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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1961, den 17. november, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af skriftlig votering følgende

kendelse
vedrørende fredning af dele af matr. nr. 4~ og 5~ af Sjælsmark
by, Bloustrød sogn. (1471/61)

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds
den 12. april 1961 afsagte kendelse hedder det:

"Ved overfredningsnævnets kendelse af 11/7 1950 blev arealer-
ne mellem den offentlige vej nord om Sjælsø-Bloustrød-Grønnegade-
vejen- og søbredden fredet. Ved skrivelse af 12/3 1958 har over-
fredningsnævnet godkendt et vejforslag gående ud på regulering
af den nævnte offentlige vej, og denne regulering har medført,
at vejen nogle steder er ført længere bort fra søen, således
at en bebyggelse og beplantning på nogle arealer mellem den
gamle vej og den nye på visse steder vil hindre udsigten fra
den nye vej mod søen og derved forringe den udsigtsfredning,
der er opnået ved kendelsen af 11/7 1950.

Statsministeriets konsulent i naturfredningssager har
derfor ved skrivelse af 12/8 1960 henledt statsministeriets op-
mærksomhed på sagen og henstillet, at dele af matr. nr. 7~
Stimestrup by i Bloustrød sogn samt matr. nr. 4~ og 5~ Sjælsmark
by i samme sogn pålægges de samme fredningsbestemmelser, som
er pålagt de tidligere fredede arealer mellem den gamle vej
og søen nemlig: "Arealerne fredes således, at de udelukkende
skal kunne udnyttes på samme måde som hidtil, således at den
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nuværende tilstand ikke forandres. Det skal navnlig være forbudt
at opføre bygninger samt anbringe drivhuse, boder, skure eller
andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder lednings-
master og lignende. Det skal ligeledes være forbudt at foretage
beplantninger, der hindrer den frie udsigt fra Bloustrød-Grønne-
gadevejen over Sjælsø."

Således foranlediget tilskrev statsministeriet den 23. sep-
tember 1960 fredningsnævnet således:

"Fra statsministeriets konsulent i naturfredningssager har
statsministeriet modtaget indstilling om, at der rejses fred-
ningssag for dele af ejendommene matr. nr. 7!2:, af Stimestrup,
5~ af Sjælsmark by og 4~ af Sjælsmark by, alle af Bloustrød
sogn. Eå vedlagte oversigtskort er arealerne vist med rød farve.
Det fremgår af sagen, at arealerne mellem den offentlige vej
nord om Sjælsø og søbredden blev fredet ved overfredningsnævnets
kendelse af ll. juli 1950, men at vejen senere er blevet forlagt
mod nord, således at der ved forlægningen er fremkommet arealer
mellem søbredden og vejen, som ikke er underkastet fredning. Da
statsministeriet for sit vedkommende kan tiltræde konsulentens
indstilling om, at de omhandlede arealer mellem den nuværende
vej og den tidligere vej fredes i samme udstrækning som ved
overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950, skal man anmode
nævnet om snarest belejligt at ville rejse sådan fredningssag.
Det tilføjes, at der af konsulenten vil blive udarbejdet et
matrikelkort over de omharJ.dledearealer."

Nævnet har afholdt flere møder, hvor spørgsmålet om
fredning er drøftet med ejeren af matr. nr. 7!2:, Stimestrup,
planteskoleejer H. Glæsel, ejeren af matr. nr. 4!2:, Sjælsmark,
gårdejer Jens Jensen og ejeren af matr. nr. 5!2:, Sjælsmark, gård-
ejer Vald. Chr. Eedersen. Endvidere har i forhandlingerne del-
taget repræsentanter for amtsrådet og sognerådet samt fhv. gård-
ejer Viggo Andersen, der har påstået sig tillagt ret til at op-
føre et hus på matr. nr. 7~ Stimestrup beliggende ud til den gam-
le vej i ejendommens vestlige del.

Fhv. gårdejer Andersen har til støtte for sin påstand an-
ført,.at han ved salget af ejendmmen matr. nr. 7§:. m. fl. Stime-
strupgaard til planteskoleejer Glæsel betingede sig ret til at
opføre et sådant hus og har henvist til, at der fra den nye vej
ikke haves udsigt til søen over den del af matr. nr. 7~, der
ligger vest for gården.

•



Ved den i forbindelse med fredningssagen foretagne besig-
tigelse har nævnet konstateret, at der over de dele af matr.
nr. 4~ og 5a Sjælsmark, der ønskes fredet, haves en smuk udsigt
til Sjælsø, hvilken udsigt vil kunne forhindres, såfremt area-
lerne beplantes eller der opføres bygninger på dem. Derimod
haves der ingen udsigt af betydning over søen for såvidt angår
matr. nr. 7~ Stime strup , og den del af dette matr. nr. ,der lig-
ger syd for den nye vej ,er beliggende indenfor en afstand af
300 meter fra skov og derfor beskyttet af reglen i naturfred-
ningslovens § 25 stk. 2.

Ud fra den betragtning, at der fra den nye vej intet sted
haves udsigt af betydning over matr~ nr. 7a Stimestrup til Sjæl-
sø, og da hele den del af dette matr. nr., der ligger syd for
vejen er beskyttet af naturfredningslovens § 25 stk. 2, har
statsministeriet ved konsulenten frafaldet kravet om en fredning
af matr. nr. 7~ Stimestrup.

Fredningssagen vedrører herefter alene de dele af matr. nr.
4~ og 5~ Sjælsmark, der er vist på et under sagen fremlagt kort
mærket A.

Ejeren af den del af matr. nr. 4~ Sjælsmark, der ønskes
fredet - gårdejer Jens Jensen - har protesteret mod fredningen
og påstået sig tilkendt en erstatning på kr. 500,00.

Ejeren af den del af matr. nr. 5~ Sjælsmark, der ønskes
fredet - gårdejer Vald. Chr~ Pedersen - har protesteret mod
fredningen og påstået sig :;ilkeudt en erstatning på kr. 6.000,00.

Nævnet er enig i, at en beplantning og bebyggelse af de
arealer, der ønskes fredet, vil hindre den meget smukke udsigt
til søen og væsentligt forringe det resultat, der er opnået
ved overfredningsnævnets kendelse af 11/7 1950 og har derfor
besluttet at tage den nedlagte fredningspåstand til følge som
nedenfor anført.

Med hensyn til erstatningen bemærkes, at sognerådet har
oplyst, at matr. nr. 4~ og 5g Sjælsmark påtænkes henført til
yderzonen. Selvom dette vil vanskeliggøre en bebyggelse, kan
det dog ikke antages i alle tilfælde at ville udelukke en sådan,
f. eks. hvis opførels e af 1.:-'.:"'.c.brugsbygningerpå arealet er ønsket
og påkrævet, og kan i intet tilfælde forhindre en beplantning,
der vil hindre udsigten til søen.

Nævnet finder herefter, at der bør tillægges gårdejer Jens
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Jensen, der er ejer af matr. nr. 4~ Sjælsmark, hvoraf der fredes
3.000 m2, en erstatning på kr. 500,00 og gårdejer Vald. Chr. Pe-
dersen, som ejer af matr. nr. 5~ Sjælsmark, hvoraf der fredes
10.000 m2, en erstatning på kr. 6.000,00. Det tilføjes, at der
ikke findes byggemuligheder på den fredede del af matr. nr. 4~,
og at en del af matr. nr. 5~ ligger indenfor en afstand af 300
meter fra skov.

Da den skete fredning ikke kan antages at forringe pante-
sikkerheden i e jendommen , har nævnet ikke fundet anledning til
at tilkende panthaverne - der ej heller har nedlagt påstand der-
om - nogen andel af erstatningen.

I henhold til naturfredningslovens § 17 stk. 2 bestemmes,
at erstatningen vil være at udrede af statskassen med 2/3 og af
Frederiksborg amtsfond med 1/3."

Konklusionen er sålydende:
"De foran nærmere beskrevne dele af matr. nr. 4~ og 5~

Sjælsmark by i Bloustrød sogn - vist på et sagen vedlagt kort
med et areal af henholdsvis ca. 3.000 m2 og ca. 10.000 m2 - fre-
des således, at de udelukkende skal kunne udnyttes på samme måde
som hidtil,sålec8s at den nuværende tilstand bevares.

Det skal navnlig være forbudt:
at opføre bygninger samt anbringe drivhuse, boder, skure eller

andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder led-
ningsmaster og lignende,

at foretage beplantninger, der efter nævnets skøn kan hindre
den frie udsigt fra Bloustrød-Grønnegadevejen til Sjælsø og

at henkaste affald på det fredede areal.
I erstatning til ejerne af de fredede arealer gårdejer Jens

Jensen og gårdejer Vald. Chr. Pedersen, begge af Sjælsmark, be-
tales henholdsvis kr. 500,00 og kr. 6.000,00, der udredes med
2/3 af statskassen og 1/3 af Frederiksborg amtsfond.

Påtaleretten tilkommer frodningsnævnet for Frederiksborg
amtsrådskreds."

Sagen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. 3,
forelagt overfredningsnævnet, som kan tiltræde det i kendelsen
anførte.

Et kort nr. Fr. 163 udvisende grænserne for det fredede
areal er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds den



12. april 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr.
nr. 4~ og 5~ af Sjælsmark by, Bloustrød sogn, stadfæstes.

I erstatning til ejerne af de fredede arealer gårdejer Jens
Jensen og gårdejer Vald. Chr. Pedersen, begge af Sjælsmark, be-
tales henholdscis 500 kr. og 6.000 kr. med renter 5% p.a. fra
12. april 1961, til udbetaling sker. Erstatningen udredes med
3/4 af statskassen, 1/4 af Frederiksborg amtsfond og de i amts-
rådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold
til den senest offentliggjorte_ folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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OVEIIFhEDNJl'WSN,/!;VNE1'S KENDELSESPROTOKOL

Mu 1950 dan 1.1, jull afsn{';de overfredningsl1'l'JVnet pan grunrUug af
mundtli~ o~ sk]iftli~ voterine følgende

kendelse-..,
_ oagen nr. rn9/4U vednHcmde fl'ednlng al' arealer ved Sj,:Bls0.

Den uf fredningsn~vnet for ~raderikRbore amt den l. maj 1948 af-
s. gt0 kendelse er saalydunde:

II c'l'edningsn:Bvnet foe .l!'rcderiksborg l~rnt modtog ved Skri vel se af
19. juli 1')45 fra ~jtF.l.tsminj steriet et af Udvalget vedrør 'nde Københavnseg-
nens grønne Omraadl'l' udar'b'ojdet I<'Ol'§lQf-; Lil :b'n.:dninf~ af Areuler ved ~3,i-:elsø
til videlu Foranstaltning. Arealerne er alle beliggende indenfor den i 1942
tinglysti) s::.Lm1edeNaturfrerlningrlpl,m for Omraaderne omkrinG ~j:Blsø. In-
denfor tJ~dning8plQn0n er Arealerne 0st og Vest for Eskemose Skov, Syd for
Søen endelig fredet i Henhold ttl Hu.turl'redningsloven og Loven vedrørendf-
Stianl-:eg m. v. i Købunhuvns(;enenS (',l'ønne omraader.

Forsldget omfu.tter dels at Arc~l syd for Søen bdliegcndo i Birkerød
Kommuna imollc:m det ovennævntt3 frud Jdl~ Arenl Ved Eskomosc Skov ae det mi-
li tære 0volsGsterY"rm vest for Gøon og duls et Areal nord f'or S(,'l,m beliggende

novstl 'Jd Kommune imellem d0t mili tnre iJvels0sternen og Stntsskoven Sjæl-
'"'3ølund, jf'r. vedhæftede l-'lrm Nr. [n. 105 c, hvor Arealerne er vist med
brun E'e.trvu.

Ve, v .llgot v0drøl'ond8 Københu.vnGlj~n('ns e;rønne Omraader har under Sn-
eens .0Jhundling for Nævnet ved :Jkrivelso af 17. Oktob,~r 1947 ønsket d() op-
rinrlolie;e nr:dlflgte l"r'edningspaaot~mde ændret dels saa1edes, a.t Bobyg{~elses--
bestemmelserne for Sjælsmnrk By lempes, dels soaledus, nt de Servitut~er,
der vil VEn-j at panlægge D<:Ermest .Jjlovstrød-(Jr0nnH~adevejen suppleres med
en lil:stem,nlolse, der forbyder' Beplantninc, der hindrer den frie Udsigt fro.
Vejen over Sjælsø. De sa'Lledeo ændrede Frudningspanstande er li treret
A - E og anført nedenfor. Til iorst3~else uf hvilke Arealer der paal~gges
Servitut EJ ae hvilke der pu.~læg~os Bestemmelse om Horbud mod udsigtshin-
drende Beplantning henvisc:s til hunholdsvts den grønne og røde Br~mmo pna
.Plafl Nr. _ljl, :lOI)C.

I

\ '
l- .--.-.



•Ie

-I

2.
IJirkcrød Sognero.'...ld har vud Skl'iv01so rtf 10. April 1946 nedlugt

Paantand 010 at Qj:nlGr~ indd.ro.geo undur I!'rodningen, saaledes at "suavel
SØEJn som dennes Omgivalser bGv[1,res i dens nuv'llronde Tilstund" • Nævnet
hQr fundclt, at detto SpørgGm~~l - der omfatter Problemer vedrørende Fi-
skuri l S" jluds I BuJning l Y'll1dindvindine m.m. - ikke egner sig til Afgørel-
se under on l"rddnlnljoGuc;,

j'orslagc ts .l!'redningspaastando, com er afpasset efter de enkel te
Ejendommr'o s:erlie;e: Porho] d. lyder oiI'11e:des:

A. !-"r(]dnin{;spaantand
for

L~.'_-!.db'::.~t_'i[Jm:r;[Ll(ll'11d8n J.,'mdbrup;sbygninger vod S,i t:lnø.

l) Anja] crnt) - derunder FlodomualsrlYealer og 13ventuel t opstaaende Opgrøde-
area]!;;ir fra Sj,e.L80 - fJ'edes foH11edes, f.J, t Tilstund"n ikke maQ.forrmdres,
men d e skal meel de al' do ef Lers taaendu Best emm(~lser følgende Indskrænk-
ning81', ud elukkoYlde kunne udnytt~s paa samme Maude som hidtil, for-
trinsvis som IJand'urugsDreal ClI.

2) Det (.1' navnIie; forbudt:
u) at opføre bycnincor :11' onhver Art, h0runder Drivhuse, Boder og Sku-

re" olIer anbrinee andre Indretninger, der kn.n virke misprydende ,
hl'runder JJoLlningsrnaGt er og li gn. ,

b) at for~tago Upfyldnlng af SjÆlsø ellor af andre paa Omraadct væren-
de Vandaroa ter ell("lr at b8nytte disses bredder til Henkastning af
Affald.

Det C}' uden 1'l'udnings:nyndlghedornos Tilladelsl3 forbudt at udstykke de
under l!'rcdninc;un in<ldragnc litl:ltr. 1IJumre oller Dele deraf udover det

ti l ]';Lst Sir' u t, '1. n8 af l! ..:'(, dningsgl':nn sun nø dvundigt:.
Fol' su 'l vidt Areulurne ur beliggunde indenfor de med l'ød Bræmme viste

Ar ealer pin 1'l'm Nr. In. 105 c, :mpplores Pr!<),standen !lied Punkt 2 c): "at
foretage L3plantnineol', dal' hindrer dun frie Udsigt fra Blovstrød-Grønne-
gadevejen over Sjælr;øli•

I i
j

E,r'"dni n.e; spu:l_s":!!~lrld
for

-!:'.§"n)J.?~:!lt':;~t,J;,"t(}.~!:.l.2Em,3d Lr.mdbrugsbYf!,ning;er ved S~ælsø.

