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§ 10.

REG. NR.o 31..84.000

UDDRAG AF:

Overfredningsnævnets afgørelse

af 7. marts 1986

om fredning af Maglemosen i Søllerød, Birkerød og
Hørsholm kommuner (sag nr. 2624/84).

Selve afgørelsen se: REG.NR.07700.00~

Ophævelse af ældre fredninger.

a. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves fuldstændigt:

l) Deklaration, tinglyst den 29. juli 1964, dengang på matr.nr. 4 ~
og 4 fu, Trørød By, Vedbæk.

2) Deklaration, tinglyst den 26. august 1964, dengang på matr.nr.
3 ~' Trørød By, Vedbæk.

3) Deklaration, tinglyst den 11. maj 1966, dengang . matr.nr. 8 .12,pa
9 2.' 11 og 34, Trørød By, GI. Holte.

4) Deklaration, tinglyst den 23. juni og 25 august 1966, dengang på
matr.nr. l ~' l ~' l i, l g, l .12 og l i, Sandbjerg By, Birkerød,
og matr.nr. 4~, Trørød By, Vedbæk.

5) Fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973 om fredning af
matr.nr. 10~, Trørød By, Vedbæk.

~ Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves for så vidt an-
går de arealer, der er omfattet af denne fredningsafgørelse:

6) Deklaration, tinglyst den 14. marts 1964, dengang på matr.nr. 38
og 39, Trørød By, Vedbæk.

7) Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af area-
ler af Sandbjerg og Ubberup byer i Birkerød kommune.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 10. juli 1 afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2086/70 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubbe-
rød byer i Birkerød sogn.

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige
fredningskreds den 14.4.1970 afsagte kendelse er sålydende:

Ism.
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"Under 6. juli 1965 modtog fredningsnævnet fra fred-
ningsplanudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde
amtsrådskredse en anmodning om, at der rejses fredningssag ved-
rørende en del af arealerne i Ubberød by og Sandbjerg by, alt
af Birkerød sogn, Frederiksborg amt (bilag l). I denne begæring
har fredningsplanudvalget anført, at der på en del af area-
lerne er givet frivillig fredning, og at det har været forsøgt
fra 1961, men forgæves, at få hele arealet fredet ad frivillig-
hedens vej.

Fredningsplanudvalget har til støtte for gennemførelsen
af en status quo-fredning anført, at området er et karakteri-
stisk istidslandskab med små højtliggende bakker, hvorfra der
åbner sig udsigter viden om, og at landskabet endvidere er ka-
rakteristisk, dels ved store spredte marker, med ~kovbryn og
levende hegn, og dels af spredt bebyggelse, hvis jorder endnu
kun er ekstensivt udnyttet. ~ndelig er det anført, at der ved-
rørende afgrænsningen af den eventuelle fredning har været for-
handling med Birkerød kommune, og der opnåedes enighed om,

• hvilke arealer, hvorpå der ønskes rejst fredningssag.

Den fremsatte begæring er fremlagt som bilag l med un-- derbilag l - 26. Ministeriet for kulturelle anliggender har ved
skrivelse af 7. april 1965 (bilag 6) givet fredningsplanudval-
get bemyndigelse til at rejse fredningssag.

t'

I anledning af den fremsatte begæring afholdt nævnet
et møde den 18. august 1965, hvor de i sagen interesserede myn-
digheder var mødt. (Jfr. udskrift nr. l)

Nævnet var i dette møde klar over, at gennemførelse af
\~) den begærte fredning, bl.a. grundet på, at en del af arealer-

ne ligger i umiddelbar nærhed af storbyen, kan medføre så sto-
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re erstatninger, at det bør undersøges, om erstatningernes stør-
relser står i et rimeligt forhold til, hvad der opnås ved fred-
ning af de pågældende naturværdier. Endvidere findes der byud-
Viklingsplan på arealerne, og det var af interesse at få under-
søgt, om byudviklingsplanen, der udløber i april 1966, vil bli-
ve fortsat for en sædvanlig periode af is år.

Som et led i sagens forberedelse blev der den 2S. ok-
tober 1965 (udskrift nr. 2) afholdt et fredningsmøde, hvor der
forhandledes med forskellige ejere, der var villige til at til~
træde Gn frivillig fredning uden erstatning. Under dette møde
anførte direktør Hjerl-Hansen, at han på grund af forskellige
omstændigheder ville overveje, om han ville frafalde erstatning
for fredning af sine arealer. Endvidere blev der forhandlet om
visse frivillige fredninger af de arealer, hvorpå der ønskes
rejst fredning. Den 15. november 1965 (jfr. udskrift nr. 3)

blev fredningssagen påny behandlet, og nyt møde blev afholdt
den 8. december 1965 (jfr. udskrift nr. 4), og herunder blev
det fremhævet, at en del af ejerne ønskede at bemærke, at deres
stilling til fredning i øjeblikket i væsentlig grad var afhængig
af, om yderzonebestemmelsen for arealerne fortsætter i 15 år
fra l. april 1966 at regne. Fredningsmødet blev udsat for at
indhente en erklæring fra Birkerød kommune i foranstående an-
ledning og til drøftelse af det fremlagte udkast til frednings-
påstanden.

Den 7. februar 1966 afholdtes et nyt fredningsmøde (jfr.
udskrift nr. 5), hvori der blev fremlagt en skrivelse af 13.
december 1965 (bilag 7) fra nævnet til byudviklingsudvalget med
påtegne t erklæring af 21. januar 1966, hvoraf det fremgår, at
byudviklingsudvalget på sit plenarmøde den 30. november 1965
har vedtaget et forslag til ny byudviklingsplan, bl.a. for Bir-
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~ kerød kommune, hvorefter de arealer, fredningen vedrører, ind-

går under planen for en periode på 20 år at regne fra byplan-
nævnets godkendelse.

Den 18. maj 1966 (jfr. udskrift nr. 6) afholdtes der
et møde til videre behandling af sagen. Til stede var arkitekt
Holden Jensen og civilingeniør Kofod for fredningsplanudvalget.
Nævnte Holden Jensen oplyste, at der ikke kan forventes noget
svar fra Birkerød kommune om virkningen af byudviklingsplanen.
Der var enighed om at fortsætte sagen vedrørende den rejste be-, gæring om fredning af arealer i Ubberød by og Sandbjerg by, alt
af Birkerød sogn, men at nævnet og udvalget forinden nærmere
ville gennemgå de arealer, der ønskes fredet.

Den 4. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 7) blev der i et
møde behandlet spørgsmålet om godkendelse af en indsendt fred-
ningsdeklaration vedrørende f~edni~g af følgende arealer, nem-
lig: matr. nr. l e, Sandbjerg, del af matr. nr. l a og matr.
nr. l g, l h og l i og l f Sandbjerg by, Birkerød sogn og en
del af matr. nr. 4 aa Trørød by, Vedbæk sogn •

• Nævnet fandt, at de pågældende arealer var særdeles
fredningsværdige, og godkendte den fremsendte deklaration med

4It det deri omhandlede fredningsforslag. Nævnet vil herefter med-
dele Danmarks Naturfredningsforening, at fredningsforslaget er
godtaget, og formanden vil drage omsorg for den fornødne ting-
lysning.

Der var enighed om, at denne fredning indgår som en
del af den påtænkte fredning over arealer i Ubberød og Sand-
bjerg.

Nævnet var efter besigtigelsen enige om, at begæringen
om rejsning af fredningssag jfr. naturfredningslovens § lo
bør tages til følge, idet betingelserne for fredning i henhold
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~, til fredningslovens § l er til stede, idet det angår naturskøn~
ne arealer af afvekslende karakter, således at gennemførelsen

.' af fredning vil være af stor fredningsmæssig betydning.
Fredningsnævnet rejste herefter fredningssag i et mø-

de den 8. juni 1966 (jfr. udskrift nr. 8) for følgende i Birke-
rød beliggende arealer, nemlig:

,
Ubber~ "tIt l at 2 b, 2 d, 2e, 2 f, l b, l c, l d og l e.

Sand1Jjerg by: 3 a, l a, l ab, l ae, l n, 6 i, l <1, l t, l u,
11 a, l x, l y, l æ, l z, 2 a, 2 m, 2 b, 2 o,
2 l, 51, 3 i, 4 e, 5 c, 9 f, 4 f, 4 s, 6 f, 6 s,
lo g, 4 h, 4 t, 4 p, 4 r, 4 u, 5 b, 6 a, 6 t,
6 c, 6 k, 8 d, 8 e, 8 f, 8 h, 6 g, lo f, 6 l,
6 m, 6 n, 6 o, 6 p, 6 <1, 6 r, 7 a, lo c, 5 e,
6 h, lo e, lo d, lo h, 7 c, lo b, 11 b, 7 d,
7 f, lo a, 7 e, 7 g, 7 i, 7 h, 8 a, 8 b, 8 c,
9 e, 18 a og 11 d.

I forbindelse hermed er der udarbejdet en ejerliste,
der er sålydende:

Ejerfortegnelse
----------------------------------------------
Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer------------------------------------------------
l a, 2 b,
2 d, 2 e
og 2 f

l Ubberød by Foreningen til oprettelse
af landbrugskolon1er for
fattige børn, "Friheds-
lyst", Ubberødvej pr.
Hørsholm.---~--------------------------------------

l b 2 Ubberød by

3 a Sandbjerg by

Frøken Margrethe Trock,
11 Krogsgårdll,
Sandbjerg pr. Hørsholm.

----------------------------------------

l c 3 Ubberød by Murermester Willy Simon-
sen, rfUbberødgård",
Ubberødvej pr. Hørsholm.

------'--------------------------._---------
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Matr.nr. Løbe nr.
,~ ...t-~ __ ...:. ~'~l.i~- -

Ejer___________- -..J.----.ii..----....---------------------
l d 4 a Ubberød by Fru Anna Marie Nyholm,

Lille Ubberød,
Sandbjerg pr. Hørsholm.----~---------------------------------------

l e 4 b Ubberød by, Fru Missen Greulich,
Birkerød sogn Ubberød.--------------_.............--_ ...._-_........--------~.I'------------

l a og l aq 5 Sandbjerg by,
Birkerød sogn

Direktør Finn Hjerl-
Hansen,
"Sandb jerggård tI pr.
Hørsholm.

-...------------------------------------------
l ab 6 Sandbjerg by Eksportchef Per Overgaard,

"Abildhøjll pr. Hørsholm.
--------------------------------------------
l ae 7 Sandbjerg by Fru Grethe Schnack,

Sandbjergvej pr.
Sandbjerg.--------------------------------------------

l e 8 Sandbjerg by Landsretssagfører
E. Fogh Hansen,
"Åsen", Sandbjerg 0ster-
skov, Vedbæk.

---------------------------------------------------
l f 9 Sandbjerg by Landsretssagfører

Erik 0igård,
"Bjerget" ,
Trørød pr. Vedbæk.-------------------------------------------------

l g, l h og
l i

lo Sandbjerg by,
Birkerød sogn

Redaktør
Michael Schrøder.-----.---------------------------------------------

l n og 6 i 11 Sandbjerg by,
Birkerød sogn

Forpagter
Eigil Wilhelm Knudsen.----------------------------------------------

l q 12 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Civilingeniør
Kaj Thornam,
Kæmpehøjvej, Vedbæk.---------------------------------------------------------------

l t 13 Sandbjerg by
Birkerød sogn Gartner Jørgen Jensen,

Lundely.---------------------------------------------------------------
l u 14 a Sandbjerg by

Birkerød sogn Oberstløjtnant P.Calvert
"Hacienda",
Sandbjerg pr. Vedbæk.

