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OVERFREDNINGSNÆVNET
,].jkh.

Nyropsgade 224• V.

Telefon 11 95 65 og 11 9335

1602 København, den

Gin. 703/46.

Fredningsregistret,
her.

Overfredningsnævnet har under dags dato tilskrevet Allerød
kommune, Teknisk forvaltning, Bygningsinspektoratet, "Kirkehave-
gaardll

, Frederiksborgvej 66, 3450 Allerød, således:
II ~led skrivolDe f:\f 8/7 1.970 (3518/70) har inspektoratet ::mr::o-

tIot om ~~odkcndelce af et projekt til et onfauiliehu8 pa IJ!:.tr.nr. 31
~'l.i i31ovstrød.

I denne anledning skal man f.:leddele, n.t Overt'rcdnilJi:;DIUJVIlots
:~odkendelse ikke krUJVeatil det omhnndledc byggeri, d:l dette i ~)i.ll

helhed er belit-;gendepå arealer, der cfter Overfredningsnwvnets op-
fattelse ikke er fredet, idet herom, ~ed henv1s~: til bceicti~el-
sen den lo. august 1970 under deltaGelse nf repl~sentnntcr for konmu-
nen m.n., nmrmere skal an:f' øres :

Ved Ovcrf'rednin.sanwvnets kendelse af 16/6 1947 OJ:l f1."cdninr~ af
vadekmret i Blovstrød fr(;ciedes ~11.eneGadekær 0;3 Gndejord. \~·;:..nske vist
vnr en del af don have, der h.ørte til aU:3st på .l.~tr.nr. 31, denl;an.~
tna.trikuleret COI:l ~.:udejcrd, ':"iondn forholdene i :Ja.rken titler en kl..'1r
Crænoe ved det nuværende hegn - en Crænae som e:fter det oplyste o{~så
fnndtoo i 1947 - :JU det o.n.tnges, at m~nalene fredede til dette hegn.
Denne opfattcloe støttes af den interesse, der i 1946-41 vistes for
at sanere forholdene vedrørende huoet på den Gydli!.~e del af det fre-
dede. li•.'\vde man opfattet udhuset på ;ntr.nr. 31 :Jornlif·;gende på
fredet areal, havde dette forhold sikkert været nmrmere ~mmenteret
i kendelsen. Opfattelsen s~øttes endvidere af, at lman i kendelsen
beskæftigede sig Ined en spærr1DfJ mellem matr.nr. 31 Ob matr.nr. 28 h.
en apærr~1 som formentlig gik mellem he~~et på matr.nr. 31 og mod
sydøst - hegnet må efter kendelsen opfattes 30m otrækkendø 3~~ mellem
to 1kke-iredede arealer over den fredede abning.ud til vejen.

!.1an har herfra underrettet hr. B. Kavansky ved hane a.dvokat,
Klaus ~~smuasen, }"'rederikaholms Kanal 6. København, samt fred.n1ngs-
nævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskredoa r~ har end-
videre bedt :frednin;;sreeistret rette kortet til l~~~G\~P,fIl~'id:~i':ii;!(S'

Hvilket herved meddeles. u:;LAi;C'S:(A3Sf(~d~uLEIH
P. o. v.

;L.AUG.1970
_~..,_--
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Aar 1947. den IC •. Tuni. sfsebde OverfredninEsnævnet pes

Grundleg ef akriftllb og mundtlig Voterinb følgende
K e n d e l s e

i SP.lgenNr. 703/!~6 vedrørende Fredning ef rradekæret 'i 810ustr·0'd.
Den af J.1'rednin~snocvnetfor Frederlksr-ore 4mt srafloskreds

den lS.september 1946 afsagte Kendelse er saalydende:
"Fra Danma rks NE'tllrfredningsforen iog ha r loTævnet modtaget

Anmodning om at iværksætte en Frednin~ af Gadekæret i Bloustrød.
Dette Gadekær mas - tillle6 med Gadejorden - ifø'l~e

Meddelelse fra FrederiksborB Amtstue anta~es at tilh~e samtlige
Jordejere i Bloustrød.

