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• År 1980, den 18. august, har overfredningsnævnet afsagt følgende

tillægskendelse• til overfredningsnævnets kendelse af 8. marts 1952 om fredning af Birkerød kirkes

omgivelser (sag nr. 1055/51-1/80).

l skrivelse af 29. november 1971 meddelte overfredningsnævnet til-

sagn om at ville ophæve overfredningsnævnets kendelse af 8. marts 1952 om fred-

ning af Birkerød kirkes omgivelser for så vidt angår den del af præstegårdshaven

på matr. nr. l a, Birkerød By, Birkerød, som ville medgå til en nødvendig udvi-

delse af Stationsvej .

l skrivelse af 15. juni 1973 meddelte overfredningsnævnet dernæst

principiel godkendelse af, at der på den nævnte ejendom uanset fredningen kunne

etableres en randbebyggelse langs Hovedgaden med tilhørende parkerings- og vej-

anlæg. Denne godkendelse blev meddelt på betingelse af, at de kirkelige myndig-

heder gav afkald på retten ifølge fredningskendelsen til eventuelt at opføre præste-

gårdsbygninger på ejendommen med en anden beliggenhed end den nuværende.

skrivelse af 20. november 1973 meddelte kirkeministeriet, at man under visse for-

udsætninger ville være sindet at tiltræde denne ændring af fredningskendelsen .

I skrivelse af 12. juni 1978 tiltrådte overfredningsnævnet en udstyk-

ning af 2 parceller af ejendommen. Den ene parcel på 889 m2 skulle anvendes til

Stationsvejs udvidelse. Den anden parcel på 1.906 m2 skulle medgå til den nævnte

randbebyggelse m.v. og er med landbrugsministeriets approbation af 12. juli 1978

selvstændigt matrikuleret som 1 em, Birkerød By, Bistrup (nu Birkerød) og senere -

bortset fra arealer nu med status som kommunevej, herunder et indhak i matr. nr.

l ~, der var beregnet til vendeplads - sammenlagt med andre arealer til matr. nr.

1 z, sstd.
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Den nærmerc.> planlægning af den omhandlede randbebyggelses ud-

fomning og indpasning i kommunens centerplanlægning har trukket ud. Det endelige

planlægningsmæssige grundlag foreligger nu i den af Birkerød byråd den 26. sep-

tember 1979 vedtagne lokalplan nr. 14. Kirkeministeriet har herefter i skrivelse

af 14. april 1980 meddelt endelig tiltræden af, at der foretages den ændring af

fredningskendelsen , som overfredningsnævnet havde stillet som vilkår for sin prin-

cipgodkendelse af 15. juni 1973.

•
Lokalplanen har opgivet det nævnte indhak i matr.nr. 1 ~, der var be-

regnet til vendeplads . Dette areal vil blive nedlagt som vej og påny henlagt under

matr.nr. la .

•
Efter de nugældende bestemmelser i naturfredningslovens §§ 34 og 34 a

kan ændringer og hel eller delvis ophævelse af fredningsbestemmelser kun foreta-

ges under iagttagelse af reglerne for gennemførelse af nye fredninger. Da reali-

tetsafgørelserne i sagen imidlertid er truffet af overfredningsnævnet før tidspunk-

tet for ikrafttrædelsen af de nugældende bestemmelser, findes di sse bestemmelser

ikke at være til hinder for, at der ved nærværende tillægskendelse i overensstem-

melse med de før 1. januar 1979 gældende regler bestemmes følgende:

1. Overfredningsnævnets kendelse af 8. marts 1952 ophæves for så vidt

angår de under matr. nr. 1 ~, Birkerød By, Birkerød, oprindeligt henhørende are-

aler, som enten er omfattet af lokalplan nr. 14 for Birkerød kommune eller med-

går til en udvidelse af Stationsvej .

2. KendeIsens bestemmelse om, at "der af kirkeministeriet (kan) træf-

fes afgørelse om eventuel ny placering af præstegårdsbygningerne , sålænge area-

let administreres af de kirkelige myndigheder, ophæves.
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År 1952, den .8d marts, afsagde overfredningsnævnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
1 sagen nr. 1055/51 vedrørende frednine af Birkerød kitkes

I dert af fredningsn~vnet for Frederiksborg aclt døn 19.
afsag~e kendelse hedder det:

hl et cirkulære af 26. januar 1949 har kirkeministeriet - i
forståelse med statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegårdenes omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og værdigt
som muligt, specielt s~ledos at sk~mmende bebyggelser ikke anbringes
s~ nær ved kirken (kirkegården), at skønhedsværdier går tabt eller
kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
menighedsrådet og sognerådet behandlet sp,,,rgsm~letfOrsåvidt Birkerød
kirke angår.

