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KENDELSE
afsagt den 6. april 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26 januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kir-
kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende be-
byggelser ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at
skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
sognepræsten og menighedsraad~t behandlet spørgsmaalet forsaavidt

•
Tikøb kirke angaaro
~-
- Denne kirke er en af de smukkeste og ejendommeligste murstens-

landsbykirker fra middelalderen, i nogen grad beslægtet med det
nærliggende Esrum kloster (særlig bekendt er skibet med sine slanke
portaler og koret med sin prægtige frise med dobbelte rundbuer),

Syd-sydøst for kirken ligger husmand Hans Anders Hansens ejen-
dom, matr. nr, 1 s Tikøb,

Denne ejer, der ønsker at anbringe en stakhjelm i den lov-
hefalede afstand (3 alen) fra kirkegaarden, har indvilget i, at der
iøvrigt ikke i en afstand af 10 m fra klrkegaardsmuren anbringes
skæmmende indretninger.

•
Bortse~fra denne ejendom omgives kirken i det væsentligste

af præstegaardsjord og gadejord (matr. nI', 1 a Tikøb), med hensyn
.---

til hvilke arealer der med menighedsraadet er truffet aftale om
de nedenfor anførte fredningsbestemmelser.

Herefter bestemmes:• Paa maor. rx. 1 s Tikøb maa der ikke 1 en afstand af 10 m
fra kirkegaardsmuren anbringes skæmmende indretninger, hvorved
forstaas garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader,
sprøjtehuse, ledningsmaster, transformatorstationer o. lign.
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Bestemmelsen er saaledes ikke til hinder for, at der paa
arealet opføres en stakhjelm i den lovbefalede afstand (} alen)

fra kirkegaardsmuren.
Med hensyn til præstegaardsjorden (ma~r. nr. 1 a Tikøh) gæl-

der følgende:
Mod al bebyggelse (altsaa ikke blot mod skæmmende indretnin-

ger) fr ed es:
1) Præstegaardshaven nord og øst for kirken,
2) præstegaardsjorden mellem kirkegaarden og sognevejen.
3) præstegaardsjorden nord for det under 2 nævnte areal

(samt nord for kirkegaarden) dog kun i et omfang af 20 m, regnet
henh. fra kirkegaarden og fra det under 2 nævnte areal.

Den øvrige del af præstegaardsjorden mod nord (øst for tiaven)
fredes saaledes, at der kun maa opføres bygninger i vill!stil •

Disse bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at der
af Kirkeministeri~t træffes nye bestemmelser om præstegaardshyg-
ningernes placerlng, saalænge arealet administreres af de kirke-
lige myndigheder.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
matr. nr. 1 a og 1 s af Tikøb by og sogn. '

Paataleret har fredningsnævnet for Frederikshorg amt og menig-
hedsraadet for Tikøb kirke hver for sig eller i forenine.

J, L. Buch. Carl Poul sen.

Carl Petersen •

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan lam kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningæ1B1V1'let,
Slotsholmsgade 10, København Ko
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KOP' tit underretning ihenhola
Naturfredningsnævnet til naturfrednlRgslovens * 58.

for Afgørelsen kan lJåklages som
Frederiksborg amts nordlige fredningskreds anført iskrivelsen. Hørsholm, den 5.

e
REG.NR;·· fS~S--

juli 19 82.
Dotnmerkontoret

Folehavevej l. 2970 Hørsholm
Telefon (02) 86 15 50 FS. 24/1982

Modtaget I fredningsstyrelsen

6 JULI 1982

Ved påtegningsskrivelse

\

I
af 5. marts 1982 har kiFHemini-

Vedr. matr. nr. l a Tikøb by.

steriet på vegne Tikøb-Gurre menighedsråd ansøgt om nævnets til-
ladelse til at opføre pensionistboliger ved Tikøb kirke.

r den anledning meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 (kendelse af 6/4 1951) tilladelse til det
ansøgte i overen~stemmel~e med det fremsendte projekt og i over-
ensstemmelse med hovedstadsrÅdets vedtagelse om, at det pågæl-
dende område kan fastlæ8ges til boligform~l for s'l vidt angår
den del der i fredningskendelsen af 6. april 1951 er fastlagt
til boligformål ("bebyggelse i villastil").

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til

,
naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnet af8ørelse k8n inden 4 uger ankes til overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Fre-
deriksborg amtsr~d, hovenstadsrAdet, kommunalbestyrelsen, fred-

tt ningsstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der
virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den med-
delte tilladelse m& derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb,
jfr. naturfredningslovens § 5R.