---'--------------------------- ...._-----------------
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Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav Ejer---------------------------------------------------
11 a 14 b Sandbjerg by

Birkerød sogn
Fru Karen Andersen

------------------------------------------------------
l ae 14 c Sandbjerg by

Birkerød sogn
Claudia Schwartz Hansen,
Kæmpehøjvej •-------~---~~-------~---~~--~-~-------------------------

l x, l y og
l æ

15 Sandbjerg by Grosserer Jens Rosen-
meier-----------------_.-~---.-....:.~-------""""----------------

l z 16 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Fru Elna L. Siversleth

-----------------------~--~--~~~--------------------------------
2 a og 2 m 17 Sandbjerg by

Birkerød sogn
Gårdejer Corfitz Jensen

-------------------------------------------_ .....-~------
2 b, 2 o og
2 æ

2 l og 51

18 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Grosserer Axel Madsen,
Højnæsgård.

Ministeriet for offent-
lige arbejder, ved Frede-
riksborg amtsråd.----------------------------------------------

3 i

19 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Fru Karen Hansen
-------------------------------------------------
4 e, 5 e og
9 f

20 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Gartner Henry Jørgensen \21 Sandbjerg by
Birkerød sogn-------------------------------------------------

4 f, 6 f og
lo g

22_- . Sandbjerg by
Birkerød sogn

Grosserer
John Erik Graueob---------------------------------------------

4 h, 4 s og
4 t

23 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Oberstløjtnant
Dines Johansen----------------------------------------------------------------

4 p 24 Sandbjerg by
Birlmrød sogn

Marius Pindborg
-------------------------------------------------------------
4 r og 4 u 25 Sandbjerg by

Birkerød sogn Revisor F. Gottlieb Bruun
---------------------------------------------------------------
5 b, 6 a og
6 t

26 Sandbjerg by
Birkerød sogn Direktør Knud Henriksen

Baunegaard---------------------------------------------------------------
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Matr. nr. Løbe nr.
---------------------------~----~--~---~----------------~--

EjerEjerlav----------------------------------------~~~~-------------~~~~
6 C1 6 k1 8 d 27
8 e1 8 f og
8 h

Sandbjerg by
Birkerød sogn

Plantageejer Svend Jensen
Sandbjerg øster
pr. Vedbæk------------------------~-*-~--------------~------------------

6 g 28 a Sandbjerg by
Birkerød sogn

Ingeniør
Henning Carlsen------------------------- ............ _-----------------------------

lo f 28 b SandbJerg by
Birkerød sogn

Direktør
Lars Tholstrup-------------~-------------~~~-~----~~~---~------------------

6 1 og 6 m 29

6 n 30

Sandbjerg by
Birkerød sogn

Sandbjerg by
Birkerød sogn

Erik-Jensen
Sandbjerg 0sterskov
Vedbæk.

Københavns Idrætsfore-
ning---------------------------------------------------------

6 o 31 a Sandbjerg by
Birkerød sogn

Konsul Poul Ryding
--------------------------------------------------------
6 p 31 b Sandbjerg by

Birkerød sogn
Oberstløjtnant
Folmer Hansen-----------------------------------------------------

6 q 32 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Direktør
Erling Scheller--------------------------------------------------------

6 r og 6 s 33 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Kontrolass. E. Holsteen
Sandbjerg Østerskov
pr. Vedbæk---------------------------------------------------------------

5 e1 6 ~1 7 a,34
lo C1 lo d,
lo e1 lo h,
lo i og lo k

Sandbjerg by
Birkerød sogn

Handelsgartner
Simon Andersen

----------------------------------------------------------------
7 C1 lo b og 35
11 b

Sandbjerg by
Birkerød ~ogn

Boghandler
Erik de Neergård m.fl.----------------------------------------------------------------

7 d1 7 f og
lo a

36 Sandbjerg by
Birkerød sogn Aage I.angsFabrikker A/S

7 e 37

----------------------------------------------------------------
Sandbj erg by
Birkerød sogn Fru Nina Andersen

---------------------------------------------------------------
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Matr. nr. Løbe nr. Ejerlav

, ,---------~------------------~~~~--------------------------~-~~--
Ejer-----------------------------~------------------~--------~~-

7 g oe 7 i 38 Sandb jerg by
Birkerød sogn

Korrespondent
frøken Gurli Ågård
LarsGn----------------------------------------------------------------

7 h 39 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Ingeniør Jens K. Skakke

--------------------------~~~----------------------------------
8 a 40 Sandbjerg by

Birkerød sogn
Direktør Finn Hjerl-
Hansen, tlSandbjerggård"
pr. Hørsholm--~-----------------------~~-~---------------------------~------

8 b 41 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Advokat P. Hedemann
Jensen-------~------------------~-~---------------~----------~-~~---

8 c 42 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Boet efter fru Christi-
ane Knuds en , ved Såby
Hansen, Knudsgård,
Sandbjerg pr. Hørsholm------~~---------~~--~-~--~-~-~--------------------------------

9 e og 18 a 43 Sandbjerg by
Birkerød sbgn

Gårdejer Kaj Petersen
Bokildegård.

11 d 44 Sandbjerg by
Birkerød sogn

Direktoratet for Post-
og Telegrafvæsenet-------------------------------------------------------

• Den 26. august 1966 (jfr. udskrift nr. 9) blev der af-
holdt fredningsmøde jfr. frGdningslovens § lo 2. stk. Som det

tt fremgår af den i sagen værende udskrift, blev de mødte gjort be-
kendt med fredningens indhold, hvorhos det i forbindelse hermed
blev oplyst, at arealerne henhørte under yderzone for et tidsrum
af 20 år. Endvidere er det oplyst i dette møde, at der findes en
del fredningsdeklarationer på Sandb jerg-fredningen, og at dette
vil blive omtalt under beskrivelsen af hver enkelt ejendom.

Idet bemærkes, at der i nærværende fredningssag er søgt
\tt opnået en del frivillige fredninger, og at der er aflagt besøg

hos hver enkelt ejer for at drøfte sagen med de pågældende bl.a.
om, i hvilket omfang der kunne opnåes en vis dispensation fra
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den rejste fredning sammenholdt med den på arealerne lyste by-
udviklingsplan, har dette medført, at sagen først i 1969 el ble-
vet moden til udarbejdelse af en kendelse.

TIen endelige fredningsdeklaration er sålydende:

FREDNINGSDEKLARATION FOR SANDBJERG-OMRÅDET

Fredningen har til formål at opretholde det nuværende
landskabsbillede, der bortset fra enkelte gartneriområder syd
for Sandbjergvej præges af store, ubrudte marker afgrænset af, levende hegn eller skovbryn, foruden enkelte frugtplantager og
spredt ekstensiv bebyggelse.

Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må
ændres, og således at de udelukkende benyttes på samme måde ~om

\

!

Ilt
l
I
I

hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, dog at en eventuel over-
gang fra land- eller skovbrug til frilandsgartneri skal være til-
ladt.

Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke
kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom eller gartneri.

• Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre ind-
retninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster.
El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog
kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelfø-
ring skal i sådanne tilfælde primært undersøg8s. Det naturlige
jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun
nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige
steder uden at virke ødelæggende for naturen. TIermå ej heller
foretages opfyldning af søer eller vandløb.

TIermå ikke foretages beplantning udover vedligeholdel-
:tt se af den eksisterende beplantning, eller foretages nyplantning,

undtagen, hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift.
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~, Fremtidige læhegn må dog ikke have en endelig højde over 4 meter.
Der må ej heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske

udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller
dele deraf.

Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af
eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseen-
de, størrelse og beliggenhed forinden godkendes af fredningsnæv-
net.

Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget er påtaleberet-, tigede.

NATURFREDNINGSNÆVNET
for

Frederiksborg Amts sydlige Fredningskreds,
i november 1969.

Hilden
fmd.

Deklarationen er fremsendt med en skrivelse, der er så-
, lydende:

I august måned 1966 afholdt nævnet et fælles møde med
4t lodsejerne af de arealer i Sandbjerg by, Birkerød sogn, hvorpå

der er rejst fredningssag.
Det bemærkes, at det drejer sig om en såkaldt landskabs-

fredning.
Sagens behandling har, blandt andet under hensyn til

,

l
f

den tinglyste byudviklingsplan, været besværliggjort.
I det foreliggende tilfælde har nævnet fundet anledning

til at gennemgå samtlige arealer med en besigtigelse, hvor eje-
ren som regel var til stede.

Fredningssagen er nu fremmet så langt, at nævnet mener ,
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at den kan sluttes med afsigelse af kendelse for derefter at
blive indsendt tilOverfredningsnævnet.

Nævnet har nøje gennemgået den oprindelige frednings-
deklaration, hvorefter der under sagens behandling er foreta-
get visse ændringer i deklarationen, bl.a. med hensyn til for-
bud mod anbringelse af campingvogne og hvad angår den endelige
højde af nødvendige hegn for ejendommens drift.

Da det på de enkelte møder er nævnt, at man senere vil
anmode om fremsendelse af on erstatningspåstand, anmoder nævnet
nu om, såfremt der ønskes erstatning, at der bliver fremsendt
en skriftlig fremstilling af erstatningskravet.

Det tilføjes, at erstatningen må beregnes under hensyn
til den i deklarationen foreslåede fredning, idet det bemærkes,
at nævnet vedrørende den eksisterende byudviklingsplan intet
kender til byudviklingsudvalgets standpunkt over for de ønskede
dispensationer fra den rejste fredningssag.

Der vedlægges den gældende deklaration. Den skriftlige
erstatningspåstand ønskes fremsendt senest den 6. november 1969.

Frankeret kuvert vedlægges.
Hilden.

Det bemærkes som tidligere nævnt, at der på samtlige
arealer, som inddrages under fredningen den 13. september 1967,
var tinglyst byudviklingsplan for Københavnsegnen af 16. decem-
ber 1966, således at arealerne lå i yderzone.

Nævnte byudviklingsplan er aflyst den 17/3-1970, jfr.
cirkulære af 27./12-1969 § 58 og efterfølges af lov om by- og
landzoner af 18. juni 1969.

Til brug for sagen har landinspektør N.H. Sandholt ud-
arbejdet et oversigtskort udvisende alle ejendomme med angivelse
af løbe nr., matr. nr. og ejernavne samt grænserne for fred-
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ningsområdet.

Videre er der af nævnet med bistand af landinspektø!en
udarbejdet et skema, der foruden løbe nr., matr. nr. og ejernav-
ne indeholder oplysninger om ejendommens arealer? de fredede
arealers størrelse? som ønskes fredet? samt fordelingen af disse,
jfr. fredningslovens § 2 arealer inden for 100 m fra fortids-
minder? § 25 stk. 2 arealer inden for 300 m fra skov, § 25
stk. 4 arealer inden for 100 m fra motorvej.

TIe i skemaet viste arealers størrelse er anført efter
matriklens udvisende og for delarealer er disse beregnet efter
matrikelkortet.