Denne kir-keJ der er en senromansk J moget anseelig kampestensbygning
med et usædvanligt stateligt tdrn (særlig bekendt for sine kalkmale-
rier og sin pragtfulde altertavle) har p~ grund af Birkerøds stærke
udvikling ikke kunnet undg~ - med hensyn til omgivende bebyggelse
i nogen grad at få karakter af en købstadskirke.

Nævnet henstiller derfor, at kommunalbestyrelsen fors~vidt
Ifremtidig bebyggelse og ~ndringer i den nuv~rende bebyggelse
vil være opmærksom p~ - gennem byplan og byggevedtægt - i så
grad som muligt at bevare kirken og dennes omgivelser som et
led i bybilledet.

Dette ~lder især den gamle, smukke bebyggelse mod vest og det
ubebyggede areal mod øst, tilhørende kroen.

løvrigt har nævnet med lodsejerne og menighedsrådet opn~et de
nedenfor anførte aftaler."

omg1 vel ser •.
ap:til 1951

ang~r
høj
smukt

Konklusionen er s~lydende:
"På matr. nr. 38a, tilhørende fru Froderiksen (hvis adkomst dog

ikke er tinelyst) og som er beliggende vest for kirken (nord for
parkeringspladsen) i kirkegårdens umiddelbare nærhed m~ ombygninger
kun foretages efter forh~ndling med provstiudvalget.
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På matr. nr. 37a (ligeledes mod v08t), tilhørende vognmand H. F.
Jonsen, og hvor der findes et ret stOlt udhus i kirkegårdens umiddel-
bare nærhed samt et lille, under nedrivning værende Gkur, må der kun
ombygges eller tilbygges efter forhmldline med provsti udvalget. Der
m~ derhos - bortset fra Gn eventuel ny garage - intet nkxmmende op-
føres mellem kirkegården og bygningerne.

Disse forpligtelser g~lder dog ikke med hensyn til den nordlige
del af haven (beliggende vest og tildels nord for kirken, i nærhed
af kapellet). For denne del g~ldcr kun den almindelige regel i Danske
Lov 2-22-74, hvorefter der ikke må bygges noget i en afstand af , alen
fra kil~egArdsmuren.

P:3 matr. nr. 37d, belig5endo nOl'dvest for kirken og tilhørende
fru Annagretho Weber, m:')intet skæmmende opfø:z.:"osi en afstand af
10 ro fra kiI~eg~rden.

p~ matr. nr. 36, beliggende mod nord og tilhørende sognefoged og
kirke~~rge J. C. Bentsen, må intet skæmmenoe opføres i en afstand af
5 m fra kirkeg~rden.

Ved skæmmcnde indretninger f,orst~s hønoehuse, skure) retira.der,
garager, drivhuse, boder, sprøjtehuse, ledningsmaster, transformator-
stationer o. lign.

I præstag.1l'dshaven mod syd (pI? den anden side af VojEm), matr. nr.
la må intet30mhelst, være sig skæmmende indretninger oller andet, op-
føres.

Sidstnævnte bostemmcl8e sknl dog ikke v~re til hinder for, at der
af kirkeminicteriet træffes afgørclse om eventuel ny plac'e;ring af
præeteeårdsbygningerne, sål::cngc aroalet administr13reo af do kirkelige
mynd:Lghedcrt

D(:::nnek:mdelse vil være at tinglyse oom servi tutstj.ftendc på
mat.r. nr. 38a, 37a, 37d, 36 og l~laf :Birkerød by og sogn.

J:>~taluret har :fred'l'lingsnævnotfor ]'l'Gderiksborg amt og men1ghedsl':1d.c1
for Birkerød kirke, hver for sig eller i forening."