---=:-s -'--.L~---~-.,---:::::
F:~mann - ==--

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21

1220 København K.

\-.------
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~-----~-Ar 1983, den 12. september kl. 09.15 afholdt fredningsnæv-
net for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tikøb
under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Q. Ber-
diin og E. Bliesmann som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:
F.S. 125/1983 Andragende fra

Tikøb - Gurre menighedsråd
om nævnets fortolkning af ken-
delse af 6. april 1951 om fred-
ning omkring Tikøb kirke, sub-
sidiært om dispensation efter
naturfredningslovens § 34 med
hensyn til en nærmere planlagt
bebyggelse på matr. nr. 1 a
Tikøb by.

For Tikøb-Gurre menighedsråd mødte formanden Johannes Han-
sen og medlemmerne Verner Svendsen, Jørgen Andersen og Julius
Mathiasen.

Sognepræst Jørgen Fabricius var mødt.
For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Mejnholt.
For Helsingør kommune mødte Mette Ga1tt og ingeniør Kir-

sten Sloth.
Besigtigelse fandt sted, idet Jørgen Fabricius foreviste

præstegårdsjorden matr. nr. l a Tikøb og udpegede de felter,
hvor bebyggelse agtes foretaget.
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Derefter fortsattes mødet i konfirmandstuen, hvor Jørgen
Fabricius redegjorde for den historiske udvikling af det i ken-

""""delsen omhandlede areal "præstegårdshaven'nord for kirken". Jør-
gen Fabricius redegjorde endvidere for den projekterede bebyg-
gelse, dens anbringelse på arealet og placeringens forhold til
kirken.

Jørgen Mejnhol t tilkendegav, at han ikke for naturfrednings-
foreningen havde bemærkninger til den planlagte bebyggelse. Han
forlod derefter mødet.

Ole Nørgaard redegjorde for fredningsstyrelsens interesse
for arealerne omkring landets kirker.

Nævnets medlemmer rådslog, voterede og udtalte derefter
enstemmigt:

Ved den i andragendet anførte og ved den af pastor Jørgen
Fabricius i mødet meddelte historiske redegørelse, sammenholdt
med bilagene, herunder navnlig nr. 7 a - e, finder nævnet det
ubetænkeligt at anse det for godtgjort, at det areal, som i 1951
i kendelsen af 6. april 1951 er betegnet som " l ) Præstegårds-
haven nord ••••••••• for kirken", alene omfatter det areal, der
ligger inden for følgende linier:
Mod syd: kirkegårdens nordmur
Mod øst: kirkegårdens østmurs forlængelse mod nord til skæring

med en linie, der følger avlsbygningens nordvæg,
Mod vest: Præstegårdsvej.
Mod nord: en linie gennem avlsbygningens nordvæg forlænget mod

vest til Præstegårdsvej og mod øst til den foran om-
talte østlige linie.

Da det areal, som andrageren ønsker at bebygge langs Præ-
stegårdsvej, som følge af nævnets foran anførte fortolkning af
kendelsen af 6. april 1951 ..ligger uden for det ved nævnte ken-
delse mod al bebyggelse fredede areal betegnet som "præstegårds-
haven nord for kirken", tilkendegav nævnet, at en tilladelse



3.

P. H. Raaschou R. Berdiin

4t fra dette til bebyggels~ som ansøgt med fire boliger på arealet
langs Præstegårrtavej og nord for indkørslen til præstegård og
forpagterbolig er ufornøden.

Nævnet bemærkede, at den bebyggelse, der i bilag 4 er
betegnet som Enhed l, anses for tilladt ved nævnets dispensa-
tion af 5. juli 1982 (bilag l), at den på bilag 4 anførte Enhed
III, hvortil tilladelse ligeledes meddeltes ved dispensation af
5. juli 1982, anses for opgivet indtil videre, og at en del
af arealet mellem enhed I og III, et areal, der for tiden er
bevokset med store kastanietræer, næppe kan anses for omfattet
af fredningskendelsen.

e
e
e

Helsingør kommunes repræsentanter oplyste, at det senest
af nævnet omtalte areal vil blive søgt inddraget som grønt om-
råde ved lokalplanen.

Nævnets foran tilkenctegivne fortolkning af fredningsken-
deIsen af 6. april 1951 kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Fre-
deriksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fred-
ningsstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der
virker for naturfredningslovens formål, hvilket tilkendegaves.

