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År 1952, den 24. juli, afsagde overfredningsnævnet p~ grundlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e,
t i sagen nr. 1095/52 vedrørende fredning af matr. nr. 7a af Sonnerup by,t,t Kregme sogn.

,,~ I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt d~n 30. november 1951
afsagte kendelse hedder det:e "Fra parcellist Sigurd Jensen, ejer af matr. nr. 7a Sonnerup, hvilken

4liendom er omfattet af fredningsplanen for Arresø, har n~vnet modtaget
1!rmodning om at indlede fredningssag i herili0ldtil naturfredningslovens
§ 31 stk. 5.

~ Det er ejerens ønske at uustykke ca. 5 td land til opførelse af 5,Isommerhuse. Han har intet imod at underkaste sig nævnets bestommelser
,i med hensyn til disses udoeende, placering ffi. v., hvorimod han ikke kan
, tiltr~de, at der lægges servituter på skr~nten imod søen og på søbred-

den, idet han g8r ud fra, at sådanne servituter vil gøre det vanskeligere
, for ham at s~lge disse grunde, og at servituter under alle omst:endighe-

$) der er af værdiforringende art.
Det drejer sig om et landskab af stor skønhed, hvorfor det i og for

•
. g er fredningsv"J~rdigt;men da det har en noget afsides beliggenhed,

ønner nllvnct dog ikke, at man bør skI'ide til en fuldstcendig fredning,
da omkostningerne herved vilde blive ret betydelige.

Det må derimod - for at undgå ødel~ggelsc eller forringelse af udsig-_n til og fra Arresø - anses som absolut påkr:evet at sk.Erme skr-:enten
og søbredden gennem de nedenfor anførte bestEjmmelser.

Efter nævnets skøn må dette tilllige v~re i ejerens egen interesse,
da en fri adgang til - gennem lysthuse, budehuse eller på an~en vis -
at fremkalde landskabelig disharmoni - synes at måtte forrinke grundenes
salgsværdi, hvortil kommer, at det t:rtank en efterh~nden a t fti frednings-
planen afviklet, men dog s~ledes, at søens gr~nser alle steder sk~rmes,
hvorved arealerne må antages at blive mere v~rdifulde til sommerhusbe-
byggelse ( i lighed med hvad der erfaringsmæssigt gælder med hensyn til

~llaservituter).
" Da enhver servitut dog indeholder en begr~nsning 1 ejerens råden, og
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da det derhos må anses som rigtigst at bel~gge arealet med de øvrige
nedenfor nævnte servitutter, finder n~vnet, at der bør tillægges
ejeren en erstatning på 1200 kr. (ejerens krav lyder på 3000 kr.)

Da fredningen må anses som en del af et større hele, sk0nnes stats-
kassen at burde betale to tredjedele heraf og Frederiksborg amt altså
en tredjedel."

Konklusionen er Mlydende;
"l) På matr. nr. 7a Sonnerup by, Kregme so€.:,'"n,mf}kun opføres 5

sommerhuse i overensstemmelse med de for s~dan opførelse g~ldende
,_regler.

2) Udstykningsplanen (med hensyn til hvis udformning statsministe-
eriets konsulent i fredningssager er villig til at yde bifJtand), huse-

Ines placering og udseende skal godkendes nf fredningsll13vnetfor Frede-
(eriksborg amt. '

3) På hver af de udstykkede parceller må kun opføres eet beboelses-
hus med nødvendige udhuse (garager o. lign.)

4) Ingen bygning må opføres i mere end een etage med udnyttet tag-
etage. Bygningshøjden (d.v.s. højden fra terr~n til det punkt, hvor
ydermur og tagflade ffiødes)m~ ikke overstige 3 m.

5) Farven af ydre bygningssider, som pudses eller males, skal
være dannet af jordfarverne (okker, tl"erra de sienna, umbI'a, engelsk-
rødt, italienskrØdt, dodenkop) eller ved disse farvers blanding med
hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende
mindre bygningsdele er dog også andrG farver tilladt.

• 6) Skrænten imod søen og søbredden skal forblive liggende i dereS!
nuværende tilstand som græsarealer uden bebyggc::lse.

7) De~n ejeren, parcellist Sig. Jensen tillagte erstatning 1200 kr.eudredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Frederiksborg amt.
8) Kendelsen vil være a t t inglyse som sel"vitutstiftende på matr.

nr. 7a Sonnerup by, Kregme sogn, med fredningsn"Bvnet for Frederiks-
borg amt som plItaleberettiget."

Da overfredningsn~vnet, som ved tidligere lejlighed har besigtiget
det p~gældende areal, kan tiltr~de det i kendelsen anførte, vil denne
være at stadf~ste. Et kort nr. Fr. 138 visende det omhandlede areal
og skrænten er vedhæftet nærv~rende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 30. november 1951
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I afsagte kendelse vedrørende fredning af matr. nr. 7a af Sonnerup by,

Kregme sogn stadf~stes.

Udskriftens rigtighed
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I KENDELSE

afsagt den 30. novembwe 1951
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt,

--- ....----

Fra parcellist Sigurd Jensen, ejer af matr. nr. 7a Sonne-
rup, hvilken ejendom er omfattet af fredningsplanen for Arresø,
har nævnet modtaget anmodning om at indlede fredningssag i hen-
hold til naturfredningslovens § 31 stk, 5.

Det er ejerens ønske at udstykke ca. 5 td land til opførelse
af 5 sommerhuse. Han har intet imod at underkaste sig nævnets

€:r:r~f;~:R:~F::e:::48P::::e:j;:N ~
skrænten imod søen og paa søbredden, idet han gaar ud fra, at

~~~e seAttf vil gør2..~rtyre f0\ ~ a51g~
J(s~ grun~g at servituter under alle omstændigheder er af
værdiforringende art.

Det drejer sig om et landskab af stor skønhed, hvorfor det i
og for sig er fredningsværdigt; men da det har en noget afsides
beliggenhed, skønner nævnet dog ikke, at man bør skride til en
fuldstændig fredning, da omkostningerne herved vilde blive ret
betydelige.

Det maa derimod - for a t undgaa ødelæggelse eller forringel-
se af udsigten til og fra Arresø _ anses som absolut paakrævet
at skærme skrænten o~ søbredden gennem de nedenfor anførte be-
stemmelser.

Efter nævnets skøn maa dette tillige være i ejerens egen
interesse, da en fri adgang til _ gennem lysthuse, badehuse el-
ler paa anden vis - at fremkalde lanskabelig disharmoni - syne s
at maatte forringe grundenes salgsværdi, hvortil kommer, at det
er tanken efterhaanden at faa fredningsplanen afviklet, men dog
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