Kendelsen er indanket af fru Olga Frederiksen og vognmand H. F.
Jensen, begge ved sagfører, cand. jur. Erik Fre1tag, som bestrider, at
der mellem dem og fredningsn~vnet er truffet nogen aftale, og derfor
ikke kan antlI'kendede i kendeIs en n~vn to r~dj ghedsindskr:nnkninger.

Overfrodningsrl'Evnet har den 8. soptember 1951 besigtiget de pfig::el-
dende arealer og forhandlet med do ankende SRmt andre i sagen interesse-
rede. Sagfører, cand. jur. Erik Fr~itag mødte for fru Olga Frederiksen
samt for og med vognmand H. F. Jensen.

Sagfører ]'re1tag ønskede pr~ci seret i kendelsen, a t når d.er i. be-
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atemmelserne vedrørende hans klienters ejendomme bruges udtrykket
"efter forhandling med provstiudvalc::st", er meningen kun, at sa.gen
skal forelægges for pr()vstiudvalget, medens det, hvis der ikke opnås
enighed, er ejeren der h~r bestemmelsesretten. Dette blev tiltrådt af
ov~rfredningsnævnet.

Det aftaltes med vognm~nd H. F. Jensen, at bestemmelsen om for-
handling med provstiudvulget for hans vedkommend.e g::elderenhver
anbringelse af skure 0.1. pa arealet mellem bygningen og kirkee~rden,
medens på den anden side kendelsens byggeforbud udgår.

KendeIsens bem~:erkninger vedl'ørende Danske Lovs 2-22-74 findes at
burde udg~.

Da overfredningsn~vnet iøvrigt kan tiltræde dot i kendelson anf0r-
te, vil denne væl'e at stadf-:estemed de af det foranst~ende følgende
ændringer.

De fredede arealer er vist p~ et kort nr, Fr. 131, som er vedhæftet
nær~~rende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 19. april 1951

afsagte kendelse vedr~r€nde fredning af Birkerød kirkes omgivolser
stadfæstes med de af det foranstående f01gende ::end)"inger.

Udskriftens riBtighed
bekræf~~
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KENDELSE
afsagt den 19. april 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkUlære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet - i for-
staaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegaardenes omgivelser kommer ti~ at fremtræde saa smukt og vær-
digt som muligt, speCielt saaledes at skæmmende bebyggelser ikke
anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skønhedsværdier
gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
menighedsraadet og sogneraadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt
Birkerød kirke angaar.

Denne kirke, der er en senromansk, meget anseelig kampestens-
bygning med et usædvanlig stateligt taarn (særlig bekendt for sine
kalkmaleri er og sin pragtfulde altertavle) har paa grund af Birke-
røds stærke udvikling ikke kunnet undgaa - med hsns,yn til omgivende
bebyggelse - i nogen grad at faa karakter af en købstadskirke.

Nævnet henstiller derfor, at kommunalbestyrelsen forsaavidt
fremtidig bebyggelse og ændringer i den nuværende bsbyggelse angaar
vil være opmærksom paa - gennem byplan og byggevedtægt - i saa høj
grad som muligt at bevare kirken og dennes omgivelser som et smukt
led i bybilledet.

Dette gælder især den gamle, smukke bebyggelse mod vest og det
ubebyggede areal mod øst, tilhørende kroen.

løvrigt har nævnet med lodsejerne og menighedsraadet opnaaet
de nedenfor anførte aftaler.

• Herefter bestemmes:
Paa matr. nr. 38 a, tilhørende fru Frederiksen (hvis adkomst

dog ikke er tinglyst) og som er beliggende vest for kirken (nord
for parkeringspladsen) i kirkegaardens umiddelbare nærhed maa ombyg_
ninger kun foretages efter forhandling med provstiudvalget.

Paa matr. nr. 37 a (ligeledes mod vest), tilhørende vognmand
H. I. Jensen, og hvor der findes et ret stort udhus i kirkegaardens
umiddelbare nærhed samt et lille, under nedrivning værende skur,
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maa der kun ombygges eller tilbygges efter forhandling med provsti-
udvalget. Der maa derhos - bortset fra en eventuel ny garage -
intet skæmmendo opføres mellem kirkegaarden og bygningerne.

Disse forpligtelser gælder dog ikke med hensyn til den nord-
lige del af haven (beliggende vest og tildels nord for kirken, 1
IJæT'hedaf kapellet). For denne del gælder kun den almindelige r_E;J.g~l_

~------- ---- ._- .
i Dan6k~.~ov 5-2-74, hvorefter der ikke maa bygges noget i en af-
stand af.3 altID fra kirkegaardsmuren.