Sagen sluttet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm, den~ september

P. H. ~u
nævnets formand

1983.
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG.L.d:~~:lie

1256 København K
Telefon 01 . 13 36 38

KFUM og KFUK-spejderne i Tikøb
v/Ole Bastue Jacobsen
Fredensborgvej 47
Jonstrup, 3480 Fredensborg

Dato: 16.09.86

J. nr.: 2676 K/86

KFUM og KFUK-spejderne i Tikøb har til over fredningsnævnet påklaget en afgørel-
se truffet af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
den 14. maj 1986. Ved afgørelsen har fredningsnævnet pålagt spejderne at fjer-
ne en hytte, der er opført på areal omfattet af en kendelse af 6. april 1951
om fredning af Tikøb Kirkes nærmeste omgivelser.

Af sagen fremgår, at den c~. 90 m2 store hytte ligger midtvejs mellem kirken
og Hornbækvej. Hytten er opført i 1966/67, uden at der er meddell tilladelse
hertil i medfør af fredningskendelsen, som forbyder byggeri af enhver art på
det omhandlede areal. Ved en lokalplan af 1985 er der nu yderligere indført
bestemmelser vedrørende beplantningen på arealet, idet dette ved planen er ud-
lagt som bypark, hvilket medfører, at nyplantning og fældning af træer skal
ske efter en samlet plan. Nord for byparkarealet påregnes opført et antal
etplanhuse, men der er ved planen sikret frit indsyn i retning mod byparkare-
alet og kirken.'

KrUM og KFUK-spejderne har i ankeskrivelsen bl.a. henvist til, at hytten upå-
talt har ligget på stedet i knap 20 år, at den fremtræder ret ubemærket som
følge af sin placering og ydre fremtræden, at den nuværende placering er ideel
for det meget intensive og almindeligt påskønnede arbejde, spejderne udfører i

Tikøb, og at en fjernelse af hytten vil medføre, at spejderarbejdet må indstil-
les.

KFUM og KFUK-spejderne og Tikøb Menighedsråd har i fællesskab henstillet til
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overfredningsnævnet, at der gives spejderne en vis frist til at afvikle ar-
bejdet i den nuværende hytte, idet der så inden for dette tidsrum søges til-
vejebragt andre muligheder, eventuelt med offentlig støtte. Samtidig vil me-
nighedsrådet inden for en sådan periode arbejde videre med en sanering af be-
plantningen i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom.

,Helsingør kommune har underrettet spejderne om, at lokalplanen vil medføre, at
det pågældende areal - i overensstemmelse med fredningen - skal friholdes for
byggeri for at kunne anvendes til parkformål. Kommunen har dog kunnet anbefa-
le, at der bliver givet en tidsbegrænset dispensation til hyttens forbliven på
stedet, for at det værdifulde arbejde, som udføres af spejderne, ikke skal
blive umuliggjort i den periode, der vil gå, før nye lokaler kan fremskaffes.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Den almindeligvis ret snævre afgrænsning af fredede arealer til beskyttelse af
en kirkes omgivelser tilsiger generelt en streng administration af fredningsbe-
stemmelserne. Den af fredningsnævnet trufne afgørelse er i overensstemmelse
med den herom fastlagte praksis, og over fredningsnævnet kan tilslutte sig, at
spejderhytten ikke bør tillades bibeholdt på det fredede område. Overfred-
ningsnævnet finder imidlertid, at der på grundlag af de foreliggende oplys-
ninger om områdets fremtidige sanering og de tilkendegivne bestræbelser på at
fremskaffe andre lokaler bør indrømmes KrUM og KrUK-spejderne en kortere frist
til afvikling af aktiviteterne på det nuværende sted. Det er derfor besluttet
at tillade hytten bibeholdt i 5 år, således at den skal være fjernet ved spej-
dernes foranstaltning og for disses regning senest den l. oktober 1991.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

eksp.sekr.
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F.S. 9/1986 Behandling af andragende

Ar 1986, den 14. maj kl. 09.30 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tikøb under le-

delse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med E. Bliesmann og

Jann Andreasen, der havde forfald, som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges

fra KFUM og KFUK spejderne i Tikøb

om dispensation til lovliggørelse

af eksisterende spejderhytte belig-

gende på præstegårdsjorden matr. nr.

l a Tikøb.

For Hovedstadsrådet mødte Lars Thiim.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jørgen

Mejnholt.