Nævnet her derfor ved Bekendtgørelse i Stat.stid~nde
og i Lillerød-Posten indkaldt samtlige Interesserede. hvorhos de
Lodsejere. hvis Jord grænser op til Kæret. er rlevet indvarslet

I l

I

I·
i: Bærskll~ •.

Af de dere fter mødte Lodse jer'e ~r der Bi vet Tilslutning
til Tenken om et frede Gadekæret. dog at to af disse har fremf~t
følgende s~liee Bemærkninger:

G8ardejer Verner Jensen. der har afspærret et Stykke ef
Gedejorden ved Kæret. har anført. et han 1 7 d S Aar har henlagt
Fyld m.m. peB det saaledes afspærrede Stykke. der lig6er ud for
hans Gaard. Han hævder derfor. at der mas tilkomme ham Erstatning.
ss~fremt en Fredning skulde hindre ham 1 et fortsætte hermed.

Landmand Poul Petersen. der ssmmen med 7 Medarvinger
ejer det gamle Hus. der ved Kær'et s sydlige Ende er opf P.lt'tp~a Gade-
jord. har bemærket. at der i sin Tid har fundet et Mageskifte Sted.
s8Alec;les at. det' af Husets daværende Ejer er afBivet Jot'd t,il

-.:&1 l
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Kommunen til Opførelse af Kapellet, hvorfor han formener., at,der
- uense·t at,Ruset llE,gerpas Gade.jor·d- mse tilkomme ham og hens Med-
e~v1neer Er'statl1ing"saafr,emt en Fredning skulde g,øro~Indgr,eh i deres
Ejerrettigheder.

Medarvingerne er ifØlge de~, oplyste følgende: Aage E.
~et~rsen, Ellegaardsvæng~t ,8, Gentofte~ Charles V. Petersen, Trol-
legaardavej 60111, Hellerup, nagmar Eleonore ~ansen, Aarhusgade
485 tv. ~ Khhvn., Else KFithrine fI~nsen, Lynghy Jernbenestatlon,
Alb. otto Sylvest Peter'sen, Bloustrød, FElnny t.~EJ:cgretheV6lhorg Pe-
tersen, Lundtoftevej ,6, Lyne.-byog Anne nudr'un Amalie Clare, Peter
Rørde.msvej 36, Lyngh'y.

løvrigt fremh~es følgende: Gedekæret hestaar af to

Kær, et mindre o~ et st ørre.
Det stpre Kær ~rembyder et ~eget smu~t syn; men det

trænger til oprensning. Herom er der af Amtet givet sognerRadet
Paalæe; men Gennemførels~n heraf er - formentlig paB nrund af
Frednin6søsgeq - blevet udskudt.

Det lille Kær er sumpet, ~ilgroet o~ - ialt Fald i sin
nuværende Forfatning - mindre tiltalende.

,
"

....~-
Fra Sog,nevejen mellem Mat.r.Hr. 2820 og ,l er der aprra~t' 'r

en ~indrinB for Færrlse+en•,I

I'
r "

Nævnet finde~ at Gadekæret 0E dets omgivelser fuldt ud
.. • I •

'~. .'

fortjener at fredes oe bestemmer derfqr følgende:
Gadekæret De Gadejorden indenfor Vejene oml>ring Kæret

freges saaledes, at det nævnte omraede stedse. skal henligge i sin
nuværende Tilstand. Det maa ingensinde bebYiges, være sig med Byg-
ninger af station~ eller midlertidig Karakter, ligesom der ikke

B d Telte eller li~n~ Det er forbudt at hen-msa rejses Master, o er, ~ .
læ~~e Affald og,Opfyld af enhver Art paa det n~nte Omrande, ligesom
dette ikke maa bruBes som OPlægsplsds. Der mae ej heller græsse
Kreaturer pas Arealet.

Omraadets s~llge Karakter af Grønning skal ogsaa for-
saavidt Beplantning angasr bevares. Om den nuværende Beplantning bør
bi'beholdel eller ikke, overlades det.til Bloustrød Sogner!lAd at.
tage Bestemme]se om, -lie!esomSOBnerafldet bestemmer, om dp.rhør
plantes nye Træer pea K'frets østlige eller vest.lige Side. Til-l

:1
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synet ,med de'tfredede Omraede henl~~e8 undet' Sogneraadet, d~r hør
drage omsorg for, at A~ealet til enhver Tid er tilgængeliBt for
Offentligheden, om fornødent paa Betingelse af, et visse Ordens-
forskrifter overholdes.