Paa matr. nr. 37 d, beliggende nordvest for kirken og tilhø-
rende fru Annagrethe Web~r, maa intet skæmmende opføres i en af-
stand af 10 m fra kirkegaarden,

Paa matr, nro 36, beliggende mod nord og tilhørende sogne-
foged og kirkeværge J: C, Bentsen, maa intet skæmmenje opføres i
en afstand af 5 m fra kirkegaarden.

Ved skæmmende indretninger forstaas hønsehuse, skure, retira-
der, garager, drivhuse, boder, sprøjtehuse, ledningsmaster, trans-
formatorstationer o.lign.

I præstegaardshaven mod syd (paa den anden side af vejen),
matr. nr. 1 a maa intetsomhelst, være sig skæmmende indretninger
eller andet, opføres,

Sidstnævnte bestemmelse skal dog ikke være til hinder for,
at der af kirkeministeriet træffes afgørelse om eventuel ny place-
ring af præstegaardsbygningerne, saalænge arealet administr~res af
de kirkelige myndigheder.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende pna
matro nr. 38 a, 37 a, 37 d, 36 og 1 a af Birkerød by og sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og menig-
hedraadet for Birkerød kirke, hver for sig eller i forening,

J. L. Buch. Carl Poulsen.
A, Rønje.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke s for Overfredningenævnet,
Slotsholmsgade 10, København ~
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Naturfredningsnævnet for

Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Kriminaldommerkontoret

Torvet 3-5. 3400 Hillerøde Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

Hillerød, den '19 AUG. 1985

F.S.nr. 49/85.

Ang. bebyggelse på matr. nr. 38 a Birkerød, Henrik Gernersvej 6.
I
1--

Ved brev af 20. marts 1985 har Birkerød Kommune, Teknisk
Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en ombygning og
renovering af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 38 a Birkerød
by.

•e
•

Ejendommen er fredet i henhold til Naturfredningsnævnets
kendelse af 19. april 1951, som stadfæstet ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 8. marts 1952, som en del af fredningen af
~ir~~rø9 Kirk~ med det formål at bevare kirken og dens omgivel-
ser som et smukt led i bybilledet. Ombygning må kun foretages
efter forudgående forelæggelse for Provstiudvalget. Naturfred-
ningsnævnet og Menighedsrådet for Birkerød Kirke har påtaleret
hver for sig eller i forening •

Ifølge byggeandragendet ansøges om tilladelse til nedrivning
af 2 nedslidte skorstene, ændring af gulvkonstruktion til at være
isoleret betongulv belagt med klinker, indretning af badeværelse
og nyt køkken i stueplan samt på l. sal isolering aT værende væ-
relser. Udvendigt erstattes alle vinduer og døre med nyt og isat
2 lags termoglas, men den nuværende inddeling og størrelse beva-
res. Der oplægges nyt stråtag, og det nedslidte kvistparti ved
indgangssiden nedrives og erstattes med stråtækt kvistparti. Udhus
renoveres og bevarer sin nuværende form og inddeling med tegltag.

Fredensborg Provstiudvalg og Birkerød Kirkes Menighedsråd
har godkendt den projekterede ombygning, efter at ejendommens
ejer har forpligtet sig til at genopføre de 2 skorstene, den ene
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muligvis som attrap.
Birkerød Kommunes tekniske forvaltning har udtalt at kunne

imødekomme ansøgningen på følgende betingelser:
at facademure skures og kalkes hvide,
at størrelser på vinduer og døre ikke ændres, ligesom der

ikke må ændres på inddeling af glasarealerne eller ramme-
og sprosseprofiler i vinduerne. Såfremt vinduer forsynes
med termoglas, skal dette sættes i indvendige rammer,

at farve på udvendigt træværk skal godkendes af kommunen,
at tag på gavlkvist i sydfacaden dækkes med sort tagpap,
at ny kvist i stråtag på nordsiden af bygningen trækkes så

langt ned på tagfladen, at kvistryggen ikke danner pukkel
på mønningen, og

at skorstenspiber genopføres i mursten, skures og kalke s hvi-
de. Skorstenspiberne skal føres op i rygningen og mures med
sokkel og udkragninger, jfr. vedlagte foto ... "