For Helsingør kommune mødte Karsten Outzen.

e-•
For Tikøb menighedsråd mødte formanden Kjeld Dale, næstforman-

den Eva Hofman-Bang og medlemmet Julius Mathiassen.

Pastor Jørgen Fabricius var mødt •

Nævnsformanden redegjorde i fornødent omfang for nævnskendelsen

af 6. april 1951 og for andragendet af 29. januar 1986.

Besigtigelse fandt sted.

Det konstateredes, at den omhandlede spejderhytte er beliggende

i præstegårdshaven, øst for kirken. Bygningen fremtræder som et

vel vedligeholdL træhus på 60-70 m2 og forsynet med tag af bølge-

eternit. Det oplystes, at den for området godkendte lokalplan in-

deholder bestemmelser om kirkeomgivelsernes soignering, og at det

O&Y~ arbejde hermed
III. J.nr. 1L ? L )(~

, f{
Ind;. 1 1 JUNI 1986

udført af landskabsarkitekt Michelsen er kommet
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-frem, at spejderhytten er placeret på et af fredningskendelsen omfat-

tet areal, hvorpå ingen bebyggelse må finde sted. Det konstateredes,

at der bag spejderhytten henligger en del affald, og at der ved hyt-

tens nordgavl er opstillet plastkasser med tomme flasker, angiveligt

hidrørende fra en flaskeindsamling.

Lars Thiim tilkendegav, at der efter hovedstadsrådets opfattel-

se ikke er grundlag for en dispensation.

Jørgen Mejnholt tilsluttede sig det af hovedstadsrådet anførte.

Kjeld Dale tilkendegav, at menighedsrådet er interesseret i

det spejderarbejde, der udføres i og fra spejderhytten, og rådets

flertal støtter andragendet om dispensation.

Karsten Outzen oplyste, at kommunen, såfremt spejderhytten kan

indpasses i omgivelserne, ikke vil udtale sig imod en dispensation.

Kjeld Dale oplyste, at hytten benyttes overordentligt meget,

ca. 4 dage om ugen. Takket være hyttens beliggenhed er der let

adgang for de mange meget unge spejdere, der kommer direkte fra bør-

nehaver og skoler til de forskellige aktiviteter i hytten.

Pastor Jørgen Fabricius tilkendegav, at kirken meget påskønner

det arbejde, der udføres af spejderne. Der er planer om en sogne-

gård, hvortil der foreligger en bevilling af penge. Arbejdet med

sognegården forventes påbegyndt i 1986 eller begyndelsen af 1987.

Der vil i sognegården være lokaler til rådighed for spejderne.

Han fandt det ikke udelukket, at der i sognegårdens omgivelser vil

kunne findes arealer til spejdernes udendørs aktiviteter.

Nævnets medlemmer voterede:

Der var enighed om, at spejderhytten er opført i strid med

freTIri~skendelsens forbud mod al bebyggelse i præstegårdshaven øst

for kirken. Der var også enighed om, at spejderhyttens beliggenhed

hindrer en sanering af kirkeomgivelserne, og at der ikke i natur-

fredningslovens § 34 er grundlag for at meddele dispensation som

ansøgt.
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Andragendet om dispensation kan derfor ikke imødekommes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger anke s til Overfredningsnæv-
net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-
borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningssty-
relsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for
gennemførelse af naturfredningslovens formål.

E. Bliesmann P. H. Raaschou

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm, den 16. maj 1986.

Qnll\/~J
P. H. Raaschou

Udskrifter anb. til:
KFUM; KFUK spejderne
HR(2)
DN (2)

Freltst. (3)
Helsingør komm.
Pastor Fabricius
Menighedsrådet
Fr.borg amtsråd

-
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Ar 1986, den 14. maj kl. 09.30 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tikøb under le-

delse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med E. Bliesmann og

Jann Andreasen, der havde forfald, som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges

F.S. 9/1986 Behandling af andragende

fra KFUM og KFUK spejderne i Tikøb

om dispensation til lovliggørelse

af eksisterende spejderhytte belig-

gende på præstegårdsjorden matr. nr.

l a Tikøb.

For Hovedstadsrådet mødte Lars Thiim.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jørgen

Mejnholt.

For Helsingør kommune mødte Karsten Outzen.
e-e

For Tikøb menighedsråd mødte formanden Kjeld Dale, næstforman-

den Eva Hofman-Bang og medlemmet Julius Mathiassen.

Pastor Jørgen Fabricius var mødt.

Nævnsformanden redegjorde i fornødent omfang for nævnskendelsen

af 6. april 1951 og for andragendet af 29. januar 1986.