Det af Verner Jensen anhragte' Pigtraadshegn vil være at
fjerne. Det'semme gælder Færdselsforhindringen mellem MAtr.Nr. 28~
og 31.

Det' overIsdes til Sognerasdet at træffe Bestemrr'elseom,
hvorvidt det lille Gadekær b~ opfyldes eller - efter sket Oprens-
ning - ,bevares.

Med Hensyn til net gamle Hus ved Kærets aydliBe Ende
hestemJTlesfø1.gende: Huset msa ikke uden Fredningsnævnet s Samtykke
ændres e11er udvIdes. Det mse ikke afhæmdes, uden at Sognersadet
forud underrettes herom, OB der skal tilkomme SogneraBdet For-
kØbsret. Afhændelse i Strid hermed vil være at hetre.gte som u~yldIg.
Sealænge Huset eksisterer, har dets Ejere Ret ttl at bebytte den
ved Husets vocrende Have i ssmme Omfang iom hidtil, dog'uden Udvidelse
af den eksisterende ~eplantninB.

Som Erstatning for dep sasledes indskrænkede Disposi-
tionsfrihed erl~~es der til de forannævnte Ejere et BelØb af
800 Kr., hvilket Beløb i sin Helhed udredes af Bloustrød Sogneraad.

Derimod findes der ik~{eat kunne ti llæege s naarde jer
Verner Jensen nogen Erstatning, idet hans Råoden over nedejorden har
vær'et uhjemlet.,

Nærværende Kendelse vil være at forkynde for Gaardejer
Verner Jensen og de forannocvnte Ejere af det gamle Hus, hvorhos
YonkllJsionen vil være at indrykke i Lillerød-Posten.

Nævnet finder derhos Anledning til at tilføje, at man
gerne ser, et sognereactet erhverver det foran omh~\"ldledegam,le Hus
og, near Forholdene tillader det, nedrlver det, hvorefter A~ealet
anses som fredet paa samme Maade, som den øvrige nadejord omkring
K;:::ret.

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

lHouetrød Gadpkær og Gedejorden indenfor Vejen omkring
Kæret fredes under Tilsyn af Sogn~ra8det, soaledes at Omroodet,s
nuværende Tilstand bevar'es, 08 eaeled.a at de anr,ragte Færd Rl'lls-

forhindr-inger fjernes. Ornraadet mea ikke ~ebyge'oes,ej heller an-
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vendes til Græsning ef Kreaturer. Der mr.a ikke rejses hoder, Telte
eller lIgn. og ikke henlæ~ges Affald eller OPfyld af nogen Art, li-
gesom Omraadet overhovedet ikke maa benyttes som Oplagsplads.

Om Beplantning og om eventuel Opfyldning af det lille
Keærtræffes Bestemmelse af Sognera8det·.

Arealet skel - eventuelt under Iagttagelse af Ordens-
forskrifter - være tilgæn~eli~t for alle o~ enhver •

Huset ved Kærets sydlige Ende maa ikke ændres eller
udvides uden FredninE:.snocvnetsSemtyllke. I Tilfælde af Afhændelsen
har sognersl'ldetForkø'hsret.1I

Sagen er forelagt for Overfredningsnævnet i Benhold til.
Naturfredningslovens ~ 19, stk. ,.

Overfredningsnrevnet har d6n 10.Maj 1947 besigtiget
Gadekæret. Det oplystes, at det i Sagen omhandlede Hus nu er
kØbt af BlouetrØd Kommune for en Pris af 3500 Kr. Perudover
skal Ejeren have udbetalt de 800 Kr., der er tillagt ham ved Kendelsen.