Vedrørende de ejendomme? hvorpå der er rejst frednings-
sag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom
med dertil hørende bemærkninger? jfr. beregningsskemaet.

2Som en gennemsnitserstatning pr. ID er nævnet enige i,
2at der tilkendes en erstatning på ca. 1,00 kr. pr. m , dog at

arealer? der henhører under fredningslove:.s § 2? § 25 stk. 2 og
4 tilkendes en erstatning ~å ca. 0,50 kr. pr. m2• Vejarealer til-
kendes ingen erstatning.

Samtlige erstatninger er forhøjet til nærmeste 500 kr.
eller 1.000 kr., og specifikation fremgår af skemaet.

Med hensyn til erstatningspåstande vedrørende de enkel-
te ejendomme, der berøres af fredningen, henvises til de fra
ejerne eller deres advokater fremsendte indlæg? som beror sær-
skilt for hver ejendom i fredningssagen.

Vedrørende de ejendomme, hvorpå der er rejst frednings-
sag? er fredningserstatningen anført ud for hver enkelt ejendom
med dertil hørende bemærkninger, hvilket er oplyst senere i ken-
delsen.

Med henvisning til den fremlagte ejerliste (bilag 3) be-
mærkes nedenfor følgende om de forskellige ejendomme, der i
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listen har fået særskilt nummer - fra l til 44.

Endvidere er der udarbejdet en bilagmappe, der fremlæg-
ges til sagen som nr. l til nr. 44 om de enkelte ejendomme. Dis-
se mapper er nummereret i overensstemmelse med listen og inde-
holder de til hver ejendom hørende bilag.

Beskrivelse af fredningsarbejdet for de enkelte ejen-
domme og med angivelse af, om der tilkehdes erstatning og i be-
kræftende fald erstatningens størrelse er som nedenfor anført.

Det bemærkes, at der i begærtngen om rejsning af fred-
ningssagen ved skrivelse af 8. juni 1~66 mangler nedennævnte
matr. nre., der alle er beliggence inden for det område, hvorom
der er begæret rejst fredningssag.

De manglende matr. nre. er parceller af eller del af
ejendomme, der er medtaget i førnævnte skrivelse af 8. juni 1966,
og er følgende:

matr. nr. l aq, parcel af matr. nr. l a,
matr. nr. 2 æ, parcel af matr. nr. 2 b,
matr. nr. lo i og lo k, parcel af matr. nr. lo c,
matr. nr. 6 s udgør en ejendom i forening med matr. nr. 6 r.

Fredningsnævnet er ved behandling af sagen gået ud fra,
at førnævnte matr. nro. henhører under de i skrivelse af ~. juni
1966 nævnte ejendomme, jfr. rekvirentens kortbilag.

Løbe nr. l.
Matr. nre. l a, 2 b, 2 d, 2 e, og 2 f Ubberød by, Bir-

kerød sogn.

Ejer: Foreningen til oprettelse af landbrugskolonior for fattige
børn "Frihedslyst".

Den 16. marts 1942 er der på en del af ejendommen ting-
lyst en foreløbig fredningsplan.
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En del af ejendommen er noteret som en landbrugsejendom.

Ejendommen drives som en landbrugsejendom, og på ejendommen fin-
des et børnehjem.

Formanden for stiftelsen er kontorchef L. Frederiksen.

Kontorchef Frederiksen har ved skrivelse af 6. februar 1968 op-
lyst nævnet baggrunden for stifteIsens oprettelse og virke.

Stiftelsen har som nabo til Arboretet i Hørsholm lovet dette
ikke at disponere over ejendommen på en måde, der er til hinder
for eventuel udvidelse af Arboretet; hvilket er blevet støttet

tt) af landbrugsministeriet ved skrivelse af 4. august 1967.
~ Kontorchefen tager iøvrigt forbehold over for fredningen som

foreslået i den fremsendte fredningsdeklaration og ønsker even-
tuel fredning gennemført efter en af stiftelsen udarbejdet de-
klaration, hvoraf særlig benlærkes, at ejendommen fremtidig kun

må benytte~:
a. til drift af børnehjem med eller uden tilhørende landbrug,
b. helt eller delvis til anvendelse til andre anerkendte so-

• ciale formål,
helt eller delvis som landbrug og/eller frilandsgartneri ic.
eller uden forbindelse med anden tilladt anvendelse,

d. helt eller delvis til arboretformål.

Fredningsplanudvalget har ved skrivelse af 8. november 1968 mod- I

sat sig, at der gives tilladelse til et separat tilsagn for nær-
værende ejendomme.

Nævnet har besigtiget ejendommen den ll. november 1968.

Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i overensstemmelse
med fredningspåstanden, og at man ikke kunne imødekomme ejerens
ønsker, da disse er ret afvigende fra den fredning, der ønskes
gennemført.
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.tf Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes en erstat-

ning på ialt kr. 162.000,-.

,

]:Jøbenr. 2.
Matr. nr. l b, Ubberød by og 3 a, Sandbjerg by, alt af

Birkerød sogn.

Ejer: Frøken Margrethe Trock, "Krogsgårdli, Sandbjerg pr. Hørs-
holm.

Foruden tidligere besigtigelse af ejendommen afholdtes der den
28. marts 1969 et fredningsmøde. Under mødet var ejerinden re-
præsenteret ved LRS Wøhtz. Det blev oplyst, at selve ejendommen
matr. nr. 3 a udgør en landbrugsejendom på ca. 55 tdr. land,
hvortil kommer matr. nr. l b, der ligeledes drives som landbrug.
Foruden landbrug er der et mindre hestestutteri. Til ejen.dommen
hører et parkanlæg, der udgør 5 tdr. land af landbrugsejendommen.
Ejerinden forbeholdt sig erstatning.

Ved skrivelse af 30. december 1969 fra LRS Wøhtz forbeholder den-
ne sig på ejerens vegne principalt, at ejendommen ikke fredes,
og subsidiært, at der i tilfælde af frednin.gen tilkendes en er-
statning på 979.164 kr. foruden sagsomkostninger.

Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter herefter hele ejendommen, og der tilkendes
ejeren en erstatning på ialt kr. 239.000,-.

Løbe nr. 3.
Matr. nr. l c, Ubberød by, Birkerød sogn.

Ejer: Willy Simonsen, "Ubberødgård", Ubberødvej pr. Hørsholm.

Ejendommen er noteret som landbrugsejendom.
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tt Der har været afholdt besigtigelse og møder om ejendommen, sidst

15. september 1967, hvorefter det fremgår, at ejeren ønsker at
udstykke ejendommen. Byudviklingsudvalget og boligministeriet
har ved skrivelse af 3. maj 1965 og ll. august 1965 afslået en
tidligere ansøgning om udstykning.

Advokat Henning Buhr har ved skrivelse sidst den 15. oktober
1969 fastholdt ønsket om udstykning, indretning af campingplads
m.v. og tilbyder et forlig mod en erstatning på 25 kr. pr. m2

betinget af, at ejendommen kan udnyttes til rideskole.

\ Det oplyses, at fredningsplanudvalget og fredningsnæv-
net har protesteret imod at give dispensation fra fredningsde-
klarationen.

Nævnet er efter nøje overvejelse enige i, at fredningssagen gen-
nemføres i overensstemmelse mod fredningspåstanden.

Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en
erstatning på ialt kr. 28.500.

, Løbe nr. 4 a.
Matr. nr. l d, Ubberød by, Birkerød sogn.

Ejer~ Elektriker Carl Nyholm.

Der har været afholdt.besigtigelse og møder om ejendommen, sidst
28. april 1969.

Ved skrivelse af 3. november 1969 har advokat Ib Thorsbøll på
ejerens vegne nedlagt påstand om erstatning på 150.000 kr. under
henvisning til eventuel udstykning i 3 villa-parceller.

Da nævnet ikke finder, at der foreligger nogen nærmere dokumen-
ttl tation for, at udstykning kan finde sted, idet arealet ligger i

------ -----
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yderzone, er nævnet enig i, at fredningssagen gennemføres i
overensstemmelse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ikke eje-
ren en erstatning under hcnvisning til, at nævnct ikke finder,
at ejendommens værdi forringes ved fredningen.

Løbe nr. 4 b.
Matr. nr. l e, Ubbcrød by, Birkerød sogn.

Ejer: Fru Missen Greulich, Ubberød.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom med eenfamiliehus.

Der har været afholdt besigtigelse og fredningsmøder, sidst 4.
november 1966, hvor fredningsnævnet gav tilladelse til, at ejen-
dommen blev bebygget med et eenfamiliehus til drift af jorden.
Advokat Hans Henrik Gamborg har sidst i skrivelse af 8. oktober
1969 på ejerens vegne nedlagt påstand om en orstatning på ikke
under 120.000 kr. under henvisning til eventuel senere udstykning
til bebyggelse, som standses ved fredningen.

Nævnet er enige i, at fredningssagen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en
erstatning på ialt kr. 16.500.

Løbe nr. 5.

Matr. nr. l a, l aq og 8 a, Sandbjerg by, Birkerød
sogn.

Ejer: Direktør Finn Hjerl-Hansen.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom omfattende matr. nr. l a
og l aq, idet oplyses, at landbrugsbygningerne ligger uden for
fredningsområdet. Matr. nr. 8 a udgør en til ovennævnte ejendom
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grænsende landbrugsejendom? hvis bygninger ligeledes ligger uden
for fredningsområdet.

Der er på en del af ejendommen matr. nr. l ~ og l ~
tidligere forelagt en frivillig fredning, der er sikret ved dekl.
lyst 23.6.1966. Den 16.5.1942 er tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

Der er på ejendommen afholdt møder den 8.8.1968 og
15.4.1969.

Ved skrivelse af 15. december 1969 fra advokat I.C. Mor-
tensen nedlægger denne på ejerens vegne påstand om fuld erstat~
ning eller ialt 928.331 kr.

Nævnet er enige i9 at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden. Nævnet er endvidere enige
i at undtage det areal? der tidligere er fredet? idet man forud-
sætter? at fredningsinteresserne er tilstrækkelige imødekommet.

Fredningen omfatter herefter den resterende del af ejen-
dommen med undtagelse af selve gårdlodderne, jfr. det i sagen
værende oversigtskorts udvisende.

11\ Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 123.500
for matr. nr. l a og l aq samt 21.500 kr. for matr. nr. 8 a.

Løbe nr. 6.
Matr. nr. l ab, Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Eksportchef Per Overgård? "Abildhøj" •

Den 25. september 1968 afholdtes et fredningsmøde på
ejendommen? der er en villa med tilhørende have.

Ejeren erklærer sig indforstået med fredning uden veder-
ta) lag under forbehold af, såfremt det af boligmæssige kraver nød-

vendigt at foretage en tilbygning? at få tilladelse hertil.
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Nævnet er enige i? at fredningssagen gennemføres i
overensstemmelse med fredningspåstanden.

Nævnet er endvidere enige i at tillade en ønsket til-
bygning under forudsætning af? at tegninger til sin tid frem-
sendes til godkendelse.

Under henvisning til? at nævnet herefter ikke finderp
at ejendommens værdi forringes ved fredningen? samt at ejeren
har tilbudt fredning uden vederlag) tilkendes der ingen erstat-
ning.