1) Arealerne - derunder Ji'ludemaalsareo.lcr og eventuelt opstnQ,onde Opgrøde-
arealer fra ~)jælf30 .- 1'r elles naaledes, u t Tilstanden ikke maa forandres,
men d<, skal med de' ~.:ti' de efterstauendo Bcstemmelser følgende Indskrænk-

_ningor, uc1elukkendf] kunnu udnyttes PUil samme Maade som hidtiL
2) Dot er nn.vnllg forbudt:

0.) at Opi'OH; by,sI1.inger, SOT1 ikkE:. kræves af Ejendommens Drift som Land-
brue;fJejohdom, 83mt at anbringe Drivhuse, boder, Skure eller andre
In dre tnin€;u1'.. der' kan virke mispryd ende, herunder Ledningsmaster
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og lign.. bygninger, som det efter foranstanende er tilladt at op-
føre, skal dog godkendes af l!'redningsmynd ighederne i Henseende til
Udformning og Placering. Lignende Godkendelse udkr~ves ved Gunop-
førelse eller Ombygning af eksisterende Bycninger.

b) at foretage Opfyldning af Sj~lsø eller uf ~ndre paa Omraadet vnren-
de Vandarealer eller at benytte: disses BrEdder til Henkastning af

Affald.
3) Dot ey uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt at udstykku de

under l!'rcdningen inddragn(~ 1VJ'J.tr.Nr. eller DeJe d'~l':l.f udover det til
l!'asts:Bttelse af .I!'rcdningsgr:lJnsun nødvendige.
For S<l{_L vidt Arealerne er beliggende indonfor do med rød br.Emmuvj stc:

Arealur paa Plan Nr. BI. 105 c, suppleres PU2.standen med l'unkt 2 c): "nt
etage jl~plantninger, der hindrer den frie Udsigt fra Blovstrød-Grønne-

gadevejen over Sjælsø".

-I
I
I
I
I

./!'redningJpaastand
for

Arealer med Sommerhuse, Spe~derhuse eller lignende ved S~Blsø.

l) Arealerne - derunder l!'lodemnalsarealer og eventuelt opstaaende Opc;røde-
arealer fra Sj'Blsø - frf~des sFlaledes, at 1'ilst'1nden ikko mau forundres,
men dl, skal med de flf du efterstnaende Bestemm01ser' følgende Indskrænk-
ningel', udelukkende kunno udnyttes pall samm(~~k~:l.desom hidtil.

2) Det el navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger nf enhver Art, horund,n Drivhuse, Boder Of, Skurv,

eller anbringe andre Indretninger, der kan virke mjsprydende, herun-
del Ledningsmnster o~ lign. I Tilfælde uf G0nopf0relse eller Ombyg-
ning nf eksister~nde Bygninger, skal Fredninesmyndi~hodernes Godken-
del se indhenteo med Hensyn til B(jbyggelsens Udformnj n t':; og Plac<..:ring.

b) at foretage Opfyldning af Sj::elsø eller df andre paa Omraadet værende
Vandarealer ell~r at benytte disses bredder til lIenkastning af Af-
fald.

c.

l

I•Ie
l

3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt ut udstykke de
under E'redningen inddrnene Mr",tr. Nr. eller Dole doraf udover dut til
Fastsættelse af ~redningsgrænsen nødvendige.
For saa vidt Arealerne er beliggende indenfor de med rød Bræmme viste

Arealer paa Plan Nr. BL 105 c, suppleres PacLstnndcm med Punkt 2 c): "at
foretage Beplantninger, der' hindrer den frio Udsigt fru Blovstrød-Grønne-
gadevejen over Sjælsø". (I denne .Paastand hRr Nllvnet fundet Anledning til
at foretage nogle Ændringer og Tilføjelser med hvilke den herefter er an-
ført som Litra F).
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D. .I!'redninp;spaastand

for
Enge og Opgrødearealer ved S~æ18ø.

l) AreaJerne fredes saaledes, at Tilstanden ikke maa forandres, men de
skal med de af de efterstaaende Bestemmelser følgende Indskrænkninger,
udelul<kende kunne udnyttes paa samme IIJaadesom hidtiL

2) Det (,r navnlig forbudt:
a) at. opføre bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse, Hoder og

SImre, eller anbringe andre Indretningor, der kan virke misprydend~,
h(:,runder1edningsmanter og liGn.,

b) at foretage Opfyldning af SjElsø ollcr 'lfandre pan Omracldet VJ3rcn-
dt: Vandarealer elle1' at benytte disses bredder til H8nkastning af
Affald,

)) Det 8r uden Fredningsmyndighedernes ~illadelse forbudt at udstykke de
undel ]!'redningcninddragn8 lVJatr.Nr., eller Dele deraf, udover det til

\]'astsættelsc af Predningsgrænsen nødvendige.
]!'orsaa vidt Arealerne er beliggende indenfor de med rød Bræmme viste

Arealer paa Plan Nr. BL 105 c, suppleres Paastanden med Punkt 2 c): "at
foretage Beplantninger der hindrer den frie Udsigt fra Blovstrød-Grønne-
gadevejeh over SjElsø".
E. b'redninf,spa3stand

for
S~ælsmark By.

Arealerne fredes saaledes, at Tilst~nden ikke maa forandres, men de
skal lllli!d don af efterstaaende Bestemmelse følgende Indskrænkning, udE:-
lukk~nde kunne udnyttes pan samme Maade som hidtil, fortrinsvis som
Have- og Landbrugsarealer.

'c.) Det u navnlig forbudt at opføre bYGninger, som ikke kræves a.fvedkom-
mende Ejendoms Drift som Lnndbru~sejendom.

F. '&'redninp;spaastand
for

Villap;runde, Sommerhusgrunde o.l. vad S~~lsø.
l) Arealerne - derunder Flodemaal:' Irealer og opsta~ende 0pgrødearealer

fra Sjælsø - fredes sr..tnledes,'.L 1'ilstanden ikko maa forandres, men
de skal med de af de efterstaaendc BestemP101ser f?llgende Indskrænknin-
ger udelukkende kunne udnyttes som hidtil, fortrinsvis som Haver,

2) I Tilfælde af rlybebyggelse, Genopførelse eller Ombygning af eksiste-
rende Bycninger, herunder boder, Skure, Drivhuse, Badehuse 0.1, skal
Fredningsmyndighedernes Godkendelse indhentes.

3) Indretninger, der' findes skæmmende, kun forl:mges fjernet af Frednings-
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myndighederne.

4) Det er forbudt at foretage Opfyldning af Sjælsø - eller af andre paa
Arealet værende Vandhuller eller at benytte disses bredder til Hen-
kastning af Affald.

5) Det ar uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt at udstykke de
under li'redningeninddragne lV.atr.Nr.eller Dele deraf udover det til
~astsættelse af Fredningsgrænsen nødvendige.

i
O

Fredningen tilsigter dels Bevaringen af Landskabeligheden lQngs Søen
og dels Udsigterne mod denne og Sydbredden fra den offentlige Vej Nord om

~en. Hdrved bGm~rkes, at bevaringen af Nordbreddens Landskabelighed er Rf
stor B\::tydningfor Udsigten fra de førnævnte tidligere fredede Arealer og
Stianlæggene Syd for Søen, hvortil Almenheden har Adgang.

!'i1lvne'~har besigtiget Arealerne og fundet, at Arealerne paa Grund af
uert;S !~aturskønhed er egnet til Fredning i HGnhold til de nedl.'1gte.I!'red-
ningspn'1strlnde og med de foreslanede Grænser. Dog har Nævnet fundet An-
ledning til i Paastanden Litra C at\foretnge nogle Ændringer og Tilføjel-
ser og i denne Skikkelse betegne den som Litra F, hvis Indhold er opført
ovenfor. Endvidere h9.r N1lvnot Ipant at burde drFtge Grænsen Syd for Søen
noget n1lrrnereved dGnn~, saaledes som vist med sort Blyantslinie pua ved-
hæftede Pl9.n Nr. Bl. 105 o. N1lvnet tilføjer derhos, at Udstykninger til
andet Fa rrnaal end Bebyggelse normal t vil kunne ventes tilladt.

Forslaget omfatter herefter Fredning af følgende Matr. Nr.:
Lb. l Gdjr. Viggo Andersen

M.Nr. 7a Stimestrup
71
4

2 Gdjr.
M.Nr. 4a

2d
50
8
4f
5d

108000 m2

•Ie
I-I
I
I

I
I

Sj-ælsø
Jens Jensen
Sjælsmark

3834 -
40000 -

ca.44000 -
777 -
300 -
638 -

5292 -
100 -

2b Gdjr. C. Hulvai og Bankbestyrer
Melchior Christensen

fu.Nr. 4h Sjælsmark
3 Gdjr. Valdemar Petersen
M.Nr. 5a Sjælsmark

5e
40
2e

7090 -

113000 -
2030 -
167 -
233 -

B213360
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6.
Lb. 3 M. Nr. 11, Sjælemark 489 2m

12. 749 -
5, Sj:dsø 14189 -

lb. SjJ31smark 1068 -
4 Fru Anna Bendtsen

M. Nr. 3a, Sj'nlsmark ca. 2400 -
5 Gdjr. Anders Pete~sen

M. Nr. 13, Sj.dsmark 217 -
14, 240 -

6 Gdjr. Hans Pedersen.
M. Nr. 2a. Sjælsm~rk ca. 54400 -

211, 1040 -
8, 13818 -

7 Arbmd. Oluf Madsen
M. Nr. 9, 6j·ælsmarlc 638 -

- 2f, ~20 -
- 10, 461 -

8 Sj'll1emark Vandværk
M. Nr. 2g, Sjælsmark 170 -• 9 Gdjr. Fritz Hansen

I Nr. 6a, Sjælsmark 29000 -e M. ca.

6n, 805- 6a, SjIlleø 1500 -
I
I 10 Grosserer Hecht-Nielsen
I M. Nr. 6h, Sj'.Blsmark 1834 -
I 6m,I 90 -
I 15, 4050 -
I 6~, 6900 -

\
6!., 910 -
6d, 18195 -
Gb. pjæ1sø 320
7b, 6228 -



1
7.

Lb. 11 Kunsthandler Georg K1eis
M. Nr. 6g, Sj1l1smark 1513 m2

6f, 985 -
6e, 5291 -
6lc, 225 -
6p, 1600 -

J
6q" 50 -
6r, 200 -
68. 102 -
7c, Sjæ1sø 1280 -
7d, 340 -
\7e, 6}8 -

12 Gdjr. Oluf Andersen, Tvil1ing-
gaard

114 .. lilJ;. 6b, S.j~1..smark ea .. 59400 -
6i, 1393 -
7a, Sjæ1s0 8350 -

13 Gentofte K()mmunes tekn. Forvalt-
ning

e M. Nr. 16, Sjælsmark 28540 -
I Id, Sandholmgaard 15960 -e 14 Fru Frida Sønderskov , Sandholm-

el gaard
I 25600 -
l

M. Nr. la, Sandholmgaard ca.
I 20, Kettinge 16000 -
I 4c, 52800 -
I
I 9, Sjæ1sø 19334 -

15 Frk. Agnes Hansen, Dannevirke-
gade 19, 2, København
M. Illr. 2v, Kajerød 960 -

28g, 1010 -

-I



Lb. 16 Fru Esther Mortensen, Godthaabs-
vej 46, København F.
M~ Nr,. 2u, Kajerød

28f,
17 Ove~akmester J.E. Jørgensen

M. Nr. 28, Kajerød
28e,

18 aivilinge~iør O. Poul Bjorholm,
Gl. Kongevej 102, København V.
M. Nr. 2z, Kajerød

28h,
19 Puldmægtig N.B. Olafsen,

\
Sjre1ørbou1evard 24, Valby
M. Nr. 2r, Kajerød

28d,
/20 Afdo1ingab~ty~ E. Andersen,

Strandboulevard 151, Køb~nhavn
M. Nr. 2p, Kajerød

280,
21 Disponent Aksel J~nsanl Vanløse

Alle 5, Kbhvn.
M. Nr. 22, Kajerød

28b,
22 Ingeniør Knud Andersen, Lygten 63,

Kbh. NV
M. Nr. 2n, Kajerød

28a, oa.
23 Legatet Andr. Jensens Mind~ v.

Kom.lærer Å.Nandrup Kreutzfeldt,
Nobisvej 6

M. Nr. 3a, Kajerød
31,
6, Sjæls0

8.

1060 m2

931 -

990 -
980 -

1050 -
500

1610 -
825 -

3093 -
1654 -

1664 -
748 -

2~14 -
6400 -

6')000 -
2'41 -

16430 -
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Lb. 24 Gdjr. C. Hulvai
M. Nr. 4h, Kajerød

4a, Sjæ1sø
5,

25 B~tragter H. Hinze
Mo Nr. 2x, Kajerød

26 Dir~ktør Rodith Henriksen,
Stenhøjgaard
M. Nr. 6b, Kajerød

24000 m2

5156 -
14189 -

1182 -

3, Sjælsø
4b,

27 Sagfører Alic~ Bry1d, Kajrød-
gaard

42000 -
24000 -

5942 -
904 -

Mo Nr. 6a, Kaje.ød
2, Sj~lS0

28 Gdjr. Carl Petersen
M. Nr. 5a, KajeI~d

29 Fru Paula Larsen
M. Nr. 28a, Kajerød

ca. 4~0-
1513 -

25000 -

ca. 4200 -

Af nogle Ejendomme fredes kun en Del, nemlig Metro Nr. 7a Stimestrup
og Matr. Nr. ;a. 4a, 5a, 6a, 6b Sj~lsmark kun syd for Byvejen, Matr. Nr. 2c,øer4c Kettinge kun ~ for den paa Kortet viste Linie og Matr. Nr. 3a, 4h,

\4ao, 4a,' 6b. 5a Kajerød kun nord for den føromtalte Linie vist med sort
Blyant pna Planen.

Alle de anf~rte pan Kortet betegnede Arealer af de nævnte Ejendomme
fredes saaledes, at der paalægges dem Servitutforpligtelser, Af B, Cf E
eller F hvis Indhold fremgaar af foranetaaende.

Der vil være at udrede Erstatning til Ejerne med Undtagelse af Ejerne
af de bebyggede Sommerhua- og Villagrunde, idet disse ikke kan anees for
at være mere forringede i Værdi ved den paalagte Servitut, end at det opve-
jes ved den Værdiforøgelse, der skyldes Omgivelsernes Fredning, samt med
Undtagelse af det Gentofte Kommune tilhørende Vandforsyningsareal.
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10.
Ved Erstatningernes Fasts~ttelse er der foruden til Ejendommenes

Beskaffenhed som Mose, Eng eller Agerjord taget Hensyn til Mulighederne
for Bebyggelse i Henhold til Forskrifterne i Kommunernes Bygnings- og
Sundhedsvedtægter, navnlig Adgangen til Vejforbindelse, Vandforsyning
og Kloakering, hvorved især den sidste er af Betydning.

Det bestemmes hereftor, at der paal~gges følgende Ejendomme de
med d~t ved samme anførto Bogstav betegnede Servitutforpligtelser, og

t der i Erstatning tillægGes Ejeren det vedføjede Beløb.
Lb. Nr. Servitut ErstatningEjer

Gdr. Viggo Andersen
Gdjr. Jens Jensen B + E

l. A + D 10.000,00
7.200,002.

2b. Gdjr. C. Hulvai og \
Bankbestyrer Melchior B
Gdjr. Vald~mar Petersen B + D + E
Fru Anna Bendtsen E

°20.000,00
800,00
400,00

2.500,00
600,00

4.000,00

°
°6.500,00

3.

5.,

6.
7.

Gdjr. Anders Petersen E
Gdjr. Hans Pedersen B + D + E
Arb.md. Oluf Madsen E

10 •
Gdjr. Fritz Hansen B + D + E
Grosserer Hecht-Nielsen F + D

- ,~. Kunsthandler Georg Kleis F + D
12.
13.

Gdjr. Oluf Andersen
Gentofte Kommunes tekn.

B + D

Forvaltning F + D °D~t bemærkes, at det skal være tilladt at opføre de for Arealernes
Benyttelse som Vllndforsyningsanlæg nødvendige Bygværker m.v.
14. Fru Frida Sønderskov D + A

Frk. Agnes Hansen F
Fru Esther Mortensen F
Overpakmester J.E. Jor-
gensen F

Civilingeniør Poul Bjor-
holm F o

15. J.

5.500,00

°
O

17.

o
18.
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11.
19. Fuldmægtig N. B. Olafsen F

F

F

F

o
O

O

O

20. Afdelingsbestyrer E. Andersen
21. Disponent Aksel Jensen
22. Ingeniør Knud Andersen
23. Legatet Andr. Jen~ens Minde v.

Kommunelærer A. Nandrup A + D 11.000,00
A + D 3.850,00
F O

A 4.400,00
D 300,00
A + D 1.100,00
D O

24. Gdjr. C. Hulvai
25. Befragter H. Hinze
26. Direktør Rodith Henriksen
27. Sagferer Alice Bryld
28. Gdjr. Carl Petersen
29. Fru Paula Larsen I ,t ({","ty .J.~' /;'~.

Den samlede Erstatning udgør saaledes 78.150 Kr.
Under Sagen er der til Nævnet indkommet Henvendelser angaaende

Udstykning af Matr. Nr. 6c Sj~lsmark samt af Matr. Nr. 3i og 28a
Kaj8rød.