Med denne Aemærknin@- vil Kenr'!els~n,som ikke ml'ld-
fører nogen Er statningsudg 1ft for st 8 taka esen eller Amtsfonden ,

Den af Fredningsnævnet for Frederikshorg AmtsraE1ds-
krede den 18. September 1946 afsagte Kendelse vedrørenr'leFred-
ning af Gad~kæret i Bloustrød stadfæstes.

være at stadfæste.
T h 1 b e 8 t e m m e s:

P.o. V.
Poul Ander'sen.
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

KENDELSE
afsagt d. 18.September 1946.

Fra Danmarks Naturfredningsforening har Nævnet mod-
taget Anmodning om at iværksætte en Fredning af Gadekæret i Bloustrød.

Dette Gadekær maa - tillige med Gadej~rden - iflg. Med-
dele] se fra Frederiksborg Amt~~_t~~ ~ntages at tilhøre samtlige Jord-
ejere i Bloust

G l\~ RE"T FULDT
I

~SNt)e:-LSE At=
\blb \gL;.7

Næv
i 1illerød-Pos
Lodsejere, hvi
særskilt.

u () ~tstidende og
forhos de
indvarslet

~t Tilslutning
har fremført

Af
til Tanken om

. -"

følgende s:erli'tJ- c__ .1 . ~ ... ----
Jaardejer 1erner Jensen, der har afspærret et Stykke

af Gadejorden ved Kæret, har anført, at han i 7 å 8 Aar har henlagt
Fyld m.m. paa det saaledes afspærrede Stykke, der ligger ud for hans
Gaard. Han h~vder derfor, at der maa tilkomme hum Erstatning, saa-
fremt en Fredning skulde hindre ham i at fortsætte hermed.

Landmand POQl Petersen, der sammen med 7 Medarvinger ejer
det gamle Hus, der ved Kærets sydlige Ende er opført paa Gadejord,
har be~ærKet, at der i sin Tid har fundet et Mageskifte Sted,
saaledes at der af Husets daværende Ejer er afgivet Jord til Kommunen
til Opførelse af Kapellet, hvorfor han formener, at der - uanset at
Huset ligger paa Gadejord - maa tilkomme ham og hans Medarvinger
Erstatning, saafremt en Fredning skulde gøre Indgreb i deres Ejer-
rettigheder.

~edarvingerne er ifølge det oplyste følgende: Aage E. Pe-
tersen, Ellegaardsvænget 38, Gentofte, Charles V.Petersen, Trolle-
gaardsvej 60III, Hellerup, D:.JgmarEleonora Hansen, Aarhusgade 485 tv,
Kbhvn, Else Kathrine flansen, Lyngby Jerbanestion, Alb. otto Sylvest
Petersen, Bloustrød, Fanny Margrethe.' Valborg Pe tersen, Lundt::>fte-
vej 36, Lyngby og Anne Gudrun Amalie Clar~, Peter Rørdamsvej 36,
Lyngby.

løvrigt fremhæves følgende; Gadekæret beetaar af to Kær,
et større og et mindre.

Det store Kær frembyder et meget smukt Syn, men det tr~nger
til Oprensning. Herom er der af Amtet givet Sogneraadet Paalæg,
men Gennemførelsen heraf er - formentlig paa Grund af Fredningssagen _
blevet udskudt.



Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 8. juli 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-017-2017 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et busskur ved Blovstrød Kirke på 
ejendommen matr. nr. 1a Blovstrød By, Blovstrød, Allerød Kommune.  

Ansøgningen: 

Allerød Kommune har den 21. april 2017 (sagsnr. 17/3994) rettet henvendelse til Fredningsnævnet 
for Nordsjælland, idet der ønskes opsat et busskur i omgivelserne omkring Blovstrød Kirke. Af hen-
vendelsen fremgår blandt andet: 

”Allerød Kommune ønsker i forbindelse med renovering af Kongevejen i Blovstrød at opsætte et 
busskur på kirkens areal, matr. nr. la Blovstrød By, Blovstrød.

…

Allerød Kommune har drøftet sagen med Menighedsrådet, som umiddelbart er positivt indstillet.

Stoppestedet hvor busskuret ønskes opsættes er i forbindelse med den nyligt gennemførte trafiksa-
nering rykket længere ind i byen. Vejmatriklen er her så smal, at der ikke er fysisk plads til et læs-
kur.