Løbe. nr. 7.
Matr. nr. l ae? Sandbjerg byp Birkerød sogn.
Ejer~ Fru Grethe Schnack) Sandbjergvej9 pr. Sandbjerg.

Ejendommen består af en frugtplantagey og jorden er ud-
lagt i to lodder, hvoraf den østligste er bebygget med et een-
familiehus.

Den 25. september 1968 blev der behandlet to andragen-
der om en udstykning af en del af ejendommen i to parceller til
bebyggelse. på et senere fredningsmøde den 30. september 19.68
blev der drøftet et andragende fra ejerinden om en udstykning
i den vestlige ende af selve ejendommen til to parceller til be-
byggelse således? at ejerindenp såfremt det blev tilladt, ikke
ville forlange erstatning for fredning af det 0vrige areal.

Advokat Fritz Reuther har ved skrivelse af 20. januar
1970 på ejerens vegne redegjort for ejendommens udnyttelse samt
udstykningsmulighederne for endnu to parceller til eenfamiliehuse
og nedlægger påstand om en erstatning på 400.000 kr., såfremt
ejendommen fredes.

Nævnet har vedtaget ikke at imødekomme ejerens ønske
om udstykningp uanset at ejendommen er beliggende umiddelbar øst
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__ for Sandbjerg bykerne.
Nævnet er herefter enig i, at fredningssagen gennem-

føres i overensstemmelse med fredningspåstanden. Fredningen
omfatter hele ejendommen, og der tilkendes ejeren en erstatning

"

på ialt kr. 12.500.

•

Løbe nr. 8.

Matr. nr. l e, Sandbjerg by? Birkerød sogn.
Ejer~ Landsretssagfører E. Fogh Hansen.

Ejendommen udgør en helårsbeboelse med tilhørende have-
areal og er fredet jfr. deklaration lyst 23.6.1966.

Nævnet er enige i~ at den eksisterende fredning anses
for tilstrækkelig.

Foranlediget heraf er ejendo~~en ikke medtaget i den
rejste fredningssag for Sandbjerg-området.

Løbe nr. 9.
Matr. nr. l f, Sandbjerg by~ Birkerød sogn.
Ejer: Advokat Erik 0igård .

Ejendommen udgør et mindre areal i tilknytning til ho-
vedejendo~~ens beliggende i Trørød by? og den er fredet jfr.
deklaration lyst 23.6.1966.

Nævnet er enige i, at den eksisterende fredning anses
for tilstrækkelig. Foranlediget heraf er ejendommen ikke medta-
get i den rejste fredningssag for Sandbjerg-området.

Løbe nr. 10.
Matr. nr. l g, l h, og l i> Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer: Redaktør Michael Schrøder.

Ejendommen udgør en helårsbeboelse med tilhørende
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havearealer og er fredet jfr. deklaration lyst 23.6.1966.

Nævnet er enige i, at den eksisterende fredning anses
for tilstrækkelig.

Foranlediget heraf finder nævnet ikke anledning til at
pålægge ejendommen yderligere fredning.

Løbe nr. ll.
Matr. nr. l n og 6 i? Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer7 Forpagter Eigil Wilhelm Knudsen., Ejendommen er bebygget med et sommerhus og et helårshus
omgivet af lavtliggende udyrkede arealer.

Nævnet har besigtiget ejendommen og afholdt møde den
13. marts 1968. Advokat Ole Stockmarr har på ejerens vegne ved
skrivelse af 4. november 1969 nedlagt påstand om erstatning på
150.000 kr. ~ såfremt der ikke gives tilladelse til helårsbeboelse
på matr. nr. 6 i.

Nævnet er enige i at gennemføre fredningen i overensstem-
melse med fredningspåstanden og vil ikke modsætte sig? at begge

~ matr. nre. benyttes til helårsbeboelse.
Der tilkendes herefter ikke nogen erstatning.

Løbe nr. 12.
Matr. nr. l q? Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Civilingeniør Kaj Thornam7 Kæmpehøjvej9 Vedbæk.

Fredningsmøde afholdt 30. september 1968, der resulterede

,
I

\1

i, at nævnet den 21. oktober modtog en skrivelse fra ejeren? hvor-
efter denne udtaler, at han er indforstået med, at der lyses fred-
ningsdeklaration på hans ejendom uden vederlag alt under forud-
sætning af? at der ikke sker bebyggelse eller andre indgreb i
naturen på en strækning af 100 ro fra det på ejendommen værende
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oldtidsminde. Herfra undtaget lavt drivhusbyggeri på nærliggen-
de gartneriejendom. Endvidere er han indforstået med} at op-
førelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse kun fore-
tages med fredningsnævnet s samtykke. Sagen har været forelagt
Danmarks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget? der
har erklæret sig enige i? at modtage fornævnte fredningstilbud.

Nævnet er enige i? ~t fredningssagen gennemføres i
overensstemmelse med fredningspåstanden og godkender samtidig?
at ejeren får tilladelse til at opføre tilbygning til eksiste-
rende bebyggelse? såfremt tegninger kan godkendes af nævnet.

Nævnet er enige i? at der ikke tilkendes ejeren erstat-
ning.

Labe nr. 13.
Matr. nro l t} Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Gartner Jørgen Jensen? Lundely.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig frednings-
plan .

Fredningsmøde blev afholdt den 19. marts 1969. Det drejer
sig om en udpræget gartneriejendom, hvorpå der findes 52 drivhuse.
Erstatning forbeholdes} særlig med hensyn til? at det er usikkert?
om den form for gartneri? som han driver] kan forventes at kunne
fortsætte i de kommende år. Han forbeholder sig at opføre funk-
tionærboliger.

Ejeren har ved Lrs. Søren Thorsen i skrivelse af
3. november og 50 november 1969 redegjort for erstatningskrav
ialt på ca. 4 mille kr.

Nævnet ar enige i? at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden? og at den nuværende ud-
nyttelse af ejendommen kan opretholdes) samt at ejeren kan for-
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__ ) vente godkendt opførelse af de til driften fornødne væksthuse og
funktionærboliger.

•

,

•

Fredningen omfatter herefter hele ejendommenlog der
tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 45.000.

Løbe nr. 14 a.
Matr. nr. l U1 Sandbjerg byy Birkerød sogn.

Ejer~ Oberstløjtnant P. Calvert , "Hacienda" 9 Sandbjerg
pr. Vedbæk.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

Den 29. maj 1969 afholdtes et fredningsmøde på ejendommen.
Arealet 1 der udgør ca. 6 tdr. lmld) benyttes til frugtplantage med
påhvilende landbrugsforpligtelse. Ejeren forbeholdt sig erstat-
ning.

Advokat Axel Kaufmann har på ejerens vegne ved skrivelse
af 5. november 1969 fremsendt et erstatningskrav på 100.000 kr.

Nævnet er enige i? at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmeIse med fred~påstanden .

Fredningen omfatter hele ejendommen, og der tilkendes
ejeren en erstatning på ialt kr. 32.000.

Løbe nr. 14 b.
Matr. nro 11 al Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer: Fru Karen Andersen.

Ejendommen er en landbrugsejendom, der drives som frugt-
plantage fra de på ejendo~~en værende bygninger.

Ejendommen blev besigtiget den 28. april 1969.
Advokat Ole Stockmarr er på ejerens vegne ved skrivelser

af 23. oktober og 5. november 1969 fremkommet med indsigelser mod
fredningen og ønsker ret til overgang til drivhusgartneri.
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Som erstatning påstås tilkendt 40.000 kr. pr. td. land eller ca.
258.200 kr .

• Nævnet er enige i9 at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter hele ejendommen 9 og der tilkendes
ejeren en erstatning på ialt 29.500 kr.

Løbe nr. 15.
Matr. nr. l Xl l Y og l æj Sandbjerg bY9 Birkerød sogn., Ejer~ Grosserer Jens Rosenmeier.

Ejendommen er bebygget med et eenfamiliehus med tilhøren-
de havearealer.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig frednings-
plan.

Der har været afholdt møder den 30. september 19669
15. marts 19679 og ejeren har anmodet om tilladelse til at opføre
en medhjælperbolig m.v. samt fremsendt forslag til fredningsde-
klaration.

It~ Nævnet har ikke taget stilling til disse andragender9

idet ejeren ved skrivelse af 5. november 1969 fra advokat Johan
tt Rosenmeier har meddelt 9 at ejeren frafalder sine ønsker og til-

byder vederlagsfri fredning mod at få tilladelse til at udvide
nuværende bebyggelse med ca. 60 m2 samt at opføre udhus med
plads til to biler.

Nævnet er enige i) at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstandenj og at give ejeren den ønske-
de tilladelse til en tilbygning på ca. 60 m2 samt til opførelse

'ta af et udhus 9 idet dets beliggenhed skal godkendes af nævnet.
Tegninger skal godkendes 9 forinden bebyggelspnfinder sted.

-- -- -------
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Fredningen omfatter hele ejendommen v og der tilkendes
ingen erstatning.

Løbe nr. 16.
Matr. nr. l z? Sandbjerg by; Birkerød sogn.

Ejer~ Fru Elna L. Siversleth.
Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-

ningsplan.

Ejendommen er en ubebygget parcel udlagt som haveareal.
Størsteparten af ejendommen er beliggende inden for en afstand
af 100 m fra kæmpehøj på naboejendommen matr. nr. l q. Sagen
blev behandlet på fredningsmødet den l. juni 1967 og senere ved
mødet den 20. juni 1967.

Ejeren har søgt om tilladelse til at opføre et eenfa-
miliehus.

Nationalmuseet har ved skrivelse af 8. august 1967
intet at erindre imod en dispensation fra naturfredningslovens

•
100 m grænse fra kæmpehøjen .

Advokat B. Helmer Nielsen har ved skrivelse af 5. no- I
\vember 1969 på ejerens vegne tilbudt fredning vederlagsfrit

mod; at den ønskede tilladelse til bebyggelse gives; i modsat
fald påstås en erstatning på ikke under 60.000 kr.

Nævnet er enige i at give ejeren tilladelse til at opføre
det ønskede eenfamiliehus. Tegninger af huset og dets beliggen-
hed skal godkendes af nævnet; forinden bebyggelsen finder sted.

Nævnet er endvidere enige il at fredningssagen gennem-
ovneforføres i overensstemmelse med fredningspåstanden og som anført/med

den ønskede dispensation til bebyggelse.
Fredningen omfatter hele ejendommen; og der tilkendes

ikke ejeren nogen erstatning.
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Løbe nr. 17.
Matr. nr. 2 a og 2 m, Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer~ Gdro Corfitz Jensen.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

Ejendommen er en landbrugsejendom og drives som frugt-
plantage. Gårdlodden og de derpå værende bygninger, moselodden
samt arealer beliggende vest for motorvejen er ikke medtaget i

'e fredningen.
~ Fredningsmøde er afholdt den 26. juni 1968.

Ejeren modsætter sig fredningen. Ved skrivelse af
6. november 1969 har advokat Søren Thorsen på ejerens vegne mod-
sat sig fredningen) der vil være ensbetydende med~ at der ikk kan
drives en frugtplantage på normal vis. Han støxter sin påstand
ved udtalelser fra "Erhvervsrådet for Gartneri og Frugt avl IV •

Advokaten tilbyder en frivillig ordning med tilladelse til deling
I

I'

I ,I
af ejendommen i et nærmere antal storre parceller.