Besigtigelse fandt sted.

Det konstateredes, at den omhandlede spejderhytte er beliggende

i præstegårdshaven, øst for kirken. Bygningen fremtræder som et

vel vedligeholdt træhus på 60-70 m2 og forsynet med tag af bølge-

eternit. Det oplystes, at den for området godkendte lokalplan in-

deholder bestemmelser om kirkeomgivelsernes soignering, og at det

ved arbejde hermed udført af landskabsarkitekt Michelsen er kommet
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frem, at spejderhytten er placeret på et af fredningskendelsen omfat-

tet areal, hvorpå ingen bebyggelse må finde sted. Det konstateredes,

at der bag spejderhytten henligger en del affald, og at der ved hyt-

tens nordgavl er opstillet plastkasser med tomme flasker, angiveligt

hidrørende fra en flaskeindsamling.

Lars Thiim tilkendegav, at der efter hovedstadsrådets opfattel-

se ikke er grundlag for en dispensation.

Jørgen Mejnholt tilsluttede sig det af hovedstadsrådet anførte.

Kjeld Dale tilkendegav, at menighedsrådet er interesseret i

det spejderarbejde, der udføres i og fra spejderhytten, og rådets

flertal støtter andragendet om dispensation.

Karsten Outzen oplyste, at kommunen, såfremt spejderhytten kan

indpasses i omgivelserne, ikke vil udtale sig imod en dispensation.

Kjeld Dale oplyste, at hytten benyttes overordentligt meget,

ca. 4 dage om ugen. Takket være hyttens beliggenhed er der let

adgang for de mange meget unge spejdere, der kommer direkte fra bør-

nehaver og skoler til de forskellige aktiviteter i hytten.

Pastor Jørgen Fabricius tilkendegav, at kirken meget påskønner

det arbejde, der udføres af spejderne. Der er planer om en sogne-

gård, hvortil der foreligger en bevilling af penge. Arbejdet med

sognegården forventes påbegyndt i 1986 eller begyndelsen af 1987.

Der vil i sognegården være lokaler til rådighed for spejderne .

Han fandt det ikke udelukket, at der i sognegårdens omgivelser vil

kunne findes arealer til spejdernes udendørs aktiviteter.

Nævnets medlemmer voterede:

Der var enighed om, at spejderhytten er opført i strid med

fredni~skendelsens forbud mod al bebyggelse i præstegårdshaven øst

for kirken. Der var også enighed om, at spejderhyttens beliggenhed

hindrer en sanering af kirkeomgivelserne, og at der ikke i natur-

fredningslovens § 34 er grundlag for at meddele dispensation som

ansøgt.
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, Andragendet om dispensation kan derfor ikke imødekommes.
tt Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

E. Bliesmann P. H. Raaschou

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningssty-

relsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for

gennemførelse af naturfredningslovens formål.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 16. maj 1986.

Qnl!lJ~J
P. H. Raaschou
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Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm
Tit. 02 86 1550

Modtaget I
Ikov- og NaturstyrelsenUdskrift af

fredningsprotokollen t 1 SEP. 1991

Ar 1991 den 4. september kl. 12.00 afholdt fredningsnævnet for
Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tikøb under le-
delse af formanden dommer p. H. Raaschou og med Harry Rasmussen
og med Ernst ~liesmann som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 54/1991 Begæring om tilladelse til
bibeholdelse af opført car-
portbygning til præstegår-
den matr. nr. l a Tikøb by,
der er omfattet af frednings-
kendelse af 6. april 1951.

e
e
e

For Frederiksborg amts landskabsafdeling mødte Janni Lindeneg.
Helsingør kommune og Danmarks Naturfredningsforening fandtes ikke
mødt.
For Tikøb menighedsråd mødte Allan Møller, Børge Gundersen, kjeld
Dale, Eva Hoffmann-Bang og Lenart Svane.
Den projekterende arkitetk John Kr~nlein var mødt.
Endvidere mødte paster Annemette Nissen.

Besigtigelse fandt sted.

Arkitekt Kr~nlein forklarede det faktiske sagsforløb. Han havde o-
verset, at arealet var omfattet af fredningskendelsen fra 1951. Han
fremhævede som grundlag for ansøgningen om dispensation, at carport-
bygningen er søgt indpasset i omgivelserne, at den ikke kan anses
for skæmmende, at den ikke tager udsynet fra Præstegårdsvej mod kir-
ken, at bygningen er opført i udkanten af det fredede område og at
det nu med carporten overdækkede areal tidligere tildels var belagt
med fliser.