Bebyggelse af Matr. Nr. 2s, 28e Kajerød
Bebyggelse af Matr. Nr. 2r, 28d Kajer0d
Udstykning og Bebygg81se af en Parcel af Matr. Nr. 6b, 6i Sjæls-
mark
Bebyggelse af Matr. Nr. 4h Sj~lsmark (tidligere 4a).
Disse Henvendelser findes at kunne imødekommes, dog paa Betin-

gelsGr som nærmere fasts~ttes af Fredningsnævnet.
Af denne Grund gives der ikke Erstatning til Ejeren af Matr.

Nr. 4h af Sjælsmark og kun en nedsat Erstatning til Ejeren af Matr.
Nr. 6b og 6i af Sjælsmark.

Af Erstatningerne skannes Københavns-Frederiksberg Kommuner
at burde udrede 1/3 (o.ltsaa = 26.050 Kr.) at fordele efter Indbyg-
gerantal. Af Resten udreder Statskassen 2/3 (altsaa = 34.733 Kr. 33
øre) og Frederiksborg Amt 1/3 (altsaa = 17.366 Kr. 67 Øre)."

Den i kendelsen nævnte plan nr. Bl. l05c er senere erstattet
med den nærværende kendelse vedhæftede plan nr. Bl. I05d. De paa
den førstnævnte plan med forskellig farve viste arealer er her angi-
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12.
vet paa anden maade, jfr. kortets signaturforklaring.

Det er derhos oplyst; at ingeniør Knud Andersen (nr. 22) at de
hans ejendom tilstndende arealer har erhvervet 2 parceller matrikuleret
under 3p af Kajerød og 6b af Sj~lsø, der herefter belægges med servitut
F. Det bemærkes endvidere, at den samme ejer tilhørende ejendom, Bom i
kendels0n er betegnet som matr. nr. 28a af Kajerød senere har faaet
betegnGlsen matr. nr. 28i smstds., samt at det under lb. nr. 23 opførte

ltr. nr. 6 Sjmlsø senere har faaet matr. nr. 6a smstds. Det bem~rkes
endelig, at den i kendeIsens slutning n~vnte ejendom matr. nr. 6c af
SjDlsm~rk er udgaaet ~f matrikulen, og at ejendommens 3stlige og
vestligo lod er henlagt henholdsvis under matr. nr. 4a og 4h smstds. Fra
sidstnævnte ejendom er under sagens behandling udstykket en parcel, matr.
nr. 4i af Sj~lsmark. Der paal~gges denne parcel servitut F. Da forh~nd-
lingerne med ejeren, fru Marie Hanson ikke er tilendebragt, kan der,
sRofremt der ikke opnaas enighed om fredningsvilkaarone, blive tale om
at udfærdige tillugskendelse vedr0rende den nævnte parcel.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af
_b. nr. l gaardejer Viggo Andersen

3 Vald. Petersen
9 Fritz Hansen

10 grosserer Hecht-Nielsen
12 gaardejer Oluf Andersen
20 afdelingsbestyrer E. Andersen
24 gaardejer C. Hulvai
26 direktør Rodith Henriksen
28 gaardejer Carl Petersen

Overfredningsnævnet har den 7. juni 1949 besigtiget de fredede
arealer og forhandlet med de ankende ejere og andre i sagen interesse-
rede.

Gaardejer Viego Andersen og gaardejer Carl Petersen frafaldt deres
anke. Gaardejer C. Hulvai og direktør Rodith Henriksen har ved sagf0rer
Erik Freitag skriftligt frafaldet deres anke. Det er senere oplyst,
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at direktør Rodith Henriksen har solgt sine arealer til bogtrykker
Georg V. Jørgensen, men at den førstnævnte skal oppebære erstatningen.

Det udtaltes overfor afdelingsbestyrer E. Andersen, at overfred-
ningsn'.evnet, saafremt han frafaldt sin anke, ville imødekomme en ansøg-
ning om deling af grunden i to parceller, sanledes at der kunne opf~res
et hus for'uden det, der nu forefindes pas grunden, dog efter forudgaaen-
de godl::endelseaf bygningstegningen.

D(l der ikke kunne opnnas nogen mindelig ordning med nævnte afdelings-
b8styrtlI E. Andersen, gaardejer Vald. Peterserl, gaardejer Fritz Hansen,
grosser.or Hecht-Nielsen og gaardejer Oluf Andersen, har man i medfør af
naturfredningslovens § 20 forelagt taksationskommissionen erstatnings-
sporgsmanlet vedrørende disse ejere til afgørelse paa det i kendelsen
angivnl3 grundlag, hvorved man hentedte opmærksomheden pan, at frednin-
gen navnlig vil medfare en betydelig fordel for den afdelingsbestyrer
E. Andersen tilhørende ejendom.

Vod en den 9. september 1949 afholdt forretning har taksationskom-
missionen 1 henhold hertil fastsat erstatningen sa~ledes:
lb. nr. 3 Vald. Petorsen ••.••.••••••••••••

9 Fritz Hansen ••••••••.•••••••••.•
17.000,00 kr.

5.000,00 -
8.000,00 -12 Oluf Andersen ••••.•.••••••••••••

Kommissionen h~r sk~nnet, at der ikke vil være at yde erstatning
til ejeren af matr. nr. 2p af Kajerød by og 28c af Sjæls0, afdelinf,s-
bestyrer E. Andersen under den forudsætning, at der tilsikree ham ret
til at dele grunden i to dele, og at bugge parceller mua bebygges med
bygnin~er efter nærmere godkendelse af fredningsnævnet. Endvidere
skønner kommissionen, at der ikke tilkommer ejeren af matr. nr. 6Q, 6h,
6m, 15, 61 og 6d af Sj~lsmark samt 6b og 7b af Sjælsø grosserer C.
Hecht-Nielsen erstatning under forudsætning af, at ejeren har ret til
udover den nuværende bebyggelse at opføre et bjælkehus eller lign. paa
ejendommen med ret til frastykning af et dertil hørende ~real, dog saa-
ledes at snavel bebyggelsen som frastykningens nærmere udformning maa
godkendes af fredningsmyndighederne.

Med hensyn til den i fredningsnævnets kendelse i slutningen nævnte
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bebyggelse af en parcel af matr. nr. 6b, 6i af Sjælsmark, hvortil næv-
net paa nærmere angivne betingelser har givet sin tilslutning, har
overfredningsnævnet forhandlet med køberen af parcellen kunsthandler )(
Edv. Brinck. Man tillader herefter opførelsen af et hus paa den omhand-
lede parcel paa betingelse af, at det anbringes san nær Bom det er lov-
ligt ved parcellens østlige skel og 60a langt nede paa grunden, at huset
ikke hindrer udsigten fra vejen til den sydlige del af søen og dermed

.den sydlige søbreds konturer. løvrigt fredes grunden mod servitut D og
.i' •

Da overfredningsnævnet kan godkende de foruds~tninger, hvorunder
ksationerne vedrørende afdelingsbestyrer E. Andersens og grosserer C.

Hecht-Nielsens ejendomme har fundet sted, og da man iøvrigt kan tiltr~dc
\det i kendelsen anførte, herunder de i kendeIsens slutning nævnte udstyk-

nings- og byggetilladelser, vil denne være at stadfæste med de af det
foranstaaende følgende ændringer.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den l. maj 1948 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer ved Sjælso stadfæstes med de af
Aqt foranstaaende f~lgende ændringer.

Fredningens omfang fremgaar af et nærværende kendelse vedhæftet
kort nr. Bl. 105~.

I erstatning tillægges der:
lb. l gaardejer Viggo Andersen •••••••.•••.••••••• 10.000,00 kr.

7.200,00 -
17.000,00 -

800,00 -
400,00 -

2.500,00 -
600,00 -

5.000,00
8.000,00 -
5.500.00 -

57.000,00 kr.

nr.
2 Jens Jensen •..•.••...•.•.....•••.
3 Vald. Petersen ••••••••••••••.••••
4 fru Anna Bendtsen ••••••••••••••••••••••••••
5 gaardejer Anders Petersen ••••••••••••••••••
6 Hans Pedersen ••••••••••••••••••••
1 arbejdsmand Oluf Madsen ••••••••••••••••••••
9 gaardejer Fritz Hansen •••••••••••••••••••••

12 Oluf Andersen ••••••••••••••••••••
14 fru Fri da SC'Jnderskov•••••••••••••••••••••••

transport
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15.
transport

lb. nr. 23 legatet Andr. Jensens Minde v/kommune-
57.000,00 kr.

lærer A. Nandrup........................ 11.000,00-
24 gaardejer d. Hulvai..................... 3.850,00 -
26 direktør Rddith Henriksen............... 4.400,00 -
27 sagføre:t'Alice Bryld.................... 300,00 -
28 gaardejer Carl Petersen................. 1.100.00 -

ialt 77.650,00 kr.
Af erstatningerne udredes 1/3 af K0benhavns og Frederiksberg kommu-

ner, fordelt efter folketal. hesten udredes med 2/3 af statskassen og
'3 af Frederiksborg amtsfond.

Udskriftens rigtiGhed
bekrJlftes.

overfredningBn~vnetB Bekret~r
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REG.NR. 1/1

ej Udskrift
af

Fnrhandlingspr~tokollen for Fredningsn~vnet fnr Frederiksbnrg Amt.

Kend~lse afsagt af Naturfredningsn~vnet
fnr Frederiksb,rg Amt den 1.Maj 1948.

Fredningsnævnet fnr Frederiksb')rg A.mtm"dtt'Jgved
Skrivelse af 19.Juli 1945 fra Statsministeriet et af Udvalget vedrøren-
de Københavnsegnens grønne 0mra3der udBnbejdet Fnrslag til Fredning
af Arealer ved Sj~lsø til videre Fnranstaltning. Arealerne er alle
beligeende indenfnr den i 1942 tinglyste samlede Naturfredningsplan
fnr Omraaderne 0mkring Sjælsø. Indenf')r Fredningsplanen er Arealerne
Jst ng Vest for Eskem')se Skov, Syd for Søen endE-lig f~'edet i Hen-
hnld til Nnturfredningslnven og L0ven vedrørende Stianlæg m.v.
i Københavnsegnens grønne umraader.

Fnrslaget )mfatter dels et Areal syd for Søen beliggende
i BirkerblnuI\ "eli ~lnnævnte .ed\l~ ved
8skem0se~v~e-l..i.l'h.I ø lsesterræ\-tlfst~øen '1gdels et
Areal nnrd f1r Søen bGlig~ende i Bl'1vstrød Knmmune imellem det
rnilitære"lslt~sIC) S"SIiii~d Ijf~. vedhllftede
Plan Nr.~ l o,~vnr~ern~~d b n Farve.

Udvalect vedrørende Københavnsegnens grønne (Jmraoder
har underE'agens ~l~~~et ved ~~se af 17.vktnber 1947
ønsket de prinde~e~eIF~in;~spaa~ .ndret dels
saaledes, at Bebyggelsesbestem~elserne for SjælSm~y~es,

:~~:s::~~::e~:t~t;~:':l:";:st:2~,,:6
byder Beplantning, der hindrer den frie Udsigt fra Vejen )ver Sjælsø.
De saaledes ændrede Fredningspaastande er litreret A - E og anført
nedenfor. Til Fnrstaoelse af hvilke Arealer der paBl~gges Servitut
~, ng hvilke der paalægges Bestemmelse 0m Forbud mnd udsigtshindrende
Beplantning henvisese til henhnldsvis den grønne ')grøde Bræ'nme paa
Plan Nr. Bl. 1050.

Birkerød Sngneraad har ved Skriv~lse af lv.April 1346
nedlagt Pastand <)mat Sjælsø inddrages under Fredningen, sa~ledes
at "saavel Søen som dennes Umgivelser bevares i dens nuværende
Tilstand". Nævnet har fundet, at dette Spørgsmaal - der '1mfatter
Problemer til Afgørelse under en Fredningssag.

FnY'slagets Fredningspaastande, S0m er afpasset efter de
enkelte Ejendnmmes særlige Fnrh01d, lyder saaledes;

A. Fredningspaastand
for

Landbrugsarealer uden Landbrugsbygninger ved Sjælsø.

l) AreAlerne - derunder FlodemaalsareBler og eventuelt r)pstaaede
Upgrødearealer fra Sjælsø - fredes saaledes, at Tilstanden ikke
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År 1958, den 16. august, afsagde overfredningsnævnet p.?1grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i Gagen nr. 819/48 vedrørende fredning af arealer ved Sjælsø.

Ved overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 frededes
bl. a. arealer nord for Sjælsø, beliggende imellem det mili tære
øvelsesterræn og statsskoven Sjælsølund, i hovedsagen s8ledes, at
tilstanden p& dem ikke m3 forandres, idet de kun m~'iudnyttes p8
samme måde som hidtil.

Med skri velse af 7. november 1957 har l!'reder'iksbor~;amts vej-
inspektorat tiloverfredningsnævnet fremsendt et projekt til reeu-
lering og udvidelse af bivej nr. l "SjælsILar'kvej" P!3 strækningen
mellem landevej 12, Rungsted-Tokkekøb hegn, og ejerlavsgl'ænsen mel-
lem Sjælsmark og Kettinge byer, hvorved vejen stedvis vIl blive
ført over de s31edes fredede arealer.

Overfredningsnævnet har i denne anlednine; udbedt sig en udta-
lelse fra fredningsnævnet for Frederiksborg amt, som intet har
fundet at erindre imod, at den ommeldte regulering og udvidelse
af bjvejen finaer sted.

Du overfredningsnævnet finder ikke at bur'de modsætte sig udfø-
relsen af det forelagte projekt, viloverfredningsnævnets fornævnte
kendelse af ll. juli 1950 være at ændre i ovel'ensstemmelse hermed.
Overfredningsnævnet har ved skrivelse af 12. marts 1958 givet til-
ladelse til udførelse af projektet.

T h i b e s t e m ro e s :

Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 vedrørende fred-
ning af arealer ved Sjælsø skal ikke W.Bre til hinder for udførelsen
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af det af Frederiksborg amts vejvæsen den 7. november 1957 fremsend-
te projekt til regulering og udvidelse af bivej nr. l, "Sjælsmark-
ve j" P8 strækningon mellem land eve j 12, Rungsted-Tokkekø b hegn, og
ejerlavsgrænsen mellem Sjælsmark og Kettinge byer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes •

F. Grage
overfredningRnævnets sekretær



_\ Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Kriminaldommerkontorete, Torvet 3-5, 3400 Hillerød
11f. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

REG. Nit 7/~ 1 9 J;'r~.1S~3.Hillerød, den . . ....

F.S.nr .. 164/82 og 178/82.

Naturfredningsnævnet har dags dato tilskrevet landinspektør
N. H. Sandhalt, Trekanten 5, 3460 Birkerød, således:

"Vedr. udstykning af matr.nrr. 2 .!!" 3 .!" 3 .E. og 28 .!" Kajerød by,
og matr.nrr. 6 b og 6 ~, Sjælsø, alle Birkerød, Soldraget
nr. 71 - 73 .

• I
Ved brev af 30. september 1982 fremsendte miljøministeriet,

fredningsstyrelsen, til nævnet en udstykningssag med anmodning om
at optage en dispensationssag vedrørende matr.nrr. 2 ..!!" 3 .E. og 28 .!"
Kajerød by samt matr.nr. 6 ~, Sjælsø.

Med skrivelsen fulgte kopi af fredningsstyrelsens skrivelse
af samme dato til Birkerød Kommune, Teknisk Udvalg, foranlediget
af en med Birkerød Kommunes skrivelse af 30. marts 1982 fremsendt
ansøgning af 26. marts 1982 fra landinspektør N. H. Sandholt, Bir-
kerød, om tilladelse til udstykning af matr.nrr.2 ~, 3 .!, 3 E og
28 .!" Kajerød by, samt 6 ~ og 6 ~, Sjælsø by, begge Birkerød, i 4
parceller, som agtes bebygget med sommerhuse.

Ifølge ansøgningen er
c ialt af areal 1.916 m2 og ubebygget,
~, ialt af areal 583 m2 og udgør adgangs-
nrr. l og 3 nævnte ejendomme,

.!" ialt af areal 2.874 m2 og bebygget

I
J

1. matr.nrr. 3 i og 6
2 . matr.nrr. 3 .E. og 6'. areal til de under
3. matr.nrr. 2 n og 28-

med sommerhuse.
Ejendommene ønskes udstykket således :

2parcel l af matr.nrr. 3 i og 3 E 1.000 m
2parcel 2 af matr.nrr 3 .!" 6 ~, 3 E og 6 b 1.000 m ,

2parcel 3 af matr.nr. 2 n ca. 1.350 m ,
parcel 4 af matr.nrr. 2 n og 28 .!" som er bebyggede med sommer-

2huse ca. 1.524 m ,
restarealer udgør 6,00 m privat vej og fællesareal, ialt ca. 499 m2

Samtlige parceller er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af ll. juli 1950 om fredning af arealer ved Sjælsø.