Nævnet har beh~ndlet sagen og har ikke kunnet imødekomme
ejerens ønsker og er enige i, at fredningen gennemføres i overens-
stemmeIse med fredningspåstanden. Fredningen omfatter kun den
del af ejendommen? som er vist på fredningsplanen. Der tilkendes
ejeren en erstatning på ialt kr. 44.500.

Lobe nr. 18.
Matr. nr. 2 b~ 2 o, og 2 æ~ Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer: Grosserer Axel Madsen1 Højnæsgård.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en forelobig fred-
ningsplan.
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Ved møde den 13. juni 1969 har nævnet besigtiget ejen-
dommen 1 der foruden den landbrugsmæssige drift indeholder en
grossistvirksomhed samt tre funktionærboliger. Syd for tilkørsel
til motorvejen ligger en lod af matr. nr. 2 b samt matr. nr. 2 o.
Advokat AnKer Thide har på ejerens vegne ved skrivelser af 4. no-
vember 1969 og 25. november 1969 modsat sig fredningen under hen-
visning ti19 at ejendommen senere agtes udstykket. Såfremt fred-
ningen gennemføres 1 kræves en erstatning på 400.000 kr. foruden
advokatomkostningerne på 10.000 kr.

Nævnet er enige i9 at fredningen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Fredrtingen omfatter kun den del af ejendommen 1 som er vist
på fredningsplanen? idet en moselod af matr. nr. 2 b ikke hører
under frednihgsområdet.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 129.500.

Løbe nr. 19.
Matr, nr. 2 l og 519 Sandbjerg bY1 Birkerød sogn .

Ejer~ Ministeriet for offentlige arbejder1 v. Frederiksborg
Amtsråd.

Ejendommen udgør et ubebygget areal ved Gøngehusvejens un-
derføring under motorvejen.

Frederiksborg Amts Vejinspektorat har ved skrivelse af
27. marts 1969 meddelt? at amtsrådet ikke vil kræve erstatning for
fredning af arealerne.

Nævnet er enige i1 at fredningen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden uden erstatning til ejeren.
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~.'~~. Løbe nr. 20.
Matr. nr. 3 i? Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer: Fru Karen A. Hansen.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom.

størsteparten af arealet ligger inden for 100 m græn-
sen fra motorvejen.

Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse den 13. marts
1968? hvor ejeren forbeholdt sig erstatningskrav.

For ejeren har advokat Aksel Poulsen fremsat et er-
statningskrav på ialt 45.000 kr.

Nævnet er enige i~ at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter kun den del af ejendommen? der er
beliggende øst for motorvejen som vist på fredningsplanen.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 14.000.

Løbe nr. 21.Ir Matr. nr. 4 ey 5 c og 9 f? Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer: Gartner Henry Jørgensen.

4t Ejendommen udgør en landbrugsejendom? der drives som
frugtplantage.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 13.
marts 1968. Ejeren har ved skrivelse af 4. november 1969 modsat
sig fredningen og forbeholder sig en erstatning på 600.000 kr.

Nævnet er enige i? at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Fredningen omfatter kun en del af ejendommen so.
vist på fredningsplanen.
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Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt
kr. 31.000.

Løbe nr. 22.
Matr. nr. 4 f~ 6 f og 10 g~ Sandbjerg by, Birkerød

sogn.
Ejer~ Grosserer John Erik Graucob.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

Ejendommen er bebygget med et eenfamiliehus med til-, hørende garagebygning og er beliggende inden for 300 m grænsen
fra fredskov.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen, og ejeren
har ved skrivelse af 26. januar 1970 meddelt~ at han tilbyder
frivillig-fredning mod at få tilladelse til at opføre et tyroler-
hus eller en erstatning på ialt 110.000 kr.

Nævnet har behandlet sagen og er enige i ikke at

•
kunne imødekomme ejeren~ samt at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden .

Fredningen omfatter hele ejendommen.
Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 8.500 .

Løbe nr. 23.
Matr. nr. 4 h9 4 s og 4 t~ Sandbjerg by, Birkerød sogn. I

Ejer: Oberstløjtnant Dines Johansen.

Ejendommen består af et eenfamiliehus med tilhørende
havearealer.

I

II-
I
,
I

I

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 13. de-
cember 1968~ hvor ejeren fremkom med ønsker om at udstykke ejen-
dommen.
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Ejeren har ved advokat H.J. Beier frem§endt skrivel-
ser af 22. januar 1969~ 4. september 1969 og 6. november 1969,
hvori han modsætter sig fredningen og anmoder om tilladelse til
udstykning af en nærmere betegnet parcel. Såfremt dette ønske
ikke opfyldes, påstås en erstatning på 80.000 kr.

Nævnet er enige i ikke at imødekomme ejerens ønske
om udstykning~ samt at fredningen gennemføres i overensstemmelse
med fredningspåstanden.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 20.000., Løbe nr. 24.
Matr. nr. 4 p, Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer~ Marius Pindborg.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

Ejendommen består af eenfamiliehus med tilhørende have-
og mosearealer og er beliggende inden for 300 m grænsen fra fred-
skov .

• Fredningsnævnet har bes~gtiget ejendommen ved møde
den 23. april 1969.

Advokat Anker Rasmussen har på ejerens vegne ved skri-
velse af 4. november 1969 oplyst, at det er ejerens hensigt at
få udnyttet ejendommen til campingplads eller udstykning og frem-
sætter et erstatningskrav på 500.000 kr. + advokat omkostninger.

Nævnet er enige i9 at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåst anden , samt at der tilkendes ejeren
en erstatning på ialt kr. 9.500 kr.
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tt Løbe nr. 25.
Matr. nr. 4 r og 4 u~ Sandbjerg by~ Birkerød sogn .

• Ejer: Revisor F. Gottlieb Bruun.

Ejendommen er bebygget med et helårshus.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 13.

marts 1969 og ikke truffet ejeren hjemme.
Ejeren har ved lrs. M. Hess Petersen ved skrivelse af

24.3.1970 tilbudt) at ejendommen bliver fredet uden erstatning~
såfremt de ejeren ligeledes tilhørende arealer i Høsterkøb bliver
fredet. I tilfælde af~ at fredningsnævnet ikke vil medtage Høster-
køb-arealerne 9 påstås en ikke nærmere fastsat erstatatning.

Nævnet er enige i~ at fredningssagen gennemføres i
overensstemmelse med fredningspåstanden~ og at man ikke kan med-
tage nævnte Høsterkøb-arealer . i nærværende sag.

Der tilkendes ikke ejeren nogen erstatning under hen-
visning til~ at næ~et ikke finder, at ejendommens værdi forringes
ved fredningen.

~ Løbe nr. 26.
Matr. nr. 5 b9 6 a og 6 t, Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer~ Direktør Knud Henriksen, Baunegård.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom bestående af
landbrugsarealer beliggende i flere selvstændige lodder som vist
på fredningskortet.

Matr. nr. 6 t er udstykket til brug for en medhjælper-
bolig, men er endnu ikke bebygget.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
\~ ningsplan.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 28. sep-
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~l..,/ tember 1967 og afholdt møder om sagen sidst den 13. juni "1969.

Advokat Oscar Engholm har ved skrivelse af 9. septem-
ber 1968 fremkommet med et tilbud om fredning mod frigivelse af
englodden9 lodden beliggende ved matro nr. 6 r og 6 o samt et area]
vest for gården ved Gammelmosevej umiddelbart nord for matr. nr.
l ae og l ab til byggegrunde? samt til at matr. nr. 5 b får til-
ladelse til at blive bebygget med selvstændige landbrugsbygninger?
således at dette matro nr. kan afhændes tsom selvstændig ejendom.

Advokaten er ikke fremkommet med et erstatningskrav.t"~
Nævnet er enige i? at man ikke kan imødekomme ejerens

ønsker? og at fredningssagen gennemføres i overensstemmelse med
fredningspåstanden.

Den af ejeren nævn~e moselod af matr. nr. 6 a ligger
uden for det fredede område.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 149.500.

Løbe nr. 27.
Matr. nre. 6 c? 6 k? 8 d? 8 e? 8 f og 8 h, Sandbjerg

~i by? Birkerød sogn.

Ejer: Plantageejer Svend Jensen.

Ejendommen udgør en landbrugsejendom og drives som
frugtplantage. Ejendommen ligger delvis inden for 300 m grænsen
fra fredskov.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 23. april
19699 og ejeren har ved skrivelse af 6. november 1969 forbeholdt
sig en erstatning på l kr. pr. m2.

Nævnet er enige i? at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 68.500.
~
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,tt, Løbe nr. 28a.
Matr. nr. 6 g, Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer: Ingeniør Henning Carlsen.

Matr. nr. 6 g udgør i forening med matr. nr. 10 f
en landbrugsejendom.

Den 16. marts 1942 er der tinglyst en foreløbig fred-
ningsplan.

, Den 6. juli 1968 er der tinglyst betinget skøde til
direktør Lars Tholstrup (se løbe nr. 28b) på matr. nr. 10 f.

Matr. nr. 6 g er bebygget med et eenfamiliehus samt
en medhjælperbolig? alt til drift af jorden som landbrug.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den l. maj
1969, og ejeren tilbød vederlagsfri fredning betinget af? at han
kan få tilladelse til en tilbygning.

Nævnet er enige i? at fredningen gennemføres i over-
ensstemmeIse med fredningspåstanden.

Fredningsnævnet er endvidere enige i at give ejeren

• tilladelse til at opfore en mindre tilbygning under forudsætning
at, at tegninger hertil godkendes af nævnet.

Da ejeren har tilbudt vederlagsfri fredning? tilken-
des der ingen erstatning.

l
I,
l
t
r
I
i

Løbe nr. 28b.
Matr. nr. 10 f, Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer: Direktør Lars Tholstrup.
v. betinget skøde lyst 6. juli 1968 (se løbe nr. 28a).

Ejendommen er af matrikeldirektDratet godkendt som
en selvstændig landbrugsejendom betinget at, at der opføres de
til drift af jorden fornødne bygninger.
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Bebyggelsen har endnu ikke fundet sted.

Nævnet har besigtiget ejendommen den l. maj 1969~
men har ikke truffet ejeren.

Ejeren har ved advokat Niels Monberg den 18.3.1970 med-
delt~ at denne forbeholder sig ret til at opføre de til jordens
drift fornødne bygninger? ikke en "skrabetu, men en exclusiv be~
byggelse? og forbeholder sig iøvrigt erstatning.

NJ~let er enige i, at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Nævnet er endvidere enige i at give tilladelse til de
for ejendommens drift nødvendige bygninger betinget af? at teg-
ninger til disse samt beliggenheden godkendes.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 32.500.

Løbe nr. 29.
Matr. nre. 6 l og 6 m? Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer~ Erik Jensen.

Ejendommen er bebygget med et eenfamilishus samt udhus,
og der drives en kommissionsforretning med frugt fra ejendommen.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 28. marts
1969. Ejeren har ved skrivelse af 4. november 1969 modsat sig
fredningen og forlanger en erstatning på 100.000 kr.

Nævnet er enige i? at fredningssagen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Under henvisning til? at nævnet ikke finder? at ejen-
dommens værdi forringes ved fredningen, tilkendes der ingen er-
statning.
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Løbe nr. 30.