~ Det oplystes, at der tidligere på arealet har været opført et skur
NfiJ.kministeriet
Skov- og Natul'styre1.sen
J.m SN I~\ ?::>/~ -ooo~
Akt nr ..3-..:;:
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der for nogle år siden blev nedrevet som følge af dets dårlige til-
stand.

Nævnsformanden bemærkede, at Helsingør kommune har anbefalet det
ansøgte.

a f g ø r e l s e

Janni Lindeneg tilkendegav, at amtet ikke har særlige bemærkninger.

"tt Nævnsformanden afsluttede mødet.

Efter rådslagning og votering traf nævnet følgende

Efter carportens art, udførelse og beliggenhed findes der ikke ved
dens opførelse, at være sket en sådan tilsidesættelse af frednings-
kendelsens formål, at friholde kirkens omgivelser for bebyggelse
medvidere/at der er grundlag ~or, at afslå den begærte dispensation.
Begæringen tages derfor til følge i medfør af naturfredningslovens
§ 34 (kendelse af 6. april 1951), hvorfor

b e s t e m m e s

e
e
e

Det tillades ejeren af matr. nr. l a Tikøb by, at bibeholde den på
ejendommen ved præstegårdens vestgavl opførte carport.

Nævnets ufgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, ankes tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fred-
ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen,
Skov- og Naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for genne~førelse af naturfredningslo-
vens formål.
Sagen sluttet.

Harry Rasmussen P. H. Raaschou Ernst Bliesmann

Skov- og Naturstyrelsen
SlotsmarkeL 13
2970 Hørsholm

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm d~. sept:\ber 1991.

P. H.'\~1du
.... 1
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NaturfredninQsnævnet
for

e=rederiltsborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm
TIt. 02 8615 50

Udskrift af
fredningsprotokollen

1 1 SEP. 1991

Ar 1991 den 4. september kl. 11.00 afholdt fredningsnævnet for
Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Tikøb under le-
delse af form~nden dommer P.H. Raaschou og med Harry Rasmussen og

.. med Ernst Bliesmann som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 126/1990 Behandling af andragende om
tilladelse til at bevare en
spejderhytte beliggende på e-
jendommen matr. nr. l a Tikøb
by og hvorom Overfredningsnæv-
net ved afgørelse af 16. sep-
tember 1986 har fastsat, at
hytten skal være fjernet se-
nest den l. oktober 1991, i-
det det areal hvorpå hytten er
beliggende er omfattet af fred-
ningskendelse af 6. april 1951.

..
e
• For Frederiksborg amts landskabsafdeling mødte Janni Lindeneg .

Helsingør kommune og Danmarks Naturfredningsforening fandtes ikke
mødt.
For Tikøb Menighedsråd mødte Allan Møller, Børge Gundersen, Kjeld
Dale, Eva Hoffmann-Bang og Lennart Svane.
For KFUM og KFUK spejderne mødte Ole Bastu Jacobsen og Niels Jo-
hansen.
For Tikøb idrætsforening mødte Palle Westergård.
For Præstevængets bestyrelse mødte Rita Gundersen.
Endvidere var mødt paster Annemette Nissen.

tt Besigtigelse fandt sted.

Mf:j~,jni~æwnsformanden ski tserede det hidti l passerede sags for løb.
Skov- Od Natul'styrelsen

~~'il~-ooo;;l. \3iI:
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Det oplystes, at spejderhytten i sin tid (1965) blev opført ved
frivillig arbejdskraft og med tilskud fra menighedsrådet og be-
boere i Tikøb. Det oplystes endvidere, at menighedsrådet på area-
lerne ejer to avlsbygninger og en forpagterbolig, hvis sidste le-
jer er fraflyttet for ca. l år siden. Avlsbygningerne står tomme
bortset fra den indrettede konfirmantstue.

Allan Møller forelagde sagen og fremhævede som støtte for begærin-
gen om en tidsubegrænset dispensation til spejderhyttens forbliven
på det fredede areal, at menighedsrådet føler et ansvar overfor
spejderarbejdet, der må anses for en del af det kirkelige arbejde
i sognet, at afgørelsen i Overfredningsnævnet blev forkert fordi
der ikke var dækning for de af det daværende menighedsråd udtalte
muligheder for at skaffe andet husly til spejderne, at der ikke er
tanker om eller behov for en sanering af det fredede område hvorpå
hytten er placeret, at både de kirkelige myndigheder og kommunen
anbefaler en dispensation og at en nægtelse af en sådan vil berø-
re befolkningen dybt. Subsidiært anmodede han om, at der meddeles
en tidsbegrænset dispensation på 5 til 10 år, således at menigheds-
rådet gennem fonde kan søge midler til på arealet, herunder de ek-
sisterende bygninger, at indrette andre opholdsrum for spejderne.
Menighedsrådet har ikke aktuelt midler til selv at bekoste en så-
dan indretning.