Arealerne ligger syd for Sjælsø mellem det fredede areal
ved Eskemose Skov og det militære øvelsesterræn, således at matr.
nr. 3 .!. og 6 c er ~e arealer, der ligger yderst mod vest nærmest
det militære terræn. Matr.nrr. 2 n og 28 .!.' Kajerød er omfattet af
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servitut F gældende for villagrunde, sommerhuse og lignende, hvor-
efter det blandt andet er forbudt at foretage udstykning og bebyg-
gelse uden fredningsmyndighedernes tilladelse. Matr.nrr. 3 ~ og
3 E, Kajerød samt matr.nrr. 6 ~ og 6 E, Sjælsø, er omfattet af
servitutterne A og D, der omfatter henholdsvis landbrugsarealer
uden landbrugsbygninger og enge og opgrødearealer, som det lige-
ledes er forbudt uden fredningsmyndighedernes tilladelse at udstyk-
ke, ligesom der er totalt forbud mod bebyggelse af enhver art.

Ifølge kendelsen har nævnet imødekommet en begæring om ud-
stykning af matr.nrr. 3 i og 28 l, Kajerød by, og arealet for
matr.nr. 3 l er i kendelsen anført at være 2.341 m2 og for matr.
nr. 28 i ca. 6.400 m2. Ejeren af ejendommene matr.nrr. 6 b og
7 b skulle ikke have erstatning under forudsætning af, at han hav-
de ret til ud over den værende bebyggelse at opføre et bjælkehus
eller lignende med ret til frastykning af et dertil hørende areal.
Arealet for matr.nr. 6 ~, Sjælsø, er i kendelsen anført at være

2 2320 m og arealet for matr.nr. 7 ~ 6.228 m .
De nævnte ejendommen er endvidere omfattet af søbeskyttelses-

linien.
Ejendommene matr.nrr. 2 ~, 3 E og 28 l, Kajerød, samt 6 ~,

Sjælsø, er ifølge bygningsvedtægt for Birkerød Kommune udlagt til
sommerhusbebyggelse med blandt andet krav om en minimumsstørrelse
for grundene på 1.000 m2, en udnyttelsesgrad på 10% og een bebo-
elsesbygning på hver selvstændig ejendom.

Ifølge fredningsstyrelsens skrivelse af 30. september 1982
anbefales udstykning af matr.nrr. 2 ~, 3 E og 28 l, Kajerød, samt
matr.nr. 6 b, Sjælsø, medens spørgsmålet om udstykning af matr.nr.
3 l, Kajerød og 6 E, Sjælsø, findes at måtte henvises til behand-
ling efter naturfredningslovens § 34 a, da ansøgningen indebærer
en de facto ophævelse af fredningen.

Ved brev af 18. oktober 1982 har landinspektør N. H. Sandholt
fremsendt ændringsforslag til udstykning, hvorefter matr.nrr. 3 l,
Kajerød og 6 E, Sjælsø, fortsat ønskes udstykket i 2 parceller og
matr.nrr. 2 ~ og 28 1 i 3 parceller foruden adgangsvej i 5 m bred-
de og stiforbindelse ned til søen. Grundstørrelserne er for hver

2af de 5 parceller anført at være 1.000 m med allerede værende
bebyggelse på matr.nr. 28 ~.
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I brevet af 18. oktober 1982 anføres, at den i kendelsen fast-
satte status quo fredning ønskes ophævet og tilladelse til udstyk-

,ning givet. Endvidere anføres, at nævnet ved en besigtigelse skal
have godkendt en på matr.nr. 3 ~ foretaget indhegning med grantræer,
hvorved bemærkes, at nævnet intet godkendte ved besigtigelsen, der
var foranlediget af en klage over manglende udsigt fra en ejendom
beliggende modsat vejen, idet nævnet på daværende tidspunkt mang-
lede fornødent materiale, men efterfølgende har udtalt, at man
ikke ifølge kendelsen havde hjemmel til at kræve grantræerne fjer-
net, da ejendommen ikke som de nord for søen beliggende ejendomme
var pålagt en udsigtsfredning.

Ansøgeren har derhos henvist til en af Overfredningsnævnet
truffet afgørelse af 17. maj 1974 vedrørende matr.nr. 2 ~, Kajerød,
hvorefter er meddelt tilladelse til en ca. 90 m2 stor tilbygning.

Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har anbefalet udstyk-
ningsforslaget af 18. oktober 1982 på betingelse af

at grundstørrelsen ikke bliver mindre end 1.000 m2

at man kan godkende den tekniske udformning af den private fæl-
lesvej, og

at der tinglyses en deklaration indeholdende blandt andet en
fordelingsnøgle for afholdelse af udgifter til vejens frem-
tidige vedligeholdelse, placering af byggefelter samt sik-
ring af et beplantningsbælte omkring parcellerne mod det åbne
land.,
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der har

tilsluttet sig fredningsstyrelsens udtalelse.
Landinspektør N. H. Sandholt har senest ved skrivelse af 17.

december 1982, foranlediget af fredningsstyrelsens fornævnte skri-
velse af 30. september 1982, frafaldet ansøgningen om udstykning
af matr.nrr. 3 ~, Kajerød, og 6 ~, Sjælsø således, at ansøgningen
herefter alene omfatter udstykning af matr.nr. 2 n og 28 ~, Kaje-
rød i 3 parceller og udlæg af 5,00 m vej over matr.nr. 3 E, Kaje-
rød og 6 ~, Sjælsø, samt dispensation fra byggelinien mod søen
i henhold til naturfredningslovens § 47 a.

Således foranlediget skal nævnet herved for sit vedkommende
i medfør af Overftedningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 og i
medfør af naturfredningslovens § 47 a, stk. l, meddele tilladelse
til udstykning af :
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matr.nrr. 2 ~ og 28 l, Kajerød
samt tilladelse til udlæg af 5,00 m vej over matr.nr. 3 E, Kajerød
og 6 E., Sjælsø,
for så vidt angår 3 p, Kajerød og 6 E., Sjælsø, under henvisning til,
at det er vej arealer og for så vidt angår matr.nr. 2 n og 28 l, Ka-
jerød under henvisning til kendelsens servitut F.

Tilladelsen til udstykning af matr.nrr. 2 ~' 3 E og 28 l, Ka-
Jerød, samt 6 E., Sjælsø, meddeles på vilkår af nævnets godkendelse
af bebyggelsens udseende og placering samt på de af Birkerød Kom-
mune stillede betingelser.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til ansøge-
ren. 1\

Hvilket herved meddeles under henvi~f~l~ljøministeriets
sk rivel s e af 3 o. se p tem b e r l982 , L"

IS Launtsen
j o u r n a l n r. F l 3 o 3 / 2 - 76, I K/ a n . Formand

Llfiodraoer~:...,...y •
" •. Icl ~:lil]Ss~yre/s9Ij

, .' " \8'n"
I !.J J.,' ~", !\~

MiljØministeriet,
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13,
1256 København K.
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Hillerød, den

F. S. nr. 161 /80 •

Vedr. beplantning med nåletræer på matr.nr. 3 ~, Kajerød by,
Birkerød.

Ved brev af 27. juni 1980 fra Jan Hinze på vegne dennes
far, H. Hinze, som ejer af matr.nr. 2 ~, Kajerød by, Birkerød,
beliggende Soldraget 64, Birkerød, indbragtes for nævnet en
klage over beplantning med nåletræer på ejendommen matr.nr. 3 ~,
Kajerød by, Birkerød, tilhørende Rolf Andersen og beliggende
Soldraget 75, Birkerød.

I klageskrivelsen anføres, at beplantningen hindrer ud-
sigten fra de fredede områder syd for Sjælsø og dermed forment-
lig er i strid med Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli
1950, hvorved etableredes en status quo fredning.- Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 om-
fatter fredningen blandt andet de to nævnte ejendomme, der er
beliggende syd for Sjælsø mellem Eskemose Skov og det militære
øvelsesterræn. Kendelsen vedrører tillige et areal nord for søen
beliggende 'i Blovstrød Kommune mellem det militære øvelsesterræn
og statsskoven Sjælsølund .

Rolf Andersen er ejer af matr.nr. 3 ~ og 6 c i henhold til
arveudlægsskøde, tinglyst den 5. november 1979.

Ifølge den til grund for Overfredningsnævnets kendelse af
ll. juli 1950 afsagte nævnskendelse af l. maj 1948 er ejendommen
matr.nr. 3 i sammen med de den daværende ejer ligeledes tilhøren-
de ejendomme matr.nr. 3 ~, Kajerød og 6 ~, Sjælsø pålagt de i ken-
delsen nævnte servitutter A og D. Servitut A vedrører landbrugs-
arealer uden landbrugsbygninger ved Sjælsø, og servitut D vedrører
enge og afgrødearealer ved Sjælsø. Tilstanden på arealerne må ikke
forandres, og det er navnlig forbudt at opføre bygninger m.v. af
enhver art, at foretage opfyldning af SjælsØ eller andre vandarea-
ler, og at foretage udstykninger til bebyggelse. Endvidere siges:
"For så vidt Arealerne er beliggende indenfor de med rød Bræmme
viste Arealer paa Plan Nr. B 1.105 c suppleres Paastanden med
Punkt 2 c): at foretage beplantninger, der hindrer den frie Ud-
sigt fra Blovstrød-Grønnegadevejen over Sjælsø."
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Ejendommen matr.nr. 2 ~ er omfattet af kendelsens bestemmel-
ser for villagrunde, sommerhusgrunde og lignende, som ligeledes
hjemler en tilstandsfredning.

Overfredningsnævnet har stadfæstet nævnskendelsen med nærmere
anførte ændringer, som er uden betydning for nærværende sag. Over-
fredningsnævnet har derhos erstattet den i kendelsen nævnte plan
nr. B 1.105 c med en kendelsEnvedhæftet plan B 1.105 d således,
at de på førstnævnte plan med forskellig farve viste arealer er
angivet på anden måde.

Ifølge plan B 1.105 d er ejendommen matr.nr. 3 1beliggende
indenfor de i nævnskendelsen omtalte brune arealer, som ifølge
nævnskendelsen således ikke er pålagt fornævnte supplerende på-
stand om forbud mod beplantning, hvilket forbud kun er pålagt
ejendomme nord for søen.

Den i kendelsen omhandlede Blovstrød-Grønnegadevej er belig-
gende nord for søen og i kendelsen under servitut F vedrørende
villagrunde, sommerhusgrunde og lignende ved Sjælsø siges blandt
andet, at fredningen tilsigter dels bevaringen af landskabelig-
heden langs søen og dels udsigterae mod denne og sydbredden fra
den offentlige vej nord om søen. "Herved bemærkes, at Bevaringen
af Nordbreddens Landskabelighed er af stor Betydning for Udsig-
ten fra de førnævnte tidligere fredede Arealer og Stianlæggene
Syd for Søen, hvortil Almenheden har adgang."

Nævnet har i sagens anledning afholdt møde og besigtigelse
den 16. december 1980, hvorunder ejeren af matr.nr. 3 i oplyste,
at der for ca. lo år siden blev plantet ca. 1500 graner på ejen-
dommen, og heraf er det sidste års tid fældet flere hundrede træer.
Han erklærede sig villig til at nedskære granerne til en højde af
1,50 m.

Da nævnet på tidspunktet for møde og besigtigelse ikke var
i besiddelse af fyldestgørende kortmateriale, blev sagens fort-
satte behandling udsat og nævnet har herefter indhentet materiale,
som det fremgår af fornævnte redegørelse.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, der
blandt andet har udtalt, at Overfredningsnævnets kendelse kun
indeholder et egentligt forbud mod nyplantninger nord for Sjælsø,
og omend den værende granplantning skiller sig ud fra den eksi-
sterende gamle løvtræsbeplantning i området, samt at det sandsyn-
ligvis ikke har været hensigten med fredningen, at sådanne plant-
ninger skulle finde sted, mener man ikke med hjemmel i frednings-
kendelsen at kunne kræve granplantningen helt eller delvis f jer-
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net.
Birkerød Kommune har i sagens anledning udtalt, at fra vejen

mellem Blovstrød og Grønnegade har træerne på matr.nr. 3 ~ ikke
noget at gøre med udsigten fra vejen, og at hele sommerhusområdet,
indenfor hvilket matr.nr. 3 ~ er beliggende yderst i den vestlige
del, er karakteriseret af en forholdsvis tæt, hØj og tildels gam-
mel beplantning, hvorfor man ikke finder baggrund for at kræve be-
plantningen fjernet.

Nævnet finder herefter på grundlag af de således fremskaffede
oplysninger, at man ikke med hjemmel i Overfredningsnævnets ken-
delse af ll. juli 1950 kan kræve den på matr.nr. 3 ~, Kajerød by,
Birkerød, værende beplantning fjernet, og klagen kan således ikke
tages til følge.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål .

./. En genpart af afgørelsen vedlægges til udlevering til ejeren.

&:L~
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Hillerød, den l w •

F.S.nr. 206/79 og 127/80.

REG.MR. 7/;
Naturfredningsnævnet har dags dato tI~skrevet fru Anne-MarIe

Wojclechowskl, Bakkevej 30, 3460 Birkerød, således:

" Vedr. klage over forholdene på matr. nr. 2 Eg, Kajerød by og soen.

Ved brev åf 15. juli 1979 har ekspeditionssekretær Jørgen Brandt
Eventyrhaven l, Birkerød, til Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning,
fremsendt klage over, at ejeren af ejendommen matr. nr. 2 Qg, KajGrød
by og sogn, Soldraget 62, Birkerød, fru Anne-Marie i,vojciecho'::ski,ikke
overholder de for ejendommen ved Overfredningsnævnets kendelse af 26.
oktober 1940 fastsatte fredningsbestemmelser.

Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har ved påte~ningsskrivel·
se af 28. august 1979 fremsendt sagen til videre foranstaltning ved
nævnet. Skrivelsen er bilagt kommunens notat af 28. aueust 1979, hvor-
efter teknisk forvaltnings repræsentanter ved syn på stecet har kon-
stateret, at forholdene på næ~1te ejendom er som af klageren beskre-
vet.

Klagen er fulgt op ved ekspeditionssekretær Jørgen Bro.ndts s:kri-
velse af 21. februar 1980 til nævnet, og ved skrivelser ef 26. maj
1980 og 6. juni 1980 henholdsvis fra Karl-Johan Jaurup, ~;ten:"økken7'2:
Birkerød, og fra Birkerød Miljøforening v/formanden tJOh3. :'lJ2hm, S13Em-
bakken 18, Birkerød, begge til nævnet.

Den omhandlede ejendom eT' belig't~endei l:!·t omr:~ldelfcll :101: "B jer~~et'
som mod vest og nord afgrænses af ve.jcm Soldraget, mod ø~;t ~~f S,j,')12;~'-
stien og mod syd af skellet ti;'.de nord for v(::,:jenGrøn'lel~;v'3l~gebelig-
gende parcelhuse. Klngerne konkr'et.iseres i,

at ejeren af matr. nr. 2 bg i 1977 opsatte pigtr~rtss~~rrirger
i hver ende af en åben passage i retning øst-vest lan~B nord-
skellet 2.fden nordligstE::pcircelhusgrund,

at hun i olctober 19713 opsat1::E~pæle fra den østJ.ige eY"Jdeaf n"f.'vntc
passage langs en ligeledes på ejendommen foretAget ulovlie be-
pla.ntning af n':lletræer.og

at hun i april 1979 bag pigtJ"'åd.shegnenel 1)(~g;geender af passagen
har opsat 2 skilte med p;9\akriften"Pri·vat".
Klagerne har hc'refter anmodet n-'1'lvnetom c3t sikre, at der igen

C:lbnesfuld adgang for offentlighe'den til hel,= arealet med alle s:::)(Br-
ringer og skilte fjernet, at al efter frednlngen sket bevoksning fjer-
nes, og 8t der o:;Jsættesnye skilte, hvoraf fremgår at offentligheden
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har den i fredningsbestemmelserne fastsatte ret til adgang til hele
arealet matr. nr. 2 ~ samt ret til ophold på dette.

Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning, har i sit notat af 28.
august 1979 udtalt, at granbeplantningen virker fremmedartet i for-
hold til områdets topografi Og beplantning, og at den ikke danner
en naturlig overgang mellem de bagved liggende boliger og det frede-
de areal samt at arealet ved de etabler~de forhold er gjort vanske-
ligt tilgænge~igt for dårligt gående.