Kommunens betingelser er begrundet i, at man ønsker at bevare
bebyggelsen med sin hidtidige fremtræden i overensstemmelse med
tillæg nr. 5 til partiel byplanvedtægt nr. 11 § 3, punkt 7.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fred-
ningskendelse af 8. marts 1952 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte ombygning og renovering i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger på følgende betingelser:

at facademure skures og kalkes hvide,
at størrelser på vinduer og døre ikke ændres, ligesom der ikke

må ændres på inddeling af glasarealerne eller ramme- og
sprosseprofiler i vinduerne. Såfremt vinduer forsynes med
termoglas, skal dette sættes i indvendige rammer,

at farve på udvendigt træværk skal godkendes af kommunen,
at tag på gavlkvist i sydfacaden dækkes med sort tagpap,
at ny kvist i stråtag på nordsiden af bygningen trækkes så

langt ned på tagfladen, at kvistryggen ikke danner pukkel
på mønningen, og

at skorstenspiber genopføres i mursten, skures og kalkes hvide.
Skorstenspiberne skal føres op i rygningen og mures med
sokkel og udkragninger, jfr. vedlagte foto.
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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, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfrednings-
lovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren Birger
Sand, Tømrermester ApS, Kattehalegård, Kattehale, 3460 Birkerød,
og Arkitekt-& Ingeniørfirmaet Richard Bech Jensen ApS, Carina-
parken 119, 3460 Birkerød.

~ &Oh..PfiJill.
Lis LauM~en

Formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Lone Wille Jørgensen 
 
Via e-post: LWJ@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Birkerød Kirke – Informationsskilte 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til anbringelse af et antal informati-
onsskilte på ejendommen matr.nr. 1ev Birkerød By, Birkerød, beliggende Stationsvej 32 i Bir-
kerød. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den 
nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. 
marts 1952 om fredning af Birkerød Kirkes omgivelser. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 
”I præstegaardshaven mod syd (paa den anden side af vejen), matr. nr. 1 a maa intetsom-
helst, være sig skæmmende indretninger eller andet, opføres.” 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-47-2017  
 
Den 31. oktober 2017 
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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 
 
Rudersdal Kommune har indstillet, at dispensationsansøgningen imødekommes på følgende 
vilkår: 
 

a) at der foreligger en samlet plan for placering af stander og skilte, som også fastlægger en ens-
artet afstand og placering til de træer, som der opsættes skilte ved, 

b) at skiltestanderne ved de enkelte træer udføres med træstolper, der fremstår ubehandlet. Stol-
perne skal være i eg eller andre sorter, som kan tåle ikke at være behandlede, 

Kommunens forvaltning havde til byplanudvalget indstillet, at følgende yderligere vilkår 
skulle stilles: 
 

c) at træstolperne etableres med samme højde på maks. 30 cm, og 
d) at skiltene ved de tre indgange udformes, så de følger kommunens retningslinjer for oriente-

rende skiltning i byparker og i respekt for allerede opsatte skilte. 

Danmarks Naturfredningsforening har ikke udtalt sig i høringen, da foreningen er ansøger på 
projektet. 
 
Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for ansøgningen. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget 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 følgende vilkår: 
 

a) at der foreligger en samlet plan for placering af stander og skilte, som også fastlægger en ens-
artet afstand og placering til de træer, som der opsættes skilte ved, 

b) at skiltestanderne ved de enkelte træer udføres med træstolper, der fremstår ubehandlet. Stol-
perne skal være i eg eller andre sorter, som kan tåle ikke at være behandlede, 

c) at træstolperne etableres med samme højde på maks. 30 cm, og 
d) at skiltene ved de tre indgange udformes, så de følger kommunens retningslinjer for oriente-

rende skiltning i byparker og i respekt for allerede opsatte skilte. 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, men 
tværtimod bidrager til at formidle de naturhensyn, som fredningen har til formål at baretage. 
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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. Det følger endvidere af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
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 

 
Søren Holm Seerup 

formand 
 

 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Rudersdal kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, 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, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• 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  

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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 
 
 
 
 
 
Birkerød Kirkes omgivelser – Skolehaver 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af skolehaveprojekt på 
ejendommen matr.nr. 1ev Birkerød By, Birkerød, beliggende Stationsvej 32 i Birkerød. Pro-
jektet omfatter følgende delelementer  
 

• 16 bede anlagt inden for et samlet areal på 108 m2 og med kantning af hvert bed med 
trærammer bestående af 10cm høje brædder. Mellem bedene vil der være græs, som vil 
blive slået som plæne. 