Paster Nissen bekræftede, at spejderarbejdet er en del af kirkens
ungdomsarbejde og at d~nne vigtige del kan frygtes at gå tabt, så-
fremt spejderhytten må flyttes.

Rita Gundersen bemærkede, at der ikke er fremkommet negative reak-
tioner fra beboerne i Præstevænget overfor spejderhyttens eksistens
eller forbliven på det fredede areal.

Ole Bastu Jacobsen oplyste, at det,iløbet af den frist på 5 år som
Overfredningsnævnet gav,er undersøgt hvorvidt spejderhytten kunne
placeres ved en sportsplads. Dette var teknisk muligt, men måtte
afvises både af økonomiske og af trafikale grunde. Det har derefter
været undersøgt, hvorvidt spejderhytten kunne placeres ved Præste-
skoven øst for Hornbækvej, men også denne placering måtte afvises
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af de forannævnte grunde. Indenfor den meddelte tidsfrist har det
endeligt været overvejet, at flytte hytten de 20 til 25 meter der
vil bringe den udenfor det fredede areal, men også denne løsning
er fundet økonomisk uforsvarlig fordi det anslås at ville koste ca.
200.000 kr. som ikke er til rådighed.

Eva Hoffmann-Bang fremhævede, at det langs kirkegårdens østmur ek-
sisterende hegn er godkendt af de kirkelige myndigheder, at der
ikke er tanker om at foretage renovering af arealet således, at
kirken frilægges og at det eksisterende terræn falder fra Hornbæk-
vejen ind mod spejderhytten der således ligger lavt og skjult i den
eksisterende bevoksning.

Janni Lindeneg henholdt sig for landskabsafdelingen til dens udta-
lelser i sagen af 8. november og 12. november 1990 samt 31. maj 1991.
Det er afdelingens opfattelse, at der ikke kan dispenseres fordi spej-
derhyttens forbliven på det fredede areal strider således mod fred-
ningens formål, at en forbliven vil kræve en egentlig fredningssag
efter naturfredningslovens § 34 a. Amtet har ikke tanker om, at rej-
se en sådan sag og måtte anse det for tvivlsomt om kommunen eller na-
turfredningsforeningen havde ønsker om sagsrejsning .

Efter yderligere en række bemærkninger fra de mødte sluttede nævns-
formanden mødet. Efter rådslagning og votering traf nævnets medlem-
mer følgende

a f g ø r e l s e

Det lægges fortsat til grund som ubestridt, både under tidligere sags-
behandling i nævn og Overfredningsnævn og under denne sag, at spej-
derhytten er opført i 1965 på et i 1951 mod al bebyggelse fredet a-
real .

Efter det fastlagte og da Overfredningsnævnet efter afgørelsen i 1986
har fastsat at spejderhytten ikke tillades bibeholdt på det fredede
område, men at der alene af hensyn til afviklingen af det uforskrifts-
mæssige forhold, kan meddeles en frist på 5 år findes der ikke i det
fremkomne at være grundlag for, at tage den nu fremsatte principale

1IL4\U·t
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eller subsidiære begæring til følge.

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

Den af Tikøb Menighedsråd fremsatte begæring om tilladelse til bi-
beholdelse af en spejderhytte på matr. nr. l a Tikøb by tages ikke
til følge.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt, ankes tilOverfredningsnævnet af den, der har begæret fred-
ningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen,
Skov- og Naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger
og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål.

Sagen sluttet.

Harry Rasmussen P. H. Raaschou Ernst Bliesmann

Udskriftens rigtighed\bekræftes.
Hørsholm. d~9. seotdmber 1991.

. p~~~~ou

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
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2970 Hørsholm
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12. marts 1992
Tikøb Menighedsråd
v/Allan Møller
Esrum Søvej 33
3080 Tikøb J.nr.2676 K/86-l/9l

•
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Nordlige Fredningskreds har den 4.
september 1991 afslået at dispensere til bibeholdelse af en spejderhytte
beliggende på matr.nr. l ~, Tikøb by, der er omfattet af en fredningsken-
delse af 6. april 1951 om fredning af Tikøb Kirkes nærmeste omgivelser.