Nævnet forelagde den oprindeligt indkomne klage for ejendommens
ejer, som ved skrivelse af 13. oktober 1979 udtalte, at for så vidt
angår den "åbne passage" er denne lavet få år tidligere ved Birkerød
Kommunes nedgravning af en kloak. Før den tid var der i "passagens" I

ene ende uigennemtrængelige slåenbuske med et meget gammelt pig-
trådshegn i midten af buskadset, som "p& bedste måde er forsøgt gen-
skabt ved plantning af slåenbuske og pigtråd", og i "passagens" an-
den ende var inden nedgravningen hovedsagelig uigennemtrængelige nå-
letræer og tjørnebuske, og i stedet er nu opsat pigtråd til besl<.:yt-I
telse af vildt og foderpladsar. Med hensyn til opsætning af pæle
langs nålebeplantn1ngens øst- og nordside har ejeren anført, at
disse tjener til afmærkning af beplantningsområdet, idet der skal
erstatningsplantes nåletræer væltet af storm i november 1977, såle-
des som fredningskendelsen påbyder. For så vidt angår beplantningen
med nåletræer har ejeren anført, at der udover selvsåede graner,
kun er sket beplantning med nåletræer, hvor kloakarbejdet foregik,
"og dette er sket af Birkerød Kommune". Hun har derhos oplyst, at
hun har opsat skilte med "adgang forbudt" for at forhindre yderli-
gere mishandling af den resterende plantage.

Skrivelsen har været forelagt Birkerød Kommune, Teknisk For-
valtning, som ved skrivelse af 8. november 1979 har meddelt, at kom-
munen i 1969-70 etablerede en hovedkloakledning på ejendommen, og i
henhold til overensltomst har kommunen for fældning af d.etfor ar-
bejdets udfø~else nødvendige antal grantræer, andre gener og servi-
tut m.v. udbetalt erstatning med kr. 3.000,-. Forvaltningen udtaler
endvidere, at man intet kendskab har til, at kommunen skal have
plantet træer på arealet.

Nævnet foretog besigtigelse den lo. juni 1980, ogejeren af
ejendommen oplyste bl.a., at hegnet ud til vejen Soldraget, indtil
kommunen for ca. lo år siden foretog kloa%ering, bestod af et 2-3 m
bredt naturligt hegn af slåen, som kommunen fældede sammen med en
granbeplantning ud til hegnet, og terefter foretog hun afspærrinI
med pigtråd. Den af hende ved. ejendommens østliee Gide opsntte

,
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uigtr~d, har hun opsat for 2-3 år siden. De på ejendommen værende
graner er plantet, før hun i 1963 erhvervede ejendommen. Ejerens
nevø Michael Larsen har herom oplyst, at der var foretaget en løbende
udskiftning af granbeplantningen på ejendommen, men at denne beplant-
ning ikke havde været rørt de sidste 20 år af hensyn til fuglelivet
på ejendommen.

Ekspeditionssekretær Jørgen Brandt oplyste ved mødet, at der i
1975-77 var fri adgang, og først i 1977 blev der foretaget afspær-
ring. Ifølge de oplysninger, Som han har fået fra beboere i området,
blev granerne plantet oml<ring 1950.

Ole Halken, der i 1975 købte nabogrunden ud mod vejen Soldra~et,
oplyste, at pigtrådshegnet da var etableret, og der stod lidt udeåede
slåen tilbage i hegnet. Han har ikke villet afvise, at hegnet periode
vis kan have været åbnet. Ved købet af sin grund var han interesseret
i, at der ikke var offentlig adgang til ejendommen matr. nr. 2 Qg og
hegnet var ved hans køb ikke tr8dt ned.

Nævnet har herefter indhentet materiale vedrørende ejendommen
fra Det centrale Naturfredningsregister. Heraf fremgår bl.a., at det
areal, der i dag betegnes som matr. nr. 2 ~ Kajerød, er en del af
det oprindelige matr. nr. 2 a, som er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 24. november 1939 og Overfredningsnævnets kendelse af
26. oktober 1940. Ejendommen fik sin betegnelse matr. nr. 2 ~, da
den blev fraskilt matr. nr. 2 ,g ved anlægget af den "grønne sti", og
restparcellen af matr. nr. 2 ~ fik herefter betegnelsen matr. nr.
2 bf. Ifølge frednineskendelsen af 24. november 1939 henln matr. nr.
2 ~ som græsgang, og arealet var af ejeren bestemt til udstykning
til bebyggelse. Imidlertid blev arealet inddraget under den i medfør
af lov nr. 127 af 13. april 1938 godkendte naturfredningsplan, hvor-
for udstykning måtte opgives. Ifølge kendelsen må bl.a. for en del
af matr. nr. 2 a den daværende tilstand ikke ændres, således at der
ikke uden fredningsnævnets tilladelse må bygges eller anbringes ind-
retninger som hegn, ledningsmaster og skilte, ejheller plantes eller
graves eller anlægges sti eller vej, ejheller indtil videre rejses
telte, men arealet skal henligge som græsningsart2al, og der skal med
den anførte midlertidige undtagelse VcBre adga:'1.g.foralmenhecJef'-':i l
at færdes og opholde sig på arealet, men indtil vidE::reik~:e ":il9-=:r-
kering af motorkøretøjer. I erstatning til;{endt'2,sden c:l.~l\r,);rt:n~:e e,~lY'

fru Paula Larsen 34.000 kr. KendeIsens opfyldelse e~ b8tin~et Q.~,

at Københavns Kommune inden 3 måneder i.ndg~.r):91 ,'Jth?t::lJ.e:.i"i.nv'l : r
den samlede erstatning.
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Ifølee Overfreclningsnævnets kendelse af 26. oktober 19!-..0 ændres
Thcvnets kendelse for så vidt aneår matr. nr. 2 a således. at almen-
hedens ret til færdsel oe ophold indskrænkes til at gælde don vest-
lige del af matr. nr. 2 a.

Det kortmateriale, hvortil kendelserne henviser har ikl~e kunr.et
fremskaffes, men nævnet har modtaget kopi af erstatningskort tillige I

med et nyere matrikelkort.
Nævnet holdt påny møde i sagen den 24. marts 1981, på hvilket

møde det fremskaffede materiale blev gennemeået. Under henvisninc
til materialet tilkendegav nBvnet herefter som sin opfattelse, at
ejendommen matr. nr. 2 b~ i 1949 blev udstykket fra matr. nr. 2 Q
oe er identisk med den i Overfrednines~~vnets kendelse anførte vest-
lige del af matr. nr. 2~, hvortil almenheden skal have ret til f~rd·
sel og ophold. Hovedstadsrådet, Danmarks Naturfredninesforenings Lo-
kalkomite og ejendommens ejer erklærede sig enige i, at Eje~dommen
matr. nr. 2 Eg har den af nævnet således tilkendegivne st2.tus. Ho-
vedstadsrådets repræsentant bemrBrkede endvidere, at granplantningen
ikke passer ind i omr&det, men at adg3nGsspør8sm~let er Get væsent-
ligste, hvilket lokalkomiteen tilsluttede sig, men fremh~vede af
hensyn til andre sager det principielle i beplantningsspargsmålet.
Ejendommens ejer og hendes bror, Svend Larsen, der er ejer af matr.
nr. 2 at, bemærkede, at der siden 1938 har været et ~ m bredt slåen- I

hegn, der hindrede adgang, som først er blevet mulig ved anlxg af
ldoak, som eennemskar området. Plantning med gran skal være foretage-'

I

i 1938-40. Under henvisning til, at der i området har været proble-
mer med knallertkørsel, anmodede ejeren om at undersøge muligheden
for opstilling af bomme. Lol{all{omiteens repræsentant havde intet at
indvende mod opstilling af bomme, der udelukker kørsel, idet der
ikke er terrænforskelle til hindring for kørsel. Hovedstadsr2dets
repræsentant erklærede, at man henset til r~dets tilsyns- o~ ,leje-
pligt ville være villig til at overveje en medvirken til hindring
af kørsel.

Således foranlediget meddeler nævnet herved, at der ikke fin-
des grundlag for at meddele dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af 26. oktober 1940 for så vidt angår bestemmelsen om al-
menhedens ret til at færdes og opholde sig pi'3.arealet, hvorimod
Th-ryvnetmeddeler godkendelse af den værende b!?plantninq:af E~rantr,3er,
som ut:'åtalt i mange .~rer groet på ejendommen, men kun i det p[; 11t'T-

værende tidspun..1<teksiE;terende omfang, s;~Jr(?mtden iJd~e (?r t i.J. hin-
der for almenhedens færdsel og ophoJ d samt pJ 'rill\~\ret ci(~r2-:-:1-1':

,
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sker genplantning.
Henset til den oiden kendeIsens afsigelse skete trafikale ud-

vikling findes fredningens formål, som bl.a. går ud på at åbne ad-
gang for almenheden til færdsel og ophold uden ~~rmere angivelse her-
for end den, der følger af de midlertidige undtagelser, som aldrig
ses ophævet, kun at kunne opfyldes fuldt ud, såfremt der gives almen-

~

heden adgang i det i naturfredningslovens § 56, stk. l, jfr. milj0-
ministeriets bekend~gørE!lse nr. 631 af 2L~. december 19no, "mførte om-
fang til fods herunder ml?dtrækken af cykler og til kortva:~ige OI)hold,

..----- - - __ o - I

) men ikke for kører:!ge og r~.~ende tr:afik, l.ige~wm hunde ~::r.:cJ. f0res.i I

I sngE' hvorfor det til varetagelse af denne bE?l?:r~onsnj.ngfi:ll:CS nød-
vendigt, at der herom_.1nnf:(e§. for:anst.gl tnL"I1,~;E;-·:~·af- Hov(?dst ,:lJ.1.~~r,old.et,
som den myndi.ghed, der har til.syns- og plejepligt med }lc·n,3:,rn til
privatejede fredede områder i forening med Bi::"'kerød Ko: rLlll.n e .

Naavnets afgørel~e kan inde'n L~ uger påank,;!s til O~TE;'rf:~edningsJ1æv-
111?tof den, dør har 'begrnret i'rEldnine!3l'I!I1Vl1et.safgøt'elL;e" VE.ril:orr]rnendl~ I

arntsråd, hovedstadsrådet , lwmrnunalbestyrelscn sQmt nl12rl-c2''1dte forenin-
/Ser og institutioner , dElr virkE!r for gennem.fø:relse af naturfrednings- I

lovens formål."

Hvilket herved meddeles.

d»1~~
l.l~;_:",.-.l "r:

~i

Det centrale Naturfredningsregister,
Amaliegade 1:3,
1256 København K.
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Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kJ. 9-12

MootA,,,et I
Skov- og Naturstyrelsen

1 ?, mrr. ,981

F. S. nr. l 34J 87

Ang. bebyggelse på matr. nr. 2 ~ Kajerød, Soldraget 83, BirkerØd.

Ved brev af 13. august 1987 har BirkerØd Kommune, Teknisk For-
valtning, ansØgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende
et 100 m2 stort sommerhus på matr. nr. 2 ~ KajerØd by.

Ejendommen er omfattet af beskyttelseslinie mod SjælsØ og af
Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 vedrørende fredning
af arealer ved Sjælsø.

2Den værende bebyggelse omfatter et 90 m stort sommerhus, som
agtes nedrevet.

IfØlge fremsendt beliggenhedsplan er den projekterede bebyggelse
beliggende i det væsentlige som den værende i forhold til søen.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets planlægnings-
afdeling og Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af bestem-
melsen i naturfredningslovens § 47 a, stk. l og Overfredningsnævnets
kendelse af ll. juli 1950 for sit vedkommende tilladelse til den an-
søgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegninger på
vilkår, at værende bebyggelse fjernes.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Gert Graa-
beck, RØrmosevej 15 A, 3460 BirkerØd, og til ansøger Aby Feriehuse
ApS, Vestergade 1, 9440 Aabybro.

L:cfi . r
vm l~

Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02·269800 ml. kJ. 9-12

F.S. nr. 166/87

Ang. bebyggelse på matr. nr.2ms KajerØd by,
Soldraget 75 C, BirkerØd .

Ved brev af 23. september 1987 har landinspektØr Poul Gert
Carstensen, BirkerØd, ansøgt om nævnets godkendelse af udseende

2og placering af en bebyggelse omfattende et ca. 105 m stort som-
merhus med en 12,6 m2 stor overdækket terrasse på matr. nr.2ms
KajerØd by, BirkerØd.

Naturfredningsnævnet meddelte ved afgØrelse af 19. januar
1983 i medfØr af Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950

-.............:~ _ .., ........ _J _ .:._ .... _ _.' - .... -' - •

om fredning af arealer ved SjælsØ og i medfØr af naturfrednings-
lovens § 47 a, stk. l for sit vedkommende tilladelse til udstyk-
ning af matr. nrr. 2 ~ og 28 l KajerØd i medfØr af servitut F i
fornævnte kendelse samt tilladelse til udlæg af 5,00 m vej over
mat~. nrr. 3 E Kajerød og 6 b SjælsØ alt på vilkår af nævnets god-
kendelse af bebyggelsens udseende og placering samt på de af Bir-
kerØd Kommune i skrivelse af 18. oktober 1982 stillede betingelser
om grundstØrrelse, teknisk udformning af privat fællesvej og ting-
lysning af deklaration blandt andet om fordelingsnøgle for afhol-
delse af udgifter til vejens fremtidige vedligeholdelse, placering
af byggefelter samt sikring af beplantningsbælte omkring parcel-
lerne mod det åbne land.

Landbrugsministeriet, Matrikeldirektoratet, har ved skrivel-
se af 20. oktober 1983 meddelt tilladelse til, at matr. nr. 2 n
KajerØd udstykkes blandt andet i matr. nr.2ms af areal 1000 m2.

Det omhandlede sommerhus har tidligere været opfØrt i VærlØse
Kommune og agtes nu flyttet til den i sagen omhandlede ejendom.

Huset er en træbygning med tagdækning af sorte cementtag-
sten.

Sagen har af nævnet været forelagt BirkerØd Kommune, Teknisk
Forvaltning, og Hovedstadsrådets planlægningsafdeling.

:..
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 og i medfØr af
bestemmelsen i naturfredningslovens § 47 a, stk. 1 for sit ved-
kommende tilladelse til den ansØgte bebyggelse i overensstem-
melse med de fremsendte tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

~ Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt

tt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

I

~I (nct( (L<..d-Uf.
L1S Laurltsen

formand

e
e
e

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



(

~j,
','
"" •tJ
r
t,
I

-I
~'

r{,

1
r
f1',

jr· •I'

l

e•
~l
\

f

\
"
l
l,

I

i~r \

r
~,
~
l
~,

"

r ,

,,
Narurfredningsnævnerfor

Frederiksborg:lmts sydlige fredningskreds
Adr.: Civildommc:ritontOret

K.1nmkcg:llic 5, HOO Hillerød
Tlf. 42 - 2698 CO ml kJ. 9-12
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Ktb. NK. 07\'l .0 \

F. S. nr. 124 / 91

Ang. bebyggelse på matr. nr. 2 s og 28 e Kajerød,
Soldraget 85, BirkerØd.

Ved brev af 20. august 1991 har BirkerØd Kommune, Teknisk
Forvaltning, fremsendt ansøgning om nævnets godkendelse af en
bebyggelse omfattende en ca. 38 m2 stor tilbygning til eksisteren-
de sommerhus på matr. nrr. 2 s og 28 ~ Kajerød by.

Ejendommen er omfattet af beskyttelseslinie mod SjælsØ og af
i.-

Overfredningsnævnets kendelse af ll. ju~i 1950 om fredning af are-
aler ved Sjælsø, punkt F, omfattende villagrunde, sommerhusgrunde
o.l. ved Sjælsø. Herefter skal fredningsmyndighedernes godkendelse
indhentes ved nybebyggelse, genopfØrelse eller ombygning af eksi-
sterende bygninger.

Nævnet har ved afgØrelse af 7. august 1977 meddelt tilladelse
til opfØrelse af et sommerhus af bebygget areal 73,6 m2 samt en
overdækket terrasse af areal 13,9 m2 på de angivne matrikelnumre.