Trafiksaneringen er foretaget for at mindske Kongevejens barriereeffekt og skabe sammenhæng 
mellem den gamle og den nye del af Blovstrød samt for at fredeliggøre Kongevejen gennem 
Blovstrød.

Buslæskuret kan etableres i den 2 m brede hæk omkring kirkens jord, ved at der skæres et hul i 
hækken. Hvis hækken bliver gennembrudt er kommunen indforstået med at plante ny hæk bag læs-
kuret.

Allerød Kommune har modtaget flere henvendelser fra borgere, som savner et læskur ved stoppe-
stedet.

Menighedsrådet har betinget at busskuret opføres i neutrale farver uden reklamer. (Se vedhæftede)

Fredning 01052.00 - Blovstrød Gadekær

Som en del af aftalen mellem Allerød Kommune og Menighedsrådet gives der mulighed for at etab-
lere en handikap parkeringsplads på Grønningen nord for kirken (Se vedhæftede kort). Allerød 
Kommune har vurderet, at etableringen ikke er i strid med Fredningen af Blovstrød Gadekær.”

I forbindelse med kommunens henvendelse er vedlagt en aftale af 8. marts 2017 mellem Allerød 
Kommune og Blovstrød Menighedsråd: 

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Aftale mellem Allerød kommune og Blovstrød menighedsråd om buslæskur for busser på Konge-
vejen ved Blovstrød sognegård:

1. ”Buslæskuret kan etableres på Blovstrød kirkes grund ved det eksisterende busstoppested ud 
for sognegården på følgende betingelser:
a. Læskuret {i en omtrentlig størrelse på 2 x 3,5 m} etableres hvor der i dag er en ca. 2 me-

ter bred hæk
b. Læskuret må - af hensyn til passage ved græsslåning mellem læskuret og støjvolden 

bagved — kun gå marginalt ind på græsarealet bag hækken
c. Læskuret udføres i neutrale farver og materialer (i stil med det eksisterende læskur ved 

Niras)
d. Der må ikke opsættes reklamer eller valgplakater på læskuret
e. Det eksisterende trådhegn og hæk på siderne af læskuret skal tilsluttes læskuret, så der 

ikke er mulighed for at trænge ind på kirkens grund rundt om læskuret, og benytte den-
ne mulighed som en smutvej over de grønne arealer. Beskæring af tjørn ved hækken 
skal ske i samarbejde med graveren ved Blovstrød kirke, Michael Hviid Wegind 
(tlf..3030 0386).

f. Ved en senere nedlæggelse af busstoppestedet skal arealet tilbagegives til Blovstrød kir-
ke, og stendige, trådhegn og hæk (i fuld størrelse) skal retableres, så det hurtigst muligt 
igen kan få sin oprindelige form.  
        

2. Arealet til buslæskuret "mageskiftes!' med et areal (i omtrentlig størrelse på 2,5 x 5 m) ved 
forten omkring gadekæret mellem kirkegårdsmuren og asfaltstien ved kirkegårdens kapel til 
brug som handikap-P-plads for besøgende i kirken og på kirkegården med følgende udform-
ning: 

a. P-pladsen etableres ved Blovstrød kirkes foranstaltning med græsarmeringssten (så 
arealet stadig fremstår som en del af det grønne græsområde)

b. Den store sten nærmest ved kirkegården flyttes ca. 5 m hen ud for det eksisterende 
færdselsskilt (motorkørsel forbudt) og der lægges en ny tilsvarende sten ved skiltet, 
så den eksisterende hindring mod gennemkørsel med stenene retableres 5 m længere 
inde på arealet

c. Blovstrød kirke køber gennem Allerød kommune et færdselsskilt til angivelse af 
handikap P-plads, der opsættes ved P-pladsen ud for det eksisterende skift, men ved 
P-pladsen.”

I forbindelse med ansøgningen er vedlagt et foto af et busskur svarende til det ansøgte: 
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KKommunen har på nedenstående foto angivet placeringen af det ansøgte: 
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Kommunen har på nedenstående foto angivet placeringen af det ansøgte:
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Skriftlige høringssvar:

Helsingør Stift og Hillerød Provsti har henholdsvis den 17. maj 2017 og den 18. maj 2017 meddelt, 
at der ikke er bemærkninger til det ansøgte. 