• Udekøkken etableret med flytbare borde og bålkomfurer. Der vil være fire borde til un-
dervisning, et bord med to vaske og fire bålkomfurer, der vil blive placeret oven på bål-
face, der enten er forsynet med en bund, hvor strålingsvarmen kastes opad og ikke ned på 
græsset, eller er placeret på et flytbart brandhæmmende underlag. 

• Lille komposteringskasse i træ placeret i havens sydøstlige hjørne bag eksisterende bær-
buske ud mod parkeringspladsen ved Stationsvej. 

• Opsætning af et ikke nærmere angivet antal mindre skilte med information om projektet 
og projektets sponsorer. Skiltene kan eventuelt udformes som de interaktive navneskilte, 
der er opsat ved de forskellige træarter i præstegårdshaven. Der er tale om træstolper med 
en højde på maks. 30 cm og fremtræden som naturtræ (eg eller anden sort, som kan tåle at 
stå ubehandlet). 

 
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-69-2019  
 
Den 12. oktober 2019 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 
8.3.1952 om fredning af Birkerød Kirkes omgivelser. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”I præstegaardshaven mod syd (paa den anden side af vejen), matr. nr. 1 a maa intetsomhelst, 
være sig skæmmende indretninger eller andet, opføres.” 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom. 
 

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

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 
 
Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har oplyst følgende: 
 

Fredningskendelsen fastlægger, at intetsomhelst, være sig skæmmende indretninger eller andet, 
må opføres i præstegårdshaven mod syd. Det vil sige syd for Birkerød Kirke. Som tilsynsmyndig-
hed på fredningen er det kommunens vurdering, at denne restriktive bestemmelse omfatter alle 
elementer, som opstilles eller opføres, så det påvirker både udsyn fra og indsyn til kirken. 
 
Rudersdal Kommunes Byplanudvalg vedtog på møde den 12. juni 2019, at anbefale Frednings-
nævnet for København, at der meddeles dispensation/tilladelse fra fredningen på følgende vilkår: 
 

a) at de tidsafgrænsede undervisningsforløb for skoleklasser afholdes i skoletiden på hver-
dage, 

b) at der efter afholdelse af hvert undervisningsforløb foretages oprydning med det samme 
med fjernelse af borde, bålkomfurer, bålfade og brandhæmmende underlag, dog med re-
spekt for at bålkomfurer m.m. først kan fjernes, når elementerne er afkølede, og 

c) at der maks. opsættes en træstolpe i ubehandlet naturtræ med information om skolehave-
projektet. Informationen må ikke omfatte reklamering for sponsorer og andre. 

 
Det skal bemærkes, at der forud for Byplanudvalgets behandling af sagen var givet tilladelse til 
etablering af 12 bede som supplement til fire allerede eksisterende bede. Som tilsynsmyndighed 
på fredningen havde kommunen vurderet, at bedenes etablering ikke var i strid med fredningsken-
delsens bestemmelse om skæmmende indretninger, der kan påvirke både udsyn fra og indsyn til 
kirken.” 
 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 



 

Side 3 af 5 
 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 
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 de tidsafgrænsede undervisningsforløb for skoleklasser afholdes i skoletiden på hver-
dage, 

b) at der efter afholdelse af hvert undervisningsforløb foretages oprydning med det samme 
med fjernelse af borde, bålkomfurer, bålfade og brandhæmmende underlag, dog med re-
spekt for at bålkomfurer m.m. først kan fjernes, når elementerne er afkølede, og 

c) at der maks. opsættes en træstolpe i ubehandlet naturtræ med information om skolehave-
projektet. Informationen må ikke omfatte reklamering for sponsorer og andre. 

d) at der ikke opsættes komposteringskasse. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der er tale om en særligt restriktiv fredning, men at det 
ansøgte på de fastsatte vilkår ikke strider mod fredningens formål. 
 
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 på-
krævet. 
 
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Søren Holm Seerup 
formand 

 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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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 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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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