Ved afgørelse af 4. januar 1982 meddelte nævnet tilladelse
til opfØrelse af en 22 m2 stor carport med redskabsrum og lukning
af den overdækkede terrasse, således at denne blev inddraget til
stue •

til
Ved afgørelse af 26. januar 1982 meddelte nævnet tilladelse

genopsætning af en eksisterende træterrasse.
Grundarealet er 1970 m2.
Tilbygning er på tegningsmateriale anfØrt at være af areal

2m.36,7
Ifølge ansøgningsskrivelsen er tilbygningen projekteret som

en integreret del af det eksisterende hus med tagbelægning af sort
bølgeeternit og med ydervægge af bindingsværk.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen, samt Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 47 a, stk. 1, og Overfrednings-
nævnets kendelse af ll. juli 1950 for sit vedkommende tilladelse

liljoministeriet
: ,;kov- og Naturstyrelsen

nr SN l;l' l/;l. - 005:0
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til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
fØr af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til bygherren, Ole
Kajander, Soldraget 85, 3460 BirkerØd.

~~~
Lis Lauritsen

formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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. Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
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Hillerød. den ...:) G1\T. 1991
121/91

F.S. nr.
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Ang. bebyggelse og plejeplan for jordtilliggende på ejendommen
matr. nrr. 2 ~, 6 n og 6 ~ Sjælsmark by og 6 ~ Sjælsø.

nrr. 6 a og 6 ~ Sjælsmark by samt matr. nr.
af fredningskendelsens servitutter B, D og E,
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hvilket også gælder matr. nr. 2 k Sjælsmark by, såfremt denne ejen-
dom er en del af matr. nr. 2 a ibd.

Servitut B omfatter landbrugsarealer med landbrugsbygninger ved
SjælsØ, servitut D omfatter enge og opgrødearealer ved SjælsØ, og
servitut E omfatter Sjælsmark by.

Ifølge samtlige servitutter må tilstanden ikke forandres, og
det er navnlig forbudt at opføre bygninger, ifØlge servitut D af en-
hver art og ifølge servitutterne B og E, hvis de ikke kræves af ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. I bekræftende fald kræves nævnets
godkendelse.

Udstykning er ikke tilladt ud over det til fastsættelse af fred-
ningsgrænsen nødvendige.

Det er forbudt at foretage beplantninger, der hindrer den frie
udsigt fra Blovstrød-Grønnegadevejen over SjælsØ.

I projektet er ud over angivelsen om, at bygningen genopføres
i samme udstrækning og profil som eksisterende bygninger intet angi-
vet om terræn- og fundamentskoter.

Det nævnes, at der kan anlægges en terrasse på arealet vest for
bygningerne i en afstand op til 15 m fra facaden. Desuden nævnes, at
der foretages terrænregulering indtil 7 m fra bygningens facade mod
skræntarealerne til søen. Der angives ikke terrænkoter før og efter
'terrænændringer og anlæg af terrasse.

Projektet indeholder en plejeplan for havearealer, skræntarea-
ler ned mod Sjælsø, samt for bredzonearealerne langs søen. Plejepla-
nen forudsætter naturpleje bl.a. i form af fældning af et parti el-
letræer i bredzonearealerne langs søen. Der er ikke i planen angivet
hvilke træer, der Ønskes fældet.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, Landskabs-
afdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening.

På det således foreliggende grundlag meddeler nævnet herved i
medfør af Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 for sit
vedkommende tilladelse til genopfØrelse af bebyggelse på vilkår,
at genopførelse af bygningerne sker på eksisterende terræn- og

fundamentskoter uden udvidelse, således at det omgivende ter-
ræn mod sØen bevares,

at anlæg af vestterrasse sker på eksisterende terræn,
at rydning af elletræer langs sØbredden samt andre træer på skræn-

terne mod sØen til opfyldelse af fredningskendelsens ordlyd om
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at bibeholde nordbredden af sØens landskabelighed set fra syd-
siden af sØen ikke er tilladt, og

at eventuel fældning af enkelte træer i forbindelse med pleje af
,-skrænterne og bredzonearealerne langs sØen kun kan ske efter

en forudgående med Landskabsafdelingen aftalt og godkendt af-
mærkning af træerne.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og

"'.~institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr anke-
fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Peter
Preis, Bolbro Villavej 13, 2960 Rungsted Kyst, og arkitekterne Zeuthen
& Brandt, Stoltenbergsgade 3, 1576 KØbenhavn V.

~tV\ !~<1(Li.UU{JL~s Laur~tse"h.
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



Fredningsnaevnet
for

Frederiksborg Amt

Modtaget i
Skov m og Naturstyrels9fil
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Helsingør, den 1 O NOV. 1995

Vedr. FS 81/95, Forslag til lokalplan for et område ved Kajerød
A og Sjælsø i Birkerød.

.- Ved skrivelse af 22. september 1995 har Birkerød Kommune anmodet
Fredningnævnet om en foreløbig udtalelse vedrørende ovennævnte
lokalplanforslag, idet lokalplanområdet i sin helhed er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juni 1950.

Kendelsen har til formål at bevare landskabsbilledet langs
Sjælsø samt udsigterne mod søen og mod dens omgivelser henover
søen, idet fredningsbestemmelserne anfører, at "Arealerne -
derunder flodemålsarealer og eventuelt opstående opgrødearealer
fra Sjælsø - fredes således, at tilstanden ikke må forandres,
men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,
fortrinsvis som landbrugsarealer".

Lokalplanforslaget rummer følgende ændringer af landskabsbille-
det:

dels etablering af et bådeanlæg bestående af en pontonbro og
slæbested samt parkeringsanlæg og

dels etablering af 3 "laguner" d.v.s. lavt vandede søer afgrænset
af diger i op til 2 m højde. I søerne påregnes etableret flere
øer, lige som der foreslås etableret beplantning langs dele af
de ny søbredder.

Formålet med lagunerne er- som alternativ til udbygning af rens-
ningsanlæg - at lede en del af vandet i Kajerød A gennem laguner-
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ne med hennblik på, at en del af næringsstofferne - specielt
fosfor - bundfældes i disse eller optages i bundvegetationen,
hvorved udledningen i Sjælsø aflastes.

Nævnet har indhentet en udtalelse i sagen fra Frederiksborg Amt.
Endvidere har nævnet modtaget indsigelser imod projektet fra et
antal beboere i Birkerød.

.-
Efter det således foreliggende skal nævnet udtale, at projektet
ses at ville ændre landskabsbilledet langs Sjælsø i væsentligt
omfang. Det må derfor anses for uforeneligt med fredningens for-
mål, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at meddele dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til pro-
jektet. Det er i stedet omfattet af naturbeskyttelseslavens § 50
stk. 2, der nødvendiggør en ny fredning.

Nævnet har ved ovenstående truffet en afgørelse, der inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kan påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndighe-
der, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage
skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-
nævnet.

Med venlig hilsen

4~
Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Birkerød Kommune, j.nr. 01.02.05g01
Danmarks Naturfredningsrorening,

~Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-205-8-95,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Knud E. Clausen,
Ellen Albrechtsen,
Lone Penby og Søren Penby,
Lena Holmstedt og Leif Bagge,
Birgitte Jahnsen og Peter Johnsen,
Laurie Clausen og Henrik W. Clausen,
Jette Halken og Ole Halken.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 4921 4686

Modtaget,
Skov- og Naturstyrels0I'IT

2 ~ JUflH 1S9r0

Helsingør, den 20. juni 1996

REG.NR. Ol \~. O \

Vedr. FS 25/96 matr.nr. 2 x Kajerød by, Birkerød

Ved skrivelse af 17. april 1996 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom
ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et 118 m2 nyt sommerhus på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950, der har til formål
at bevare det nuværende landskabsbillede langs Sjælsø.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening 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 uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-

grrelsen er. m~ddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

t~~
nævnets formand

• O \ ~~ b - \'2 \ \ I Q. -OG \ O

Af(T



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 4921 4686 Helsingør, den 13. august 1996

REG. NR. 011~. Q) \ )

Vedr. FS 34/96, matr .nr. 5 f Sjælsmark

Ved skrivelse af 25. maj 1996 har Hørsholm Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom an-
søgt om nævnets tilladelse til at opføre 2 små tilbygninger på i alt ca. 35 m2 til et eksisterende

tit enfamilieshus på ovennævnte ejendom.

Da huset er eneste gulstenshus blandt ældre hvidkalkede bygninger, ønskes huset pudset og ef-
terfølgende hvidmalet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11 juli 1950, der har til formål
at bevare det nuværende landskabsbillede langs Sjælsø samt udsigterne mod søen og
sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

For ejendommen gælder fredningstype E, som anfører, at "arealerne fredes således, at tilstan-

den ikke må forandres, men de skal med den af efterstående bestemmelse følgende indskrænk-
ning udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrin~vis som have- landbrugs-
arealer.

tit
Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af vedkommende ejendoms drift
som landbrugsejendom".

I den anledning'meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening 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 uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

l, ~.~
f~ld Bendsen
nævnets formand

•

Dette brev er sendt til:

Per Grunert, Landsbyen 5, 2970 Hørsholm

Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-223-2-96

Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0119-15

Hørsholm Kommune, j.nr. 96-0105

Skov-og Naturstyrelsen,

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,

Nævnsmedlem Ole Retoft,

Nævnsmedlem Morten Ulf Jørgensen.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 4921 4686 Helsingør, den 6. november 1998

REG.Nl o1l~. o\.

Vedr. FS 77/98, matr.nr. 2 n Kajerød by, Birkerød

Ved skrivelse af 10. september 1998 har Birkerød Kommune tilsendt frednings-
nævnet en ansøgning fra Arne Hubertz ApS på vegne om nævnets tilladelse til
at opføre en ca. 23 rn2 tilbygning til et eksisterende sommerhus på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950, der
har til formål at bevare lanskabeligheden langs Sjælsø og udsigterne mod denne
og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

Ejendommen er omfattet af fredningstype F, hvor fredningsbestemmelserne bl.a.
anfører, at "i tilfælde af nybebyggelse, genopførelse eller ombygning af eksiste-
rende bygninger skal fredningsmyndighederne s godkendelse indhentes. Indret-
ninger, som findes skæmmende, kan forlanges fjernet af fredningsmyndigheder-
ne".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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, Dan-
marks 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. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-
digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

&~
nævnets formand



Dette brev er sendt til:

Arne Hubertz ApS
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-205-13-98
Danmarks Naturfredningsforeningj.nr. 0119-15
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Ole Haahr
Birkerød Kommune, j.nr. 02.01.00 GOl
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Knud Clausen.

•

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 15. dec. 1998

MOdægetr
Sko\fø og NaturstyrefsefiI

~ [&i DEC. j99B

Vedr. FS. 19/98. Matr. nr. 2 o og 28 b Kajerød by, Birkerød, beliggende

Soldraget 77, Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 21.02.98 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til nedrivning af et eksisterende ældre bjælke-

sommerhus og opførelse at et nyt sommerhus i 2 etager med et etageareal på 159 m2

e på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11.07.50. der har til

formål at bevare landskabeligheden langs Sjælsø og udsigterne mod denne og syd-

bredden fra den offentlige vej nord om søen.

Af sagen fremgår, at grunden er stærkt faldende, ca 10 m. fra adgangsvejen, Soldraget

i kote 30,5 til søbredden i kote ca 20. Det eksisterende sommerhus er placeret ca 40 m

fra vejen, mens det ansøgte hus ifølge projektet vil blive trukket op ad skråningen

mod vejen i en afstand fra denne på ca 15 m.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.

1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, herunder

den angivne placering af sommerhuset på ejendommen. Det er en betingelse for

tilladelsen, at 2 mindre bygninger placeret ud mod Sjælsø med l på hver side af gavl-

partiet af det eksisterende sommerhus fjernes sammen med dette.

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

CLcl'S~ \~) ~ -\ ~ \\. \ ). - CX)\a
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Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klage fristens udløb. Rettidig

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

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

~
nævnets formand

•
Denne skrivelse er sendt til;

Kirstine H. Bjergvang, Kattehalevej 16,3460 Birkerød

Frederiksborg Amt, 1. nr. 8-70-51-8-205-1-98

Birkerød Kommune J. nr. B. 29.432

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ole Haahr

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

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Knud Clausen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 49214686 Helsingør, den 6. juli 1999

REG. NR~oi 1'1 ·G \ -

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~]7 ,lUi.! ~9~~

Vedr. FS 42/99, matr.nr. 2 r Kajerød by, Birkerød, beliggende Soldraget 81,
Birkerød.

Ved skrivelse af 19. maj 1999 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et sommerhus med 2 små
udhuse på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950, der
har til formål at bevare landskabeligheden langs Sjælsø og udsigterne mod denne
og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

Ejendommen er omfattet af fredningstype F, hvor fredningsbestemmelserne bI. a.
anfører, at "i tilfælde af nybebyggelse, genopførelse eller ombygning af eksiste-
rende bygninger skal fredningsmyndighederne s godkendelse indhentes. Indret-
ninger, som findes skæmmende, kan forlanges fjernet af fredningsmyndigheder-
ne".

Grunden falder forholdsvis stærkt - ca. 10 m. - fra adgangsvejen Soldraget i kote
ca. 30 til søbredden i kote ca. 20.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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 væsent-
lig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
my digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendse
nævnets formand
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Dette brev er sendt til:

Susanne Pedersen, Læssøes Gade 5,2, 2200 N
Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-205-8-99
Danmarks Naturfredningsforening j.nr.Ol19-15 brev 91609
Birkerød Kommune, j.nr. B 29.770
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Knud Clausen
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I~ ,I Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258l20 Fax. 49214686

Den 22 FEB. 2001

Hørsholm Kommune
Rådhuset
Adalsparkvej 2
2970 Hørsholm

J.nr. 2000-0610

\ .
./

Vedr. FS 10/2001. Opførelse af dobbelt carport på matr.nr. 4 m Sjælsmark by,

Blovstrød, beliggende Landsbyen 3 B iHørsholm Kommune.

_ Fredningsnævnet har fra Hørsholm Kommune modtaget en ansøgning fra ejeren af

ovennævnte ejendom om tilladelse til at opføre en dobbelt carport på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950, der har

til formål at at bevare det nuværende landskabsbillede langs Sjælsø samt udsigterne

mod søen og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

For ejendommen gælder fredningstype E, som anfører, at "arealerne fredes således, at

tilstanden ikke må forandres, men de skal med den af efterstående bestemmelse

følgende indskrænkning udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,

fortrinsvis som have- og landbrugsarealer.

Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af vedkommende

ejendoms drift som landbrugsejendom ".

Det vurderes, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet betydning i

forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte på vilkår som foreslået af Hørsholm Kommune, dvs.

at taget udføres med hældning på max. 23 grader og



at træværket males sort.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

• organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. 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, j f. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

• nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Mogens Jensen, Landsbyen 3B, 2970 Hørsholm

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen l nr. 8-70-51-8-223-3-01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf 49258120 Fax. 49214686

()t jf). Ol
Den 2 8 JAN. 2003
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Birkerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

•
FS 4/02. Bassin på matr.nr. 3 er Kajerød by, Birkerød, beliggende ved Soldraget

i Birkerød Kommune. Deres j.nr. 06.03.10g01

Ved skrivelse af 21. januar 2002 har Birkerød Kommune ansøgt fredningsnævnet om

tilladelse til at etablere et underjordisk bassin bestående af 2 parallelle ca. 210m lange

ø 1600 mm betonledninger på ovennævnte ejendom.

Af ansøgningen fremgår, at bassinet vil blive placeret under eksisterende terræn, at

dette dokumenteres ved nivellement før og efter anlægget, at dæksler for

overfaldsbygværk og brønde vil blive placeret i terrænniveau samt, at der vil blive

etableret en overløbsledning fra bassinet til opgrødearealet ved Sjælsø - ligeledes

underj ordisk.

'\ , Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1950 om

fredning af arealer ved Sjælsø, der har til formål at "bevare det nuværende land-

skabsbillede ved S/ælsø samt udsigterne mod søen".

Arealet er omfattet af fredningstype A og D, hvor fredningsbestemmelserne bI. a,

anfører, at "det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art eller anbringe

indretninger, der kan virke misprydende - herunder ledningsmaster o, lign."

Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

fredningen s formål, og at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet

betydning i forhold til fredningen s formål.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • l'll 1/ '2. - 000%
Akt. nr. l[ -. Bil.

"
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, j f. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte

projekt på vilkår, at også et eventuelt teknikskab etableres under jorden med dæksel i

terrænhøjde.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

•
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. 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

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-205-1-02

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86