Miljøstyrelsen har i en skrivelse af 16. maj 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet 
blandt andet:

”Opsætningen af læskuret vil ske på areal omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 26. april 1951 
om fredning ved Blovstrød Kirke. Det fremgår bl. a. af bestemmelserne, at arealerne ”fredes mod 
enhver form for bebyggelse, herunder skure, drivhuse, garager, boder o. lign. og mod anbringelse af 
skæmmende indretninger, herunder ledningsmaster o. lign.”

Parkeringspladsen vil blive etableret på et areal omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. 
juni 1947 om fredning af gadekæret i Blovstrød. Det fremgår bl. a. af fredningsbestemmelserne, at 
arealerne ”fredes mod enhver form for bebyggelse, herunder skure, drivhuse, garager, boder o. lign. 
og mod anbringelse af skæmmende indretninger, herunder ledningsmaster o. lign.”

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen. 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med røde prikker. …

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Supplerende om de fredningsmæssige forhold:

Fredningsnævnet henviser i relation til fredningen af ejendommen matr. nr. 1a Blovstrød By, 
Blovstrød, supplerende til det nedenfor anførte om denne fredning. 
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Fredningsnævnet bemærker i relation til fredningsafgørelsen vedrørende Blovstrød Gadekær, at 
denne fredning i det væsentligste er en tilstandsfredning, og hvor det samtidigt blev bestemt, at en 
række anbragte færdselshindringer skulle fjernes. Af fredningsbestemmelser fremgår blandt andet, 
at området ikke må bebygges, ej heller anvendes til græsning af kreaturer. Der må ikke rejses boder, 
telte eller lignende og ikke henlægges affald eller opfyld af nogen art, ligesom området overhovedet 
ikke må benyttes som oplagsplads.   

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis i relation til det ansøgte busskur, at den for sagen rele-
vante fredningsafgørelse har sit udspring i et cirkulære af 26. januar 1949 fra Kirkeministeriet. Bag-
grunden for dette cirkulære var et ønske om, at kirkernes og kirkegårdenes omgivelser kommer til at 
fremtræde så smukt og værdigt som muligt, specielt således, at skæmmende bebyggelser ikke an-
bringes så nær ved kirken eller kirkegården, at skønhedsværdier går tabt eller kirkelige interesser 
krænkes. Fredninger, som har sit udspring i dette cirkulære, administreres efter praksis forholdsvis 
strengt. På denne baggrund må det være udgangspunktet, at der ikke kan opføres nye bygninger 
eller større indretninger i fredningsområdet. Det ansøgte har baggrund i et velbegrundet offentligt 
formål, og efter udtalelserne fra de kirkelige myndigheder kan det lægges til grund, at det ansøgte 
ikke er hindret af kirkelige interesser. Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering i den fore-
liggende sag at kunne lægge til grund, at det ansøgte blandt andet ved sin placering og udformning 
ikke vil stride mod de fredningsmæssige hensyn og vil være af underordnet betydning i forhold til 
dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Det er et vilkår for dispensationen, at det an-
søgte busskur farvemæssigt i forhold til omgivelserne visuelt fremstår mest muligt dæmpet, herun-
der at der ikke opsættes reklamer eller belysning m.v. i forbindelse med skuret. Det er endvidere et 
vilkår, at busskuret som ansøgt placeres i den eksisterende hækbeplantning.

Fredningsnævnet bemærker i relation til den påtænkte handikapparkeringsplads, at nævnet forstår 
det således, at Allerød Kommune som tilsynsmyndighed for fredningen har vurderet, at etableringen 
heraf ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Fredningsnævnet foretager sig på denne baggrund 
ikke yderligere for så vidt angår denne del af de påtænkte tiltag.       

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag 
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende 
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 5.  

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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.  

Toftager
Nævnets formand

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

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Biskoppen Helsingør Stift
Hillerød Provsti
Menighedsrådet Blovstrød sogn
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København 
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning. 
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil. 
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning. 
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