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KENDELSE
afsagt den 28' juni 1952

af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Efter at det var kommet til Danmarks Naturfredningsforenings
kundskab, at A/s N.E.S .A. havde p8.abegyndt opførelsen af en trans-
formatorstation i Aalsgaarde mellem.Strandvejen og Øresund, har
foreningen henstillet til nævnet at udvirke - om fornødent gennem
en fredningssag - at den paatænkte transformatorstation anbringes
et andet sted.

Nævnet kan fuldt ud tiltræde, at en transformatorstation i den
projekterede højde paa det paagældcnde sted - der angives at være
lejet dels af Finansministeriet, dels af Tikøb kommune - ~ille komme
til at virke i høj grad udsigtsforringende og derfor være meget be-
klagelig, ogsaa under hensyn til at der ved siden af paa en af Fi-
nansministeriet lejet grund er opført en ualmindelig grim bygning
(fiskehalle), der ganske borttager udsigten over sundet, og til at
der i Aalsgaarde, hvor der ikke findes nogen strandbyggelinie, er
saare faa IIaandehullerll•

Da den paabegyndte transformatorstation ligger paa et areal,
der støder umiddelbart op til et lille anlæg, der ejes af Tikøb kom-
mune (matr. nr. 37b Aalsgaarde), og da det maa anses som paakrævet,
at dette anlæg ikke forringeo ved yderligere udstykninger (ell~r pa~
anden maade) har nævnet forhandlet saavel med N.E.S.A. som med
Tikøb kommune •

N.E.S.A. har herefter - med den imødekommenhed, som dette sel-
skab altid har udvist overfor nævnets ønsker - udtalt, at det af

tekniske grunde vil være meget vanskeligt at anbringe transformator-
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stationen et andet sted, men at man - trods de forøgede omkostnin-
ger _ er villig til uden vederlag at anbringe stationen saa dybt,
at den ikke kommer til at rage mere end 1 m op over fortovskanten.
Derved skønner nævnet, at dens udsigtsforringende karakter bort-
falder.

Formanden for Tikøb Gognoraad har udtalt, at han vil gaa ud
fra, at raadet ikke kan have noget imod en fredning af anlæget.

Herefter træffer nævn8t følgende beG temmelser:
Det Tikøb kommune tilhørende, paa matr. nr. 37 b Aalsgaarde

liggende anlæg fr0dcG saaledcG, at det ingensinde maa bebygges, være
sig med egentlige bygninger, boder, skure eller andet, ej heller
forsynes med faste indretninger, der efter nævnets skøn kan virke
skæmmende, saasom ledningsmaster o. lien., ligesom det ikke maa an-
vendes til telt81aening eller lejrplads.

Hvad beplantningen angaar foreligger den vanskelighed, at dor
baado er trang til udsigt over Øresund og til læbælter'-

Nu,'Vnetfastsættor derfor, at der paa to steder (som det nu er
tilfældet) ikke maa være en højere beplantning end een meter over
jordsmonnet, og at man mod hensyn til den øvrige beplantnin~ taGer
hensyn til, at udsigten fra Strandv0jen over Øresund bevares i det
omfang, hvori det er rimeligt og muligt.

EtrNert tvivlsspørgsmaal i saa henseende afgøres af nævnet ef-
ter forudgaaet forhandling med sogneratmet.

Endelig mener nævnot at maatte bos tomme, at den nuværende be-
~lantning ved det stakit, der er anbragt langs Strandvejen, bør
vedligeholdes saalodcs, at det naar Staki ttcts højde, men aldrig

"

bliv8r højere. Dutte gælder i særlig grad den del af stakittot, f

der ligger udfor N.E.S.A.'s foran omhandlede transformatorstation.

Herefter bestemmes:

N.E.S.A. 'B forannævnte trannformatorstation (der formentlig
ligger paa et umatrikul0ret omraade) maa højst rage een moter op
over fortovskanten.
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Tikøb kommunes anlæg samme sted fredes i det foran anførte
omfang.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr. nr. 37b Aalsgaarde, 'l'ikøbsogn, med fredningsnævnet for
FredBriksborg amt 80m paataloborottiget.

J. L. Buch. Carl Poulsen. Carl Peters cm.

I~
Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun krfRVes, hYle den in-
den 4 uger indankes for overfredn~ng6-
nfRVnet, Slotsholrnsgade 10, København K.
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