:rX •..

Ejendommen
nillg,

at tilstanden

benyttes

:BESTEMMES:

på den ikke må ændr-esi li~sY)J!l a:l:'ealet udelukkende skal

som hidtil.

Det el:' forbudt

opføre 'bygn.inger, at anbringe 'boder,

at

skure eller andre indre'tni.rlg'er~ der ef"t.3r nævnets skøn kan vi--.rke skæmmende,
herunder

l e dningBmas t er , og at foretage beplantning

se af eksisterende

beplantning

des ved de påtaleberettigedes

Det naturlige

foranstaltning

op~~st

skal kunne fæl-

og uden udgift

for

jordsmo~ mÅ ikke ændres ved afgravning

ning og kun nedbrydeligt
uden at ~e

eller have. Uønsket

ud over vedligeholdel-

affald må henkast~s på dertil

ejeren.

eller opf.Yld-

indrettede

stedel:'

ødelæggende på naturen.

Langetravsvcjen9 der løber .i sydsiden af matr. nr. 14 $ i øs'tvestli.g

retning må ikke as.fal tereB eller

pezmanent belægges, medmindre der

st211es krav hexom fra det Offentlige.
Ejendollllnen må ikke udstykkes.

Ved nyopførels~, genopfø~e18e eller. omb,ygning af de eksisterende
bygningex skal. tegn.inger,
Dingsnævnet inden arbejdets

udvisende husenøs udseende
udførelse.

godkendes

at fred-

Normal vedligebolde1se ~alder lkke

ind herundsr.
Påtalf)ret

o

fredningskreds

har FrGdni.ngsIll:evuet for Frederl.ksborg

amts nordlige

og Danmarks Naturfred.n.ingsforening hver for sig eller

~ .f'or-

en;ng.
For f:redningen ydes ingen erstatning.

Denne kendelse

kan'inden

4 user efter modtagelsen indbringes

for

Overf'redningsnævnet.
Kendelsen vil være at tinglyse

som servi tutstif'tende

;foru.d. for

,"-",

.Aa€aard Larsen

__

,"""",_"-==~~"rCu~-c"""

Feilberg

,~:::-~":,:,,~:,~=~=..:-,,,,,""",,=·-:·=--~...~. ~

",~,__

Jørgensen

T.rge Hjelmsø .

_
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Fredningsdeklaration
Matr. nr 141m

vedr ..

Ti bi rke bY-..?
"'I<i'Ii:iRSlW sogn~
~

Frederiksborg amtskommune.
Areal: 9340m2
Målestok 1= 2000
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