Denne afgørelse, har Tikøb Menighedsråd påklaget tilOverfredningsnævnet.

Den ca. 90m2 store hytte ligger midtvejs mellem kirken og Hornbækvej.
Hytten er opført i 1966-67, uden at der er meddelt tilladelse hertil i med-
før af fredningskendelsen, som forbyder byggeri af enhver art på det om-
handlede areal.

Ved en afgørelse af 16. september 1986 stadfæstede Overfredningsnævnet en
afgørelse fra fredningsnævnet, hvorved det blev påbudt KFUM- og K-spejderne
som ejere af hytten at fjerne denne, dog således at der blev meddelt en
frist på 5 år, som er udløbet l. oktober 1991.

Der er herefter ansøgt påny om, at hytten må blive liggende, idet det hver-
ken praktisk eller økonomisk har vist sig muligt at finde andre egnede pla-
ceringer af hytten inden for en ~imelig afstand af kirken. Ansøgerne har-
påny fremført, at spejderarbejdet er en del af kirkens ungdomsarbejde, som

MIIJørrvnlsterlet, J,nr. SN
l'C..\.~J:2.- 0002,

1 3 MRS. 1992
Fu 10.1 Akt. nr. \..(
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frygtes·at gå tabt, såfremt spejderhytten må flyttes. Der er endvidere
henvist til, at hytten ligger skjult bag et tæt hegn ud mod Hornbækvejen,
og at der ikke er tanker om at renovere arealet mellem kirken og Hornbækve-
jen, hvor hytten ligger lavt og skjult i den eksisterende bevoksning.

Subsidiært er der ansøgt om en forlængelse af fristen på 10 eller i det .
mindste 5 år, for at man evt. kan forsøge at skaffe midler til at indrette
lokaler til spejderarbejdet i menighedsrådets eksisterende bygninger i nær-
heden.

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, har over for fredningsnævnet ud-
~ talt, at spejderhyttens forbliven på det fredede areal strider mod frednin-

gens formål og derfor vil kræve en ændring af den eksisterende fredning.

Fredningsnævnet har ikke fundet, at der er fremført sådanne nye oplysnin-
ger, at der er grundlag for at meddele yderligere dispensation til bibe-
holdelse af hytten.

I menighedsrådets klage er der til støtte for anmodningen om dispensation
,

bl.a. henvist til, at såvel de lokale kirkelige myndigheder som Helsingør
Kommune anbefaler, at hytten får lov at blive liggende.

Helsingør Kommune har over for Overfredningsnævnet oplyst, at man den 6.
oktober 1991 har besluttet at meddele dispensation fra lokalplan 6.3's
bestemmelser således, at spejderhytten kan blive liggende under forudsæt-
ning af, at fredningsmyndighedernes tilladelse gives. Kommunen udtaler
endvidere, at hytten har stået på grunden siden 1967 d.v.s. i mere end 24
år. Hytten er godt skjult af bevoksning, og man skal på nært hold, før den
bemærkes. Kommunen anbefaler derfor, at der meddeles tilladelse til at
bygningen bibeholdes med sin nuværende placering og fortsat tillades an-
vendt til spejderhytte.

Overfredningsnævnet skal udtale:

,
Efter en fornyet vurdering af samtlige foreliggende oplysninger om bygnin-
gen, herunder om den lange årrække bygningen har ligget på stedet, bygnin-
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gens forholdsvise skjulte placering, dens beskedne størrelse samt formålet
med dens benyttelse, finder Overfredningsnævnet herefter ikke længere til-
strækkeligt grundlag for at kræve en øjeblikkelig fjernelse af hytten.

Fredningsnævnets afgørelse ændres derfor således, at hytten tillades bi-
beholdt i sin nuværende skikkelse, sålænge den benyttes af KFUM- og K-spej-
derne i Tikøb til deres lokale spejder- og ungdomsarbejde. Såfremt hytten
ikke længere benyttes af spejderne til de nævnte formål, vil den være at
fjerne ved spejdernes foranstaltning og disses regning.

Betingelserne for dispensationen vil blive tinglyst på ejendommen.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod 1. Mindretallet har stemt for at
stadfæste fredningsnævnets afgørelse, dog med en frist på 2 år for fjernel-
se af bygningen.

Med venlig hilsen

Bent Jacobsen
viceformand

,,
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