Ktbø Nit (J ~~ / c.;. () I

Helsingør, den 25. maj 2004

Wissenberg Rådgivende Ingeniører SCAJ\fNE T
~~id~~~~':e ~:dsen Sk MOdtaget I ~ (Q) [p~
1665 København V OV~og NaturstyrelstJfI

1~Mf1 J :t1.IJJIJ ~ if'S '

Vedr. FS 35/04, matr.nr. 3 er Kajerød by, Birkerød

Ved skrivelse af 30. april 2004 har'Wissenberg Rådgivende Ingeniører
efter aftale med Birkerød Kommune ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til at føre en overløbsledning fra en faskine til nedsivning af regnvand på
naboparcellen, matr.nr. 3 cg Kajerød by, Birkerød over matr.nr. 3 er
Kajerød by, Birkerød til et eksisterende ledningssystem ved Sjælsø.

Af sagen fremgår, at det ansøgte er led i et projekt til opførelse af 40
plejeboliger på naboparcellen, matr.nr. 3 cg Kajerød by, Birkerød. Det er
oplyst, at der ikke udføres brønde på ledningen.

Matr.nr. 3 er Kajerød by, Birkerød er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 11. juli 1950 om fredning af arealer ved Sjælsø i Birkerød
Kommune. Fredningens formål er at bevare landskabeligheden langs søen
og udsigterne mod denne og sydbredden fra den offentlige bred nord om
søen.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil
være af underordnet betydning i forhold til dette .• I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretnings-
orden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne til-
ladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom,
som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger
o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende
foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Skov- og Naturst'y!eIsen
J.nr. SN 2001- /2.-\\/ 'L- ?"»~
Akt. nr. S- ............~



Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelses-
lavens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil
sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen
fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold sin
klage.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt
Birkerød Kommune
Skov-og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 29 JUNI 2004

Birkerød Kommune
Byplan og Byggesag
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

•
FS 39/04. Opførelse af nyt sommerhus på matr.nr. 2 mr Kajerød by, Birkerød,

beliggende Soldraget 75 B, Birkerød Kommune. Deres j.nr. 2004/00256 .

Fredningsnævnet har gennem Birkerød Kommune modtaget en ansøgning om

tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på 100 m2 på ovennævnte ejendom.

Bygningens facader ønskes udført med rupiøjede lærketræsbrædder, og taget vil blive

afvalmet og belagt med betontagsten.

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950 om

fredning af arealer ved Sjælsø i Birkerød Kommune, og er omfattet af frednings-

bestemmelser type F:

F Villa~runde. sommerhusRrunde o.l. ved S;ælsø

1) Arealerne - derunder flodemålsarealer og opstå ende opgrødearealer fra

Sjælsø fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med de af de

efterstående bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes som

hidtil, fortrinsvis som haver.

2) I tilfælde af nybebyggelse, genopførelse eller ombygning af eksisterende

bygninger, herunder boder, skure, drivhuse, badehuse 0.1. skal fredningsmyndig-

hedernes godkendelse indhentes.

3) Indretninger, der findes skæmmende, kanforlangesjjernet affrednings-

myndighederne.

4) Det er forbudt at foretage opfyldning af Sjælsø - eller af andre på arealet

værende vandhuller eller at benytte disses bredder til henkastning af affald.

5) Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at udstykke de under
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_ fredningen inddragne matrikelnumre, eller dele deraf, udover det til fastsættelse af

fredningsgrænsen nødvendige.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt. Heri er

anført:

"Den aktuelle ejendom har ikke tidligere været bebygget, men er udstykket

med Fredningsnævnets tilladelse af 19. januar 1983 med henblik på

bebyggelse. Amtet har gennemgået de sager, der har været på de omliggende,

tilsvarende ejendomme siden 1950, og der foreligger her adskillige eksempler

på godkendelse af nye sommerhuse på 100 m2 eller derover.

Det pågældende hus vil blive placeret som det midterste af 3 huse mellem

vejen Soldraget og Sjælsø, og en del lavere end vejen. Huset vil således ikke

væsentligt forringe udsigten over søen eller væsentligt påvirke

landskabsbilledet set fra søsiden. Det ansøgte ses ikke at stride mod

fredningens formål eller bestemmelser.

På denne baggrund må amtet anbefale, at Fredningsnævnet godkender det

frem sendte byggeproj ekt."

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningen s formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

• I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
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hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

e Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Jette Bræstrup og Rolf Andersen, Soldraget 75 A, 3460 Birkerød

Dansk Nybyg NS, Vandværksvej 24, 9800 Hjørring

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-9-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 2 8 JUN1200~

Birkerød Kommune
Byplan og Byggesag
Stationsvej 36
3460 Birkerød

FS 20/04, opførelse af nyt sommerhus på matr.nr. 20 Kajerød by, Birkerød,

beliggende Soldraget 75 A. Deres j.nr. 2000/00074.

Fredningsnævnet har fra Birkerød Kommune modtaget en ansøgning af 16. marts

2004 om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på 147 m2 samt garage på 35 m2

på ovennævnte ejendom.

Bygningerne ønskes opført med murede pudsede facader og tegltag og vil fremstå i

jordfarver.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950 om

fredning af arealer ved Sjælsø i Birkerød Kommune, og er omfattet af frednings-

bestemmelser type F:

F. Villagrunde. sommerhusgrunde o.l. ved Sjælsø

1) Arealerne - derunder jlodemålsarealer og opstående opgrØdearealer fra

Sjælsø fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med de af de

efterstående bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes som

hidtil, fortrinsvis som haver.

2) I tilfælde af nybebyggelse, genopførelse eller ombygning af eksisterende

bygninger, herunder boder, skure, drivhuse, badehuse o.l. skal fred-

ningsmyndighedernes godkendelse indhentes.

3) Indretninger, der findes skæmmende, kan forlanges fjernet af frednings-

myndighederne.

4) Det er forbudt at foretage opfYldning af Sjælsø - eller af andre på arealet

værende vandhuller eller at benytte disses bredder til henkastning af affald.

5) Det er udenfredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at udstykke de under

20(/ /- /:< /0- -c:rart
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__ fredningen inddragne matrikelnumre, eller dele deraf, udover det til fastsættelse af

fredningsgrænsen nødvendige,

Omfredningens formål anføres, at formålet er dels at bevare landskabeligheden langs

søen og dels udsigterne mod denne og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

Det bemærkes, jf formålet, at bevaringen af nordbreddens landskabelighed er af stor

betydning for udsigten fra de førnævnte tidligere fredede arealer og stianlæggene

sydfor søen, hvortil almenheden har adgang

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt. Heri er bl.a.

anført:

"Den aktuelle ejendom er i dag bebygget med et ligeledes muret hus fra 1947,

e med en af Fredningsnævnet godkendt tilbygning på 23 m2 fra 1999.

Bebyggelsens samlede areal udgør iflg. BBR 101 m2 samt et udhus på 15 m2
•

Hovedhuset skal nedrives for at kunne opføre det nye hus.

Amtet har gennemgået de sager, der har været på ejendommen og de

omliggende, tilsvarende ejendomme siden 1950.

For så vidt angår hovedhuset kan bemærkes, at Fredningsnævnet i 1998

godkendte et nyt sommerhus på naboejendommen matr.nr. 2 o med et samlet

bruttoetageareal på 159 m2
, fordelt på 2 etager, og der er ikke praksis i området

for at afslå udvidelser eller nybygningsønsker på grundlag af størrelseskriterier.

Eneste eksempel herpå er faktisk en sag på netop den aktuelle ejendom, hvor

man i forbindelse med en ønsket overgang til helårsstatus ønskede at opføre en

tilbygning på 105 m2 i 112plan til det eksisterende hus. I stedet godkendtes af

Overfredningsnævnet en tilbygning på 90 m2 med fladt tag, idet en dengang

eksisterende hestestald samtidig skulle nedrives. Heri lå således dengang en

accept af, at der på ejendommen samlet kunne opføres i alt omkring 170 m2

beboelsesareal. Og dette havde altså bl.a. sit udgangspunkt i, at der før

fredningen var opført stalde m.v. på ejendommen. Dette projekt blev dog aldrig

realiseret.

Det nu foreliggende projekt er et ret kompakt hus. Ved at sammenholde med æl-

dre tegninger af den eksisterende bebyggelses placering ses, at huset placeres

mindre fremskudt end det hidtidige hovedhus - den nye facade linie trækkes fra 2
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til 3 meter længere bort fra søen end det hidtidige hovedhus. Terrænet ved huset

ligger i kote 23-23,5, mens vejen Soldraget ligger i kote ca. 30. Bebyggelsen er i

øvrigt omkranset af en ret tæt beplantning, set fra det omliggende landskab.

Der er på en stor del af de øvrige ejendomme godkendt garager og carporte; og i

den aktuelle sag ønskes garagen placeret bag hovedhuset, set fra søen, og vil

derfor ikke påvirke landskabsbilledet nævneværdigt.

Det ansøgte vurderes ikke at stride mod fredningens formål eller bestemmelser.

På denne baggrund kan amtet anbefale, at Fredningsnævnet godkender det frem-

sendte byggeproj ekt."

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

klagemyndigheden bestemmer andet, j f naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



4,Ie, Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren ['ar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Scandan Byg A/S, Brogårdsvej 22, 6920 Videbæk

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-5-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

http://www.nkn.dk


SCANNE1e
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 17 JUN' 2004

Birkerød Kommune
By og Miljø
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

li p iUN~ 200'lI' ,l ~

•
FS 24/04. Matr.nr. 20 Kajerød by, Birkerød, Soldraget 77 i Birkerød Kommune.

Deres j.nr. 2004/00234 .

Med brev af 2. april 2004 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

søgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en 30 m2 carport på ejendommen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950, der har

til formål at bevare landskabeligheden langs Sjælsø og udsigten mod denne og

syåbredåen fra den offel1rlige vej nord om søen.

Fredningsnævnet har den 15. december 1998 givet tilladelse til nedrivning af et

eksisterende ældre bjælkehus og opførelse af et nyt sommerhus i 2 etager med et

etageareal på 159 m2 på ejendommen .

• Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev af 10.

maj 2004 har udtalt:

"Forvaltningen har besigtiget ejendommen i dag, og der vedlægges billeder af

ejendommen. Carporten foreslås placeret bag hækken - der hvor der på billede

m. 11 er parkeret en bil. Der skønnes i dag at være et niveauspring på omkring

1 m mellem vejen og parkeringspladsen. Og hækken skønnes at være omkring

1,5 m høj. Ansøger ønsker at opføre en carport med en højde på 2,1 m til

underside spærfod og 3,35 m i samlet højde. I brev af 18. marts 2004 til

Birkerød Kommuner skriver ansøger bl.a., at grundens hældning, den

etablerede indgang samt parkering betyder, at taget på carporten kun i

--'':';'.\1W.• og Naturstyrelsen
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begrænset omfang bliver synlig fra vejen.

Der er ikke i dag søudsigt fra vejen på det sted, hvor carporten ønskes placeret.

Den ønskede placering af carporten betyder til gengæld, at udsigten over søen

forbi vestsiden afhuset vil blive bevaret. Forvaltningen kan anbefale, at der

gives dispensation som ansøgt."

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningen s formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

• afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
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tit modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren :farhelt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Ove Damsgaard, Pilegårdsparken 83, 3460 Birkerød

e Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-6-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
• Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
• Tlf. 49258120 Fax. 49214686

i~ttioNID O r //. (JI
1 1 MAJ 2005Den

SCAtiNJET
Mogens Halbye
Sjælsmarkvej 15
2970 Hørsholm

•
FS 123/04. Matr. nr. 6d m.fl. Sjælsmark by, Blovstrød, Hørsholm Kommune.

I anledning af Deres brev til fredningsnævnet, modtaget den 2. maj 2005, og Frederiksborg Amts

brev af2. maj 2005 til fredningsnævnet, hvoraf De har modtaget kopi, skal jeg i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, j f. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, på nævnets vegne meddele tilladelse til

opretholdelse af de 3 eksisterende bygninger på ejendommen, der herefter kan anses for lovliggjort i

forhold til fredningen.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af

adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder

og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende

foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende

foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes

til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr

på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet

har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af

klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren mr helt eller delvis medhold i sin klage.

http://www.nkn.dk


,
Vedr. Deres ansøgning om nybyggeri på ejendommen følger fredningsnævnet ligeledes Amtets

anbefaling i brev af2. maj 2005, således at nævnet afventer Hørsholm Kommunes landzone-

afgørelse, jf. Hørsholm Kommunes brev af25. april 2005 til Dem

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen

nævnets formand

.'Kopi af afgørelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt

Hørsholm Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

J.nr. 8-70-51-8-223-2-04

J.nr. 2005-0001



l Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86

Helsingør, den 21. december 2005

Birkerød kommune
Vej og Park
Stationsvej 36
3460 Birkerød

•
FS 105/05 matr.nr. 3 er og 4 h Kajerød By, Birkerød,
Deres j .nr. 2005/00954-002

Ved skrivelse af 25. oktober 2005 har fredningsnævnet fra Frederiksborg
Amt modtaget Birkerød kommunes ansøgning om nævnets tilladelse til at
anlægge en sti på en ca 50 m lang strækning gennem fredet område.På den
omhandlede strækning findes i dag en trampesti, som forbinder Sjælsøstien
med stier ved Plejecentret Sjælsø, boligområdet Stenløkken m. v.
Stien ønskes anlagt svarende til den eksisterende Sjælsøsti med
grusbelægning i en bredde på 1,2-1,5 meter.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli
1950 om fredning af arealer ved Sjælsø i Birkerød Kommune.

•
Formålet med fredningen er dels at bevare landskabeligheden langs søen
og dels udsigterne mod denne og sydbredden fra den offentlige vej nord
om søen. Det bemærkes, jf. formålet, at bevaringen af nordbreddens
landskabelighed er af stor betydnng for udsigten fra de førnævnte tidligere
fredede arealer og stianlæggene syd for søen, hvortil almenheden har
adgang.

Fredningsbestemmelserne indebærer bl.a. at tilstanden af arealerne ikke må
forandres, men skal udnyttes på samme måde som hidtil.

Af sagen fremgår, at det pågældende fredede areal henligger som et
offentligt tilgængeligt engareal, ejet af Birkerød Kommune.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og
indebærer en forbedring af offentlighedens adgangsmuligheder ved at
forbedre den trampesti der findes og som føjer sig naturligt ind i terrænet
på stedet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse ur.
947 af 16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10,
stk.5 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
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• stien anlægges, der hvor der ellerede i dag findes en trampesti
• stien følger det eksisterende terræn, således at der ikke skal laves

terrænændringer udenfor den egentlige stitrace
• stien anlæggesmed grusbelægningog udformes svarende til Sjælsøstien,

med en maksimal bredde på 1,2-1,5 meter.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2,
såfremt den ikke ~Judnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom,
som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger
o.lign, som har en væsentlig interesse i atørelsen, samt landsdækkende
foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf.
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil
sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen
fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin
klage.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af denne afgørelse er sendt til

Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-3-205-5-05
Skov-og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite vi Bill Arthy
Friluftrådet
Friluftrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att.
fredningsudvalget,

http://www.nkn.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 8533 19

o 7019. ~I
B MOdtaget;

y- og Landsk8"'H;~tvrel. sen
Den 17. december 2007 , 9 DEC. 2007
FRS nr. 35/07 BH

Per Sander
Hvid Bolig
Skovlytoften 5
2840 Holte

SCANNE~

Ansøgning om dispensation til opførelse af nyt sommerhus på matr. nr. 2 z Kaje-
rød by, beliggende Soldraget 83, 3460 Birkerød

Ved brev af 31. maj 2007 har Rudersdal kommune fremsendt en ansøgning af 28.
marts 2007 med bilag fra Dem om godkendelse til at opføre et sommerhus på matr.nr.
2 z Kajerød by, beliggepde Soldraget 83, 3460 Birkerød, til erstatning af et eksisteren-
de sommerhus på grunden.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Miljøcenter Roskilde, Danmarks Natur-
fredningforening og Rudersdal kommune, og der har været foretaget besigtigelse på
ejendommen den 29. november 2007.

Ejendommen er omfattet af fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse
af 11. juli 1950 om fredning af arealer ved Sjælsø.

Formålet med fredningen er at tilsigte at bevare landskabeligheden langs søen og ud-
sigterne mod denne og sydbredden fra den offentlig vej nord om den. Der skal indhen-
tes godkendelse fra Fredningsmyndighederne i tilfælde af nybebyggelse, genopførelse
eller ombygning af eksisterende bygninger, derunder boder, skure, drivhuse, badehuse
og lignende, og Fredningsmyndighederne kan forlange skæmmende indretninger fjer-
net.

Som det blev meddelt under besigtigelsen, giver Fredningsnævnet ikke dispensation til
det ansøgte sommerhus, da det vil være for dominerende og derfor ikke være i overens-
stemmelse med formålet med fredningen.

Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfred-

00 :L 7>')
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ningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse
§ 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende Fredningsnævn, der videre-
sender den til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handling afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