Matr. nr. 6 ny Sandbjerg byy Birkerød sogn.

Ejer~ Københavns Idrætsforening.

Ejendommen er bebygget med en feriehytte og benyttes som børnehave.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 23. april

1969 uden at træffe ejeren.

Nævnet er enige i~ at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Da fredningen ikke skønnes at forringe ejendommens
~ værdi, tilkendes der ikke ejeren nogen erstatning.

1obe. nr. 31a.
Matr. nr. 6 OJ Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer: Konsul Poul Ryding.

Ejendommen består af et sommerhus med haveareal.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 29. maj
1969. Ejeren blev ikke truffet hjemme.

\It' Byudviklingsudvalget har ved skrivelse af 10. februar
1969 nægtet opførelse af helårshus.

tt' Advokat Kaj Munksø har på ejerens vegne ved skrivelser
af 17. september og 4. november 1969 modsat sig fredningen under
henvisning til~ at ejeren agter at opføre et helårshus på ejen-
do~~en.

Ejeren kræver en erstatning på 20.000 kr.9 men vil
såfremt helårsbebyggelsen bliver godkendt? eventuelt frafalde er-
statningskrav.

Nævnet er enige i at gennemfore fredningen i overensstem,
melse med fredningspåstanden og kan således ikke imødekomme eje-
rens ønsker.
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Da fredningen ikke skønnes at forringe ejendommens
værdi~ tilkendes der ikke erstatning til ejeren.

Løbe nr. 31b.
!

Matr. nr. 6 p~ Sandbjerg by~ Birkerød sogn.

Ejer~ Oberstløjtnant Folmer Hansen.

Ejendommen udgør en ubebygget parcel.

Det oplyses? at ejendommen ved landbrugsministeriets
approbation af 30.12.1966 er fremkommet ved omdeling mellem
matr. nre. 6 o og 6 p. Ministeriet meddeler i skrivelsen, at
såvel byudviklingsudvalget som naturfredningsnævnet ved skrivel-
ser~ henholdsvis l. og 5. november 1966 har givet udtryk for, at
der ikke kan forventes meddelt tillaGelde til bebyggelse.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den
29. maj 1969.

Ejeren har ved skrivelse af 30 november 1969 modsat
sig fredningen og fremkommer med en erstatningspåstand på
70.000 kr .

• Nævnet er enige i at gennemføret fredningen i overens-
stemmelse med fredningspåstanden.

Da der ved omdelingssagens behandling er blevet med-
delt parterne, at parcellen ikke kan forventes bebygget~ og da
ejendommen iøvrigt ligger inden for 300 rogrænsen fra skov, skøn-
ner nævnet, at ejendommens værdi ikke forringes ved fredning.

Der tilkendes derfor ikke ejeren nogen erstatning.

Løbe nr. 320
Matr. nr. 6 q, Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer: Direktør Erling Scheller.

Ejendommen udgør en villagrund med et eenfamiliehus.
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"

Naturfredningsnævnet har besigtiget ejendommen den
23. april 1969.

Ved skrivelse af 10.10.1969 har ejeren meddelt frivil-
lig fredning~ såfremt tilgrænsende ejendomme fredes.

Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Under henvisning til ejerens tilbud af 10.10.1969~ samt
at nævnet ikke skønner9 at ejendommens værdi forringes ved frednin-
gen9 tilkendes ingen erstatning.,
Løbe nr. 33.

Matr. nr. 6 r og 6 99 Sandbjerg bY9 Birkerød sogn.

Ejer~ E. Holsteen.

Ejendommen udgør en vi1laejendom med eehfamiliehus og
have.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 23.4.l969?
hvor ejeren meddelte? at han var indforstået med fredningen uden
erstatning.

Nævnet er enige i? at fredningen gennemføres i over-
ensstemmelse med fredningspåstanden.

Da nævnet ikke skønnery at ejendommens værdi forringes
ved fredningen 9 tilkendes der ikke ejeren nogen erstatning.

Løbe nr. 34.
Matr. nre. 5 e? 6 h9 7 a9 10 C9 10 dy 10 e9 10 h? 10 i

og 10 k9 Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Handelsgartner Simon Andersen.

~ Ejendommen er delvis beliggende inden for 300 m grænsen
fra fredskov9 og den 16.3.1942 er på en del af ejendommen tinglyst
en foreløbig fredningsplan.
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Ejendommen udgør en landbrugsejendom, der drives som
handelsgartneri med ca. 7000 m2 under glas 9 udhuse og fire funk-

e- tio~Ærboliger.
Ud over drivhusgartneriet drives jorden som frugtplan-

tage og frilandsgartneri.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 2. juni

1969-.
Ved skrivelse af 4. november 1969 har advokat Jørgen

Krøigaard på ejerens vegne fremkommet med indsigelser mod fred-
ningen. Advokaten7oplyser? at ejeren forbeholder sig ret til at
dele ejendommen i 3-4 selvstændige gartneriejendomme til brug
for ejerens 3 sønner, der alle er gartneruddannet.

Videre meddeler advokaten, at gartneriet, der drives
meget rationelt som en industri, vil lide katastrofal-skade, så-

·fremt fredningen medfører indskrænkninger i driften eller hindrer
en ekspansion. Såfremt fredningen gennemføres, kræves der en
erstatning på 1,5 mille kr.

Nævnet er enige i) at fredningen gennemføres i over-

• ensstemmelse med fredningspåstanden .
Nævnet undlader ikke at bemærke? at fredningsdeklaratio-

nen ikke er til hinder for den fremtidige drift af gartnerivirk-
somheden, at ejeren kan forvente tilladelse til udvidelse af driv-
huse, driftsbygninger sa~t funktionærboliger i det omfang, det
er nø~vendigt for virksomhedens fortsatte drift, men kan ikke for-
vente at få tilladelse til oprettelse af nye selvstændige gartner-
ejendomme. Det bemærkes, at alle tir- (le nY"Yr:':1.i::'lgcr::;l~:ll

~odkendes af nævnet

Nævnet er herefter enige i at tilkende ejeren en er-
re statning på ialt kr. 115.000.
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Matro nro 10 b, 7 c og 11 b, Sandbjerg by? Birkerød

,

li

I
II

sogno
Ejer~ Boghandler Erik de Neergård m: flo

Ejendommen er bebygget med et stråtækt stenhus og be-
står af skov- og mosearealo

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 130 marts
1968.

Ejeren har ved advokat Anker Thide i skrivelse af
190 december 1969 meddelt nævnet) at han modsættor sig fredningen
og ønsker tilladelse til at udstykke ejendommen i fire parceller,
een til hver af ejerne, til brug for helårsbeboelse og forbeholder
sig erstatningo

Ved skrivelse af 190 marts 1970 påstås en erstatning
på 2000000 kro

Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i over-
ensstemmeIse med fredningspåstanden.

Det bemærkes, at nævnet ikke vil modsætte sig, at
ejendommen benyttes til helårsbeboelseo

Ejeren tilkendes en erstatning på kr. 1605000

Løbe nro 360
Matro nro 7 dy 7 f og 10 æ9 Sandbjerg by, Birlcerød sogno

Ejer, Aage Langs Fabrikker A/S o

Fredningsnævnet har besigtiget ojendommen den 280 marts
19690

Ejendommen udgor en landbrugsejendom (lystgård) og dri-
ves som forsøgsgård og med hestepension. på ejendommen er dGn
16.301942 tinglyst en forelobig fredningsplan o
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På ejerens vegne har professor dr. jttr. A. Winding Kruse
ved skrivelse af 29. oktober 1969 meddelt, at selskabet vil god-
kende fredningen uden krav om erstatning under forbehold af5 at
de omkringliggende ejendomme fredes på samme betingelser.

Nævnet er enige i at gennemføre fredningen i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Da der pålægges tilgrænsende ejendomme tilsvarende dekl.)
modtages ejerens tilbud om frivillig fredning.

Der ydes således ingen erstatning.

Løbe nr. 37.
I

Matr. nr. 7 ej Sandbjerg by; Birkerød sogn.

Ejer~ Fru Nina Andersen.

Ejendommen er bebygget med et eenfæniliehuso
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 130 marts

1968 og 28. marts 1969.
Ejeren udtalte, at hun var indforstået med fredningen

uden erstatning .

Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i overensstem-
melse med fredningspåstanden, samt at der ikke tilkendes ejeren
nogen erstatning under henvsining til} at ejendommens værdi ikke
skønnes at blive forringet ved fredningen, samt at ejeren har
tilbudt vederlagsfri fredning.

Løbe nr. 38.
Matro nr. 7 g og 7 i} Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer~ Fru Gurli Ågård Larsen.

på ejendommen er den 16.3.1942 tinglyst en foreløbig
fredningsplan.
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tt Ejendommen er bebygget med et sommerhus.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den l. maj 1969.
r

Ejeren har ved skrivelse af oktober 1969 forbeholdt sig
skadesløs, og såfremt der ikke gives tilladelse til helårsbeboel-
se, forlanges mindst 100.000 kr, for hvert matr. nr. i erstatning.

Nævnet er enige i, at fredningen gennemføres i overens-
stemmelse med fredningspåstanden.

Nævnet er endvidere enige i at tilkende ejeren en erstat-
ning på kr. 2.500 for fredningen af matr. nr. 7 i; men ingen er-
statning for fredning af matr. nr. 7 g, idet det skannes, at
sidstnævnte ejendoms værdi ikke forringes ved fredningen.

•

tabe nr. 39.
Matr. nr. 7 hl Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Ingeniør Jens K. Skakke.

Ejendommen er bebygget med et sommerhus.
På grunden er den 16.3.1942 tinglyst en foreløbig fred-

ningsplan .
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 28. marts

1969.
Ejeren er ikke truffet til stede, og nævnet har forgæves

søgt forbindelse med ham. Adressen er ubekendt, idet ejeren
er bortrejst til udlandet.

Nævnet er enige i; at fredningen gennemføres i overens-
stemmelse med fredningspåstanden, sa~t at der ikke tilkendes
ejeren erstatning under henvisning til; at det skønnes at ejen-
dommens værdi forringes ved fredningen.
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ti Løbe nr. 40.
Matr. nr. 8 a? Sandbjerg by? Birkerød sogn.

S8 løbe nr. 5.

Løbe nr. 41.
Matr. nr. 8 b? Sa~dbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Advokat P. Hedemann Jensen.

Ejendommen er bebygget med et so~merhus? der anvendes
som helårshus.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 13. marts
1968.

Ved skrivelse af 5. november 1969 har ejeren meddelt? at
han forbeholder sig en erstatning på ialt 30.000 kr. betinget
af? at der gives tilladelse til helårsbeboelse.

Nævnet er enige i at gennemføre fredningen i oV8rensstem-
melse med fredningspåstanden.

Nævnet er endvidere enige i, at det ikke vil modsætte sig?
II at ejendommen overgår til helårsbeboelse.

Der tilkendes ikke ejeren erstatning under henvisning
tily at det skannes? at ejendommens værdi ikke forringes ved fred-
ningen.

Løbe nr. 42.
Matr. nr. 8 c? Sandbjerg by, Birkerød sogn.

Ejer~ Boet efter Christi8.1l3Knudsenj Ve Såby Hansen.

,,
\

I
r
I

På ejendommen er den 16.3.1942 tinglyst en foreløbig
fredningsplan.