~~.O(~
Hans Chr. Poulsen

formand



Sendt til:

Miljøcenter Roskilde jr.nr. ROS-412-00138
Rudersdal kommune, Byplan,
By- og Landskabsstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet ved Gunnar Briisch















Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 10. april 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 005/2011 – Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning til garagebygning på ejendommen 
matr. nr. 6d, 6o m.fl. Sjælsmarks By, Blovstrød, beliggende Sjælsmarksvej 15, 2970 Hørs-
holm, Hørsholm Kommune 

Ansøgning: 

Ved skrivelse af 7. januar 2011 har Hørsholm Kommune videresendt en ansøgning til Frednings-
nævnet for Nordsjælland fra ejeren af ovennævnte ejendom, hvorefter der ønskes opført en om- og 
tilbygning til eksisterende garage/udhusbygning. Tilbygningen er på 85 m2, og det samlede areal af 
bygningen efter om- og tilbygning vil være på 131 m2. Af ansøgningen fremgår:  

”….. 

Fredningskendelse at 1. maj 1948  
Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af fredningskendelse af 1. maj 1948 punkt 
D og F. Fredningen tilsigter dels bevarelsen af landskabeligheden langs søen og dels udsigterne 
mod denne og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.  

Fredningens punkt D har blandt andet bestemmelser om, at det navnlig er forbudt at opføre bygnin-
ger af enhver art, herunder drivhuse, boder og skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke 
misprydende. 

Fredningens punkt F har blandt andet bestemmelser om, at der i tilfælde af nybebyggelse, genopfø-
relse eller ombygning af eksisterende bygninger herunder boder, skure, drivhuse, badehuse etc. skal 
fredningsmyndighedernes godkendelse indhentes.  

…… 

Ansøgningen  
Den ansøgte bygning ligger mod ejendommens østlige skel i umiddelbar nærhed af hovedhuset (en-
familiehus). Ansøger vil, hvis det ansøgte imødekommes, nedrive 3 bygninger, som vist på situati-
onsplanen. Det er i ansøgningen anført, at nedrivning af de 3 bygninger vil åbne op med fri og 
uhindret udsigt fra såvel vej som sø over den vestlige del af ejendommen. Arealet af de 3 bygnin-
ger, som nedrives, er 103 m2. Den samlede bebyggelse på ejendommen reduceres herved med 18 
m2.  

Udtalelse  
Den ansøgte bygning er placeret nord for hovedhuset. Plan og Miljø vurderer, at bygningens om-
fang og placering ikke umiddelbart vil virke fremmed i området.  
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Plan og Miljø finder derfor, at Fredningsnævnet bør meddele dispensation fra de relevante bestem-
melser i fredningen, idet det er vurderet, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. 
NBL § 50.  

…..” 

Det fremgår af udtalelsen endvidere, at en realisering af det ansøgte kræver godkendelse efter plan-
lovens landzonebestemmelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. Som 
bilag til skrivelsen fra kommunen er blandt vedlagt kortbilag samt tegningsmateriale for den ønske-
de om- og tilbygning. 

Fredningsmæssige forhold: 

Der henvises i det væsentligste til det ovenfor af kommunen oplyste, idet der tillige henvises til 
Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950.  

Øvrige udtalelser: 

Naturstyrelsen, Roskilde, har i skrivelse af 28. februar 2011 meddelt, at det ansøgte ikke giver sty-
relsen anledning til bemærkninger.  

Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm afdeling, har i skrivelse af 21. marts 2011 oplyst, at 
foreningen ikke har bemærkninger til det ansøgte under den forudsætning, at tilladelsen betinges af, 
der sker nedrivning af 3 nærmere angivne bygninger i forbindelse med opførelsen af det ansøgte. 
Foreningen har endvidere anbefalet, at vilkåret om samtidig nedrivning suppleres med en angivelse 
af, at en eventuel efterfølgende ansøgning om opførelse af bygninger på matr. nr. 60 ikke kan for-
ventes imødekommet.  

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold 
til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som frem-
går af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter tilladelse til det 
ansøgte. Fredningsnævnet forudsætter herved, at det ansøgte udføres og foretages i overensstem-
melse med de i forbindelse med ansøgningen meddelte oplysninger og i øvrigt som angivet i de med 
ansøgningen indsendte kortbilag og tegninger. Tilladelsen er endvidere betinget af, at der i forbin-
delse med opførelsen af den ansøgte om- og tilbygning sker nedrivning af 3 andre bygninger, der 
angives som bygning nr. 4-6 i BBR- registeret for ejendommen matr. nr. 6o Sjælmark By, Blov-
strød.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
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Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 
 

Toftager 
nævnsformand 

 

 
  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 
for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-
de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-
klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Flemming Schjødt-Eriksen, Sjælsmarksvej 15, 2970 Hørsholm 
 
Pr. e-mail til: 
Arkitekt Per Nygaard Andersen, nygaard-andersen@mail.dk 
Hørsholm Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm 
Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF København  

http://www.nmkn.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Rudersdal Kommune 
 
Att.: Chefkonsulent Lone Wille Jørgensen 
(RUDKOM Id nr.: 3328566) 
 
Via e-post: LWJ@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Sjælsø – Nyt sommerhus på Soldraget 79 
 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til opførelse af nyt sommerhus på ejen-
dommen matr.nr. 2p Kajerød By, Birkerød, beliggende Soldraget 29, 3460 Birkerød, til er-
statning for et eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 
 
 

 
 
 
 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-60-2018  
 
Den 2. november  2018 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11-
07-1950 om fredning af Sjælsø. 
  
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”…. 
 
1) Arealerne – derunder Flodemaalsarealer og opstaaende opgrødearealer fra Sjælsø – fredes så-
ledes, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med de af de efterstaaende Bestemmelser føl-
gende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes som hidtil, fortrinsvis som Haver. 
2) I tilfælde af Nybebyggelse, Genopførelse eller Ombygning af eksisterende Bygninger, herun-
der Boder, Skure, Drivhuse, Badehuse o.l. skal Fredningsmyndighedernes Godkendelse indhen-
tes. 
3) …. 
 
…. Fredningen tilsigter dels Bevaringen af Landskabeligheden langs Søen og dels Udsigterne 

mod denne og Sydbredden fra den offentlige Vej Nord om Søen. ….” 
 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har i en mail af 22. august 2018 anbefalet frednings-
nævnet, at der meddeles dispensation fra fredningen til opførelse af det ansøgte nye sommer-
hus på vilkår om 

a)    at sommerhuset skal fremstå i mørke farver, og at vinduesarealer delvis skal afskærmes med 
jalousilameller, som vist på facadetegninger for derved at reducerer lysudkast fra sommerhu-
set, 

b)    at der ikke udføres terrænændringer udover de viste på situationsplanen, 
c)    at de mindre terrænreguleringer afsluttes med en naturlig overgang til eksisterende terræn, 

idet der særligt tænkes på terræn vist mod vest på facadetegning mod nord således, at ter-
ræn afsluttes naturligt og ikke som en pude ved sommerhusets sokkel, og 

d)   at der, såfremt der etableres en midlertidig byggeplads, skal ske reetablering af terræn i for-
bindelse med færdiggørelse af byggeriet. 

 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
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I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet på vilkår som angivet i Rudersdals Kommunes mail af 22. august 2018. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål om at 
bevare dels landskabeligheden langs søen og dels udsigterne mod denne og sydbredden fra 
den offentlige vej nord om søen. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at huset bliver pla-
ceret lavt i terrænet og har et tilpasset udseende i mørke farver og med jalousilameller, der 
delvist afskærmer vinduespartier, således at brydningen af landskabet minimeres. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 
påkrævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

  Britt Falster Klitgaard 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
Rudersdal Kommune anmodes om at videresende afgørelsen til ansøger og lodsejer, idet fred-
ningsnævnet ikke er i besiddelse af de pågældendes kontaktdata. 
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Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-
nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 
forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-
talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Rudersdal Kommune
Att.: Lone Wille Jørgensen

Via e-post: lwj@rudersdal.dk

Sjælsø – Midlertidig byggeplads ved en pumpestation på Soldraget
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at indrette en midlertidig bygge-
plads på ejendommen matr.nr. 3cr Kajerød By, Birkerød, beliggende ved en pumpestatioen på 
Soldraget. 

Den eksisterende pumpestation med elinstallationer ligger under terræn og ses alene som et 
areal belagt med græs og grusbelægning og et antal dæksler og udluftninger.

Den nye pumpestation vil blive etableret ved siden af den eksisterende for at sikre fortsat drift 
under etableringsfasen. Frem for at placere en teknikbygning på ca. 3 x 3 meter i terræn har 
Novafos af hensyn til det fredede landskab valgt at placere elinstallationerne under terræn. 
Der vil, som for den eksisterende pumpestation, blive etableret en række dæksler og udluft-
ninger. Der vil derudover blive etableret en aftrækshætte i en højde af 0,5 meter over terræn. 
Denne aftrækshætte vil være højere end den, der er i dag, men ikke højere end en hegnsstolpe. 

I anlægsperioden, som forventes at strække sig over 9 – 12 måneder med start primo 2021, vil 
der være behov for at indhegne et areal på ca. 750 m2 til anlægsarbejder og byggeplads/ skur-
by med faciliteter for håndværkere og med plads til oplag af materialer, jorddepot og kran. 
Hverken de permanente eller midlertidige anlæg, herunder flytningen af stiforløbet, vil med-
føre fældning af beplantning eller permanent terrænregulering.

Det fremgår af projektet, at der etableres en midlertidig sti uden om byggepladsen.

Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende ortofoto:

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-026-2020 

Den 12. juli 2020
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Oversigtskort over beliggenhed af pumpestation, bassiner og udløb. Nye bygværker og ledninger er markeret med gul.

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. 
juli 1950 om fredning af arealer ved Sjælsø,

Det fremgår af kendelsen, at fredningen tilsigter dels bevaringen af landskabeligheden langs 
søen og dels udsigterne mod denne og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.

Det fremgår af afsnit A om landbrugsarealer uden landbrugsbygninger og af afsnit D om enge 
og opgrødearealer, som begge er relevante i denne sag, enslydende 

”l) Arealerne fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med de af de efter-
stående bestemmelser følgende Indskrænkninger, udelukkende kunne udnyttes på samme må-
de som hidtil.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder og
skure, eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster og lign.
…..”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Kommunen har oplyst, at der er ikke udpeget Natura 2000-områder i nærheden af det berørte 
areal.
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Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og udtalt, at det 
ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i 
naturbeskyttelseslovens bilag 5.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Det er Rudersdals Kommunes vurdering, at de nye dæksler og udluftninger ikke forudsætter 
meddelelse af dispensation fra fredningen, da der er tale om mindre indretninger, der ikke 
vurderes at virke misprydende i forhold til den fredede tilstand på stedet.

Kommunes fredningstilsyn har anbefalet, at ansøgningen imødekommes på følgende vilkår:

a)   at anlægsarealet med byggeplads/skurby umiddelbart efter anlægsarbejdes afslutning 
nedlægges, herunder

b)   at arealet med græs og grusbelægning retableres i samme niveau som før anlægsarbej-
dets start,

c)   at dyrehegnet tilbageføres efter aftale med forvaltningen, og
d)   at stiforløbet retableres som før anlægsarbejdets start.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig udtalelsen fra Rudersdal Kommune på de 
der angivne vilkår.

Friluftsrådet har oplyst, at man ikke har bemærkninger til ansøgningen under forudsætning af, 
at stien ved pumpestationen vil være passabel i hele byggeperioden.

[I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har alene behandlet den midlertidige byggeplads og ikke til etableringen af 
selve pumpestationen.

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, på vilkår af

a)   at anlægsarealet med byggeplads/skurby umiddelbart efter anlægsarbejdes afslutning 
nedlægges, herunder

b)   at arealet med græs og grusbelægning retableres i samme niveau som før anlægsarbej-
dets start,

c)   at dyrehegnet tilbageføres efter aftale med forvaltningen, og
d)   at stiforløbet retableres som før anlægsarbejdets start.
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte i betragtning af den midlertidige karakter ik-
ke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet forudsætter, i overensstemmelse med det 
fremlagte projekt, at der etableres passage for gående og cyklende ad en midlertidig sti.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen er gældende frem til den 31. december 2021.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

 Ulrik Finn Jørgensen 
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Novafos, Rudersdal Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

http://www.naevneneshus.dk/
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stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Lone Wille Jørgensen 
 
Via e-post: lwh@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Arealer ved Sjælsø – Overjordisk råvandstation. 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at etablere en overjordisk råvand-
station på ejendommen matr.nr. 6b Kajerød By, Birkerød. Den nærmere placering fremgår af 
følgende luftfoto: 
 
 

 
 
 
Sagens oplysninger 
Det fremgår af ansøgningen blandt andet: 
 
” Birkerød Vandforsyning skal have renoveret og fremtidssikret en drikkevandsboring ved 
Sjælsø. Renoveringen vil primært foregå under terræn, men for at sikre boringen mod over-
svømmelser ved f.eks. skybrudshændelser, og dermed fare for forringelse af vandkvaliteten, 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47338732 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-7-2021  
 
Den 3. juni 2021 
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ansøger deres rådgiver om tilladelse til at etablere en overjordisk råvandsstation til erstatning 
for en eksisterende underjordisk. 
  
Den ansøgte overjordiske råvandsstation ønskes placeret på matr.nr. 6b Kajerød By, Birkerød, 
hvor indvindingsboringen i dag markerer sig med et hævet dæksel og et udluftningsrør. Et 
areal omkring boringen på ca. 120 m2 er indhegnet med træstolper og trådnet. Det indhegnede 
areal med dæksel m.m. er mod nord afskærmet af et større træbeplantet areal, der strækker sig 
op til Sjælsø. 
  
Den nye overjordiske råvandsstation etableres ca. 20 m fra skel mod villaområde ved Stenløk-
ken og udføres med et grundplan på 2,4 x 1,2 m og en højde på 1,5 m.” 
 
Ansøgningen er vedlagt følgende fotografier af den eksisterende indretning og det ansøgte. 
 
 

 
 

 
 

Ansøger har oplyst, den omkransende bevoksning ikke bliver påvirket af projektet. 
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Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. 
juli 1950 om fredning af arealer ved Sjælsø. 
 
Det fremgår af bestemmelserne om enge og opgrødearealer ved Sjælsø blandt andet: 
 
 
”l) Arealerne fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med de af de efter-
stående bestemmelser følgende Indskrænkninger, udelukkende kunne udnyttes på samme 
måde som hidtil 
2) Det er navnlig forbudt: 
 a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder og skure, eller anbringe andre 
indretninger, der kan virke misprydende, herunder 1edningsmaster og lign., 
… 
Fredningen tilsigter dels bevaringen af landskabeligheden langs søen og dels udsigterne mod 
denne og sydbredden fra den offentlige vej nord om søen.” 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

Rudersdal kommune har oplyst, at der ikke er udpeget Natura 2000-områder i nærheden af det 
berørte areal. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderet, at 
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-
råde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Kommunes fredningstilsyn har udtalt, at på grund af den eksisterende beplantning nord for det 
indhegnede areal vil råvandsstationen være afskærmet mod det store åbne landskab mod nord-
øst. Hvis råvandsstationen gives en mørk farve, og der ind mod villaområdet ved Stenløkken 
plantes en mindre gruppe træer, er det forvaltningens vurdering, at den heller ikke vil være 
markant synlig set fra villaområdet. 
 
Fredningstilsynet har anbefalet, at det ansøgte tillades på følgende vilkår: 
 
a) at råvandsstationen kommer til at fremstå lukket og i mørk antracitgrå,  
 
b) at der efter nærmere aftale med plejemyndigheden på det fredede areal plantes en mindre 
gruppe træer inde mod villaområdet ved Stenløkken, hvor det ikke vil påvirke råvandslednin-
ger og elkabler, jf. tinglyst deklaration, og  
 
c) at tilsynsmyndigheden bliver orienteret om tidspunktet for renoverings- og anlægsarbejder-
nes gennemførelse.  
 
 



Side 4 af 6 
 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, på vilkår af 
 
a) at råvandsstationen kommer til at fremstå lukket og i mørk antracitgrå,  
 
b) at der efter nærmere aftale med plejemyndigheden på det fredede areal plantes en mindre 
gruppe træer inde mod villaområdet ved Stenløkken, hvor det ikke vil påvirke råvandslednin-
ger og elkabler, jf. tinglyst deklaration, og  
 
c) at tilsynsmyndigheden bliver orienteret om tidspunktet for renoverings- og anlægsarbejder-
nes gennemførelse.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som er 
at bevare landskabeligheden langs søen og dels udsigterne mod denne og sydbredden fra den 
offentlige vej nord om søen.  
 
Fredningsnævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det ansøgte er afskærmet af bevoks-
ning set nordfra og vil blive afskærmet af den i betingelse b) nævnte beplantning set sydfra, 
samt at det tilladte trods det er større end det eksisterende er mindre iøjnefaldende. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 



Side 5 af 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Birkerød Vandforsyning, Rudersdal Kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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