Ejendommen er en ubebygget marklod? der i forening med
matr. nr. 2 c og 25 udgør et landbrug.
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Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 28. marts
1969.

Advokat Ole Stocknlarr har på dødsboets vegne i skrivelse
af 4. november 1969 meddelt fredningsnævnet 9 at ejendommen er
velegnet til oprettelse af en selvstændig lystejendom; drivhus-
gartneri m.v.

Forbeholder sig en erstatning på ca. 800.000 kr. fO~Aden
omkostninger.

Nævnet er enige i at gennemføre fredningen i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 118.500

Løbe nr. 43.
Matr. nr. 9 e og 18 a) Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Gårdejer Kaj Petersen, Bokildegård.

på ejendommen er den 16.3.1942 tinglyst en foreløbig
fredningsplan.

Ejendommen udgør en landbrugsejondom.
'ti Ejeren har ved advokat Axel Poulsen i skrivelse af 4. no-

vember 1969 meddelt nævnet, at der påstås en erstatning på ca.
664.000kr. under henvisning til, at fredningen medfører? at der
ikke kan etableres drivhusgartneri.

Nævnet er enige i at gennemføre fredningen i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Der tilkendes ejeren en erstatning på ialt kr. 112.500.

Løbe nr. 44.
IÆatr. nr. 11 d? Sandbjerg by? Birkerød sogn.

Ejer~ Direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
Ejendommen er bebygget med en radiomast.
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Nævnet har ved skrivelse af 7. marts 1969 anmodet ejeren
om dens stilling til fredningen) men har ikke modtaget svar.

Nævnet er enige i at gennemfore fredningen i overensstem-
melse med fredningspåstanden.

Der tilkendes ikke ejeren nogen erstatning.

, Følgende panthavere har meddelt krav om udbetaling af
erstatningen eller for en del deraf~

l. Overformynderiet vedrørende 2 i Overformynderiet
bestyrede pantebreve~ store henholdsvis 150.000 kro
og 90.000 kr. med pant i matr. nr. 2 b og 2 a~ Sand-
bjerg by~ Birkerod sogn.

2. 0stifternes Kreditforening 1 Jarmere Plads 21 København
V.

•
løvrigt finder nævnet 1 at panthavernes interesse ikke be-

rores af fredningen 9 hvorfor erstatningen vil være at udbetale
til lodsejerne.

De enkelte erstatningsbeløb forrentes fra kendeIsens af-
sigelse med l % over den for nævnte dato af Dannarks National-
bank fastsatte diskonto.

Herefter folger en specificeret redegørelse om, hvilke
erstatninger der bor gives for fredningen.

Fredningen omfatter ialt ca. 220 ha.
Don samlede erstatning belober sig til kr. 1.582.500900.

Ifølge fredningslovens § 17 udredes 3/4 af erstatningen
af statskassen og 1/4 af amtsfonden9 idet det dog indstilles~
at Overfredningsnævnet træffer bestemmelse om, at en større
andel af erstatningen udredes af statskassen.
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Kendelsen vil være at tinglyse på de i den skematiske
opstilling nævnte matr. nre. i det omfang~ fredning er iværksat

aqførtmed påtaleret som i fredningsbegæringenjog med prioritet forud
for al pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse,
medens der med hensyn til offentlige rettigheder som landbrugs-
noteringen m.v. henvises til tingbogen.

Kendelsen forelægges i ~edfor af fredningslovens § 199

stk. 3 for Overfredningsnævnet til godkendelse inden dens iværk-
sættelse~ men denne forelæggelse medfører ikke nogen ankebehand-
ling.

Med hensyn til erstatningens beregning henvises til føl-
gende skematiske beregning.
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\

~r------l-------~----------------------1--------------1--------------------:-------------1-,---------------;----------i
l : ! l l i ; i
~Lb.nr. \ Ejendommens art: j Areal ialt ! Arealer fordelt: II Ejerens III Beregnet l Tilkendt !
l ! l! ,l!;

,. l j Ejer: j Heraf begæ- ! l erstatnings- i erstatning. [erstatning !
: ! l f i i 1 l
j l Ejendommens beliggenhed: l res fredet: l A. § 13 l krav 1 A. § 13 1 l
j ! ~. B. § 25 stk. 2 l 1 B. § 25 stk. 2 ~ !
! i ! c. § 25 stk. 4! i C. § 25 stk. 4 I i
i \ l 2 ! D. tidl. fredet! j D. tidl. fredet \ !
! j Matr.nr.: l m l E.§2 l kr. 1 E.§2 i kr. !
l : l: j , "'r------l-~~~~:~~-::~:----------------I--------------1-------------------- 1-------------1----------------1----------1
! : l i l i 1 l
i UbberØd by 'l! ! l l I i
I . i i l 'll l l a 2b 2d 2e 2f ! 275979 ! ! forbehold . i!
: ! i i i i
i ! h. vej 354 l i I i

! Landbrug med bygninger m.v. I ! I I l
: • j I ii Foreningen til oprettelse l i l l
i af landbrugskolonier for l 1 A. 47800! A. 47800 !I fattige bØrn l 275979/ B. 227825 I B. 113900 1162.000
i' t l h . 354 : l i! ! .Friheds1ys l •veJ I j l

~------i--~---------------------------i--------------1--------------------1-------------1----------------~----------1
\ \ lUbberØd ! ! j i j
l ! a II l ! j;
l j 3 Sandbj erg ; 377721 j i ~ l
; ! :: ! 1
l 2 l Landbrug med bygninger m.v. I : A. 99600 A. 99600 ~
i ! i :
i rv1argrete Trock, Krogsgård ! 377721! B. 278121 979. 164 l B. 139060 ~ 239.000

~------~--~---------------------------i--------------1--------------------1-------------1----------------1----------1
l l UbberØd I 28700 ! ! ! i l
l I 440! I ; !:

l 3 Havebrug, landbrugsejendom I h. vej l 125 kr. pr. j l
i ! l l 2 i
i Glo gårdbygninger l l ; m i
t 1 t 1 ~
J Murermester Willy Simonsen i 28700 I A. 28260 i A. 28260 I 28.500I . Ubberødgård l h. vej 440 ~ l 706.500. ~.~------j------------ ~------------_-j J J J :

- •

-



- - • ee e '-tir~~~::.~l-~~::~::::::-:~:~------------l----~~::~-~:~:-l--~~::~:~-~:~:~~~-l--;~:~:::-----l--~;:::::-------l--;~~~::~:-l
l l l l !.! !. j
l ! Ejer: ! Heraf begæ- i l erstatnlngs- i erstatning 1 erstatning f
l : .' I • : ,

l \ Ejendommensbeliggenhed: I res fredet: l A. § 13 I krav i A. § 13 ! l
! l !! B. § 25 stk. 2 i j B. § 25 stk. 2 ! I
j I I I c. ~i~i.~;~e~ I ' c. ~i~i.~;~de:i Ij ! j 2 i D. i D. li I' Matr. nr.: l m i E. § 2 l kr. E. § 2 I kr. !
• I i i l • :~------~-----------------------------~---------------~-------------------~--------------i-----------------~-----------~: ! d l i : i i lI 11 I 51781 ! l I I
! 4A lEenfamiliehus ! i i l I
i I !: l', i
I l • 81 i':i j Elektriker Carl Nyho1m! 517 ! A. 5178 150.000! O l O l
l ! Lille UbberØd j 1 , 1 i i
r------i-----------------------------1---------------1-------------------1--------------i-----------------1-----------1
i Ile ! 20812 !! j. i
I 4B ( ! h. vej 371 !! ! i
I i H b :!! !!l i ave rug l ! l i i! l landbrugsejendom ! ! A. 12159 I l I
r I : i! i:I ~Eenfamiliehus 1 208121 ! A. 12.160 I :
: ! ! i I I! l Missen Ellen Greu1ich: l B. 8282! 120.000 ! B. 4.140 i 16.500 !l------~-----------------------------i:---------------~ J j j-----------~
: I !: l I :I I SarrlbJerg bl ! l I I l I
\ 5 11a og laq \ 1847951 Det under D I for lb.nr. Se også i I
l I I h.vej 715! :~~:d:~e~l l ~a~~:40 lb.nr. 40 t l
j ! Landbrug uden gårdens! i! I
1 j j! h. t. dekL L ! !
i . bygninger l i (6 66 l !! ! j l 23. 19 I !l I ~;~~~:~~~ Hjerl-Hansen , 125510I A. 121795 ! A. 121.800 I
i j ! h. vej 7151 D. 53600 i 928.331 !
j I 1! E. 3000 ~ ! E. 1.500 l 123.500 :L J l j J • J-- J J



r~--1~-----------------------~------~----------~---------~---------~----~--,------~-----~---~--~--~-~~---;• 'l .: .

!Lb.m'~ Ejendommens art: ! Areal ia.Lt: l Arealer fordelt: \ Ejerens I Beregnet Tilkendt'

..i l Ejer: l Heraf begæ- ( : erstatniDg,s.-1 erstatning erstatning i
l nh' f ed t i A § 13 l k : A § 13 1l Ejendommens beligge ed: I res ro~ e : \ B: § 25 stk. 2 l rav ! B: § 25 stk. 2 j
: C. § 25 stk. 4 C. § 25 stk. 4 l

l 2 D. tidl. fredet D. tidl. fredet l
l I rttatr. nr.: I m . E. § 2 : kr. : E. § 2 : l<r. l

~-----i---------------------------------~------------i-------------------i--------------~------------------~-----------~
j l lab ! 2180 i : !I 6 ! Villaparcel m. eenfamilie-: .:

! ! hus l
! I Eksportchef Per Overgård 1

~-----~--~~~=~~~~-----------------------~--------==~~--~:_-------~:~~---~------~-------~---------~--------~------~----~
! l l ae I 124'70 . : ! i', . .
! 1 I Frugtplantage m. een- i Ø-lod 97'70
l l ll ~ familiehus m.m. ! V-lod 2700

! \ Fru Grethe Schnack~ Sandbjergve~ J.2470; A. 12470 i 400.000. i A. 12.470 i 12.500 l~-----i-------~-------------------------1------------~-------------------~----..---------~------------------~-----------~j I n i I j ; j : j! 11 i l og 6 23786 l • i ~

I Eenfamlliehus og l l
i sommerhus, have- og :l mosearaaler !
1 Forpagter Eigild Wilhelm \
I j Knudsen~ Moseranden I 23786 j A. 23786 i 150.000! O .! O i

!-~~--l--~:~:~:::::~~-::~::::~-------l-------;;~~-i-------------------~--------------~------------------1-----------,
! Civiling. Kai Thornam i: ! KæmpehøjveJ I 5516 , A. 5516 i O i . O I O l~--------------------------------~---------------_._--~----------------------------------~------------------~------------



•------f-------------------------------l--------------,------------------1--------------1-----------------1---:--------1
Lb.nr. i Ejendommens art: ! Areal la1 t: 1 Arealer fordelt: l Ejerens l Beregnet ! ..Ukendt!

i j I ; . ;" )
j Ejer: l Heraf begæ- i i erstatnings- i erstatning i erstatnlng J

Ejendommens beliggenhed: I res fredet: I A. § 13 i krav I A. § 13 ! l
! I ~: ~~§:~~:~ l ~: ~ ~§:~~:~ i l! l D. tid!. fredet ! D. tid!. fredet i I

! Matr. nr. \ m2 ! E. § 2 ! kr. ! E. § 2 ! kr.!
I l I i l i j______L ~ .------------------~--------------4-----------------~------- J
I l! i i : it ! i : : i i

13 l ! 49195 i 1 i ! !

Handelsgartner-i. med c:riv- l j A. 39995 I l A. 40.000 l l
huse og bol igep m.m. i l E. 9200 j , E. 4.600 i 45.000 I

j !: i j l
l l l i iH8ndGlsgartner ·Jørgen Jensen i 1 i I i

l "Lundely" , Sanrlbjerg ! 49195 ! ! 110.000.000 . l !
------r-------------------------------~--------------r------------------l--------------~-----------------i------------1
l4A ; lu boll"g og 31863 ,'I l,: l

Frugtplantage med
~dhuse l I l
Oberstløjtnant P. Calvert
"Hacienda", Sandbjergvej 31863 A. 31863 100.000 A. 31.860 32.000

14B l1a 29151

Frugtplantage med bolig m.m. 40.000
Fru Karen Andersen ! pr. td.l. ! l
HØjbo, Sandbjergvej 29151 A. 29151 258.200 l A. 29.150 29.500 I

-~~--~-~~-~;-~;----------------------l--------~~~;~-L------------------i--------------l-----------------1------------1
Eenfami1iehus, udhus m.m. ; ,

::::s. Jens Rosenmeier I A. 15'ID2 I
I Kæmpehøjvej l 16272 i E. 870, O . O ,o !_____J J ~ J J J__ - J
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!Lb.nr·1 Matr.nr.: I Areal ialt: ! Arealer fordelt: l Ejerens

\ Ejendommens art: \ Heraf begæ- ' erstatnings-
: ~

Ejer: ! res fredet: A. § 13 krav A. § 13

d b 1· d' : B. § 25 stk. 2 B. § 25 stk. 2Ejen ommens e 19genhe : 4 § Jo: c. § 25 stk. C. 25 stk. ~
2 i D. tidl.fredet D. ~id1.fredct

1------'-~~----------------------------I-----~---;;~~-~-~:-~-~-----------1----~:--------!-::-~-:----------1----~~:..---~
i 16 Eenfamili ehus ',l i,:.'

Havejord

, . Fru Elna L. Sivers1eth, i , A. 1900 I i :

! : Kæmpehøjvej i 7814 ! E. 5914! 60.000 ! O ! O _lr----_r------l-------------------------------~--------------~------------------1---------------~-----------------~-----------1
'17 i 2a og 2m i 106132 i 1 lI Frugtplantage med bolig m.v. l,:., A. 260lto li. forbehold A. 26.0lto· l,:!

Gårdejer Corfitz Jensen .
i Gøngevangen . 62720 I c. 36680! . C. 18.340 44.500 j

I-~;---i-~~-~~-::-~;-------------------i-------~~~~;;-1------------------1---------------i-----------------4-----------1
Landbrug med bygninger m.m. ! i

A. 109260! A. 109260
r/s Gross. Axel Madsen l
IIHØjnrJ3S gård" 149420 C. 40160 l 400.000 c. 20080 129.500 ir-----------~·--------------------------i--------------~------------------~---------------~------ ..----------~-----------~: I l ",:,:! 19 ; 2 og 51 i 1631 1 l j :!

l \ Ubebyg~et I l !! ' ;,,:,
~ J i i i i
j i Ministeriet for off. arb. i 1 ! !
: : : I! \ v. Frederiksborg amtsråd 1631 i C. 1631 i O O OL J J j J ~ ~ _

-----------------~------------, .
! Tilkendt (Beregnet

erstatning -l erstatning:
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r------l---~--------------------------r---------~-----r------------------l--------------l------------------l---~-------l ..
! Lb.nr. ! Ma'cr.nr.: i Areal ~alt: l Arealer fordelt: i Ejerens i Beregnet i T~lkendt !
l i Ejendommens art: Heraf begæ- I I erstatningS-! erstatning -{ erstatni~

. l'!:'l I Ejer: res fredet: I A. § 1~ , krav i A. § 13 l
! : Ejendommens beliggenhed: i B. § ~'5stk. 2 B. § 25 stk. 2 l
! C. § 25 stk. 4 C. § 25 stk. 4 !

! l 2 D. tidl. fredet D. tidl. fredet !
1 ! ; m ! E. § 2 i kr. 1 E. § 2 I kr. i

~------1-----------------------------~---------------1-------------------1--------------4------------------1-----------1
! 20 l 31 i 89389 ! ! ! !!
t i ! ~ l I : ~ j
1 1 Landbrug uden gårdens i !! I i
! . : l: I:

l i bygninger ! 3360! 3360!!~ i ! A. ~ A. ~ \
~ : Fru Karen A. Hansen i i' i
i ! Sandbjerg l 24160! c. 20800, 45.000 ,C. 10400 ! 14.000 i
r------~-----------:-----------------~---------------l-------------------i--------------4--------_·---------1-----------1
l 21 ! 4e 50 og 9t I 37482 l 1 I l l
l i l h. vej 1485 i l l'

I Frugtplantage med bolig m. m. 1 l I
! Gartner Henry Jørgensen 345321 ~: 2~§~~ 600.000 '~: 2~1~ i 31.000
! \ Toftenl Sandbjerg : h. vej 1485 1 i : i,
~------1-----------------------------~---------------~-------------------1--------------1------------------~-----------~
! 22 ! 4f 6f og lOg 18059 ! ; ! I I
~ ! h. vej 1221 : ; !i , ; i 1l \ Eep-familiehus m.m.! I \
1 1 Havejord : i i
l I Gross. E. Grauoob 18059! B. 16838 !!! f l ; :

~ l Maglemosevej h.vej 1221: 110.000 ,B. 8420 ! 8.500 i~------~-----------------------------~---------~-.----~-------------------~--------------i------------------~-----------~! 2.3 l 4h 4s 4t ! 21682 i l ! 1'1I i Eenfarniliehus, havejord h. vej 1835 i I' i
l ! OberstlØjtnant Dines 21682! A. 19847 l 80.000 A. 19.850 20.000 l! 1 Johansenl Moseranden ,h. vej 18.35i I i !L ~ l • l ~ l
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ILb.nr. l Matr.nr.: Areal ialt: 1 Arealer fordelt: ~ Ejerens

l Ejendommensart: Heraf begæ- j erstatnings-
!! Ejer: res fredet: I A.

l Ejendommensbeliggenhed: 1 B.
! ; c.
i 2 1 D.
: m l E.
!r------~------------------------------i--------------i------------------~---------------~------------------i-----------J

I 24 ! 4P I 19083 ! ~ l
\ : h.vej 690 ! !

! Eenfamiliehus med r~vejord .
! Fabrikant M. Pindborg 19083 ( B. 18393 ! .

i ! Maglemosevej l h. vej 690: . 500.000 . B. 9.200 : 9.500
t------1------------------------------1--------------~------------------~---------------~------------------1-----------1
! 25 ! 4r 4u l 2643 i : i i! j og i l l

! ! h. vej 195 ; \
~Sommerhusmed havejord l ! i
! Revisor F. Gottlieb Bruun! 2643 l A. 2448 forbehold !
j Moseranden l h. vej 195 l : O o!~------,------------------------------i--------------1------------------~---------------i------------------1-----------~

; 26 i 5b 6a og 6t ! 197290! ; : l
~ ! h. vej 1280: \
i Landbrug med bygninger m.m. ( ~ A. 125550 A. 125.550 i
~ !' i
i DirektØr Knud Henriksen, i 174290 i B. 47460 forbehold B. 23.730 l 149. 500

. ! Baunegård : h. vej 1280: : : !,~------~------------------------------~--------------~------------------~----------_._---~-------------------------------I 27 ! Se Sk Sd 86 8f Sh l 1074061 ; i l ~
! : i:l Frugtplantage med beboelse ! ~

! m.m. i i
! i {

1 Plantageejer Svend Jensen, 1 : A. 29480 A. 29.480
! Sandbjerg l 107406! B. 77926 107.400 B. 38.960 68.500~ __ -_--J_- __ --------------------------J--------------~ ..__~ J _

erstatning

§ 13
§ 25 stk. 2
§ 25 stk. 4
tidl. fredet
§ 2 kr.

A § 13
B § 25 stk. 2
C § 25 stk. 4
D tid1.fredet
E § 2 kr.

krav

•



• • ee '.t------l------------------------------l---------------1-------------------~--------------~----------------:------------1
! Lb.nr. l Matr.nr. Areal ialt: l Arealer fordelt: i Ejerens i Beregnet Tilkendt )
\ l Ejendommens art: Heraf begæ- ; I, erstatnings- ! erstatning - erstatning!

l, l ":jcr: res fredet: l" A. § 13 l :l~rav i A. § 13 !
d l, nh d B. § 25 stk. 2. ! B. § 25 stk. 2

i Ejcn ommensbe 19ge e: i 4' § 4! ! c. § 25 stk. liC. 25 stk.
I i i m2 I ~: ~i~l. fredet ! kr. l ~: ~igl.fredet i kr.;

~------~------------------------------1---------------1-------------------1--------------~----------------1------------1
j 28A 1 6g j 26888 i i i!

i i~:::~~l:::i:dc::~:::rd ; I i ! . •
l Maglemosevej ! I i
: Ejendommen er noteret som! l
; landbrug sammenmed 10 f, i 26888 i B. 25938

r------~-~~-~~~~:--------------------~---~:~~:---~~-i-------------------i------~-------i-----~----------~-------~----1
i 28B : 10f ; 36860 i! ; i! i i 1 I ~ i

i ! Ubebygget markjord noteret :
! ; som landbrug med 6 g

I ! Betir>.get skøde til direktør A. 28130 forbehold l A. 28.130
! i Lars Tholstrup, Sandbjergvej . 36860 ,B. 8730. ; B. 4.365 ,32.500

r-~;---~-~1-:~-~~---------------------1---------~;;~--1-------------------1--------------1----------------1------------ I

I I ~:~~~:;~iehus med udhus m.v. ! 1

j ! Gartner Sv. E.V. Jensen,i : ~
\ i Sandbjerg Østerskov : 1987: B. 1987, 100.000 . O : O ;

r------i------------------------------l---------------1-------------------1--------------1----------------~------------ l
l 30 i 6n . 4081 i !

i l l 1! l Sommerhus, havejord i !

i f l
l 1 KØbenhavns Idrætsforening, !
L J_~~~~~~~~:_~~~~~~~~:J ~~: __J_~: ~~: J __ :~~~~ ~ ~ ~ j
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Lb.nr. i Matr.nr.: Areal ialt: : Arealer fordelt: i Ejerens Beregnet ! Tilkendt l

l Ejendommens art: Heraf begæ- ! i erstatnings- I erstatning ; erstatning {

l Ejer: res fredet: ! A. § 13 l krav l A. § 13 :
b l, nh ~B. § 25 stk. 2 : B. § 25 stk. 2

Ejendommens e ~gge ed: 1 c. § 25 stk. 4 ! c. § 25 stk. 4
. i

2 ! D. tidl. fredet : D. tidl. fredet
m j E. § 2 ! kr. E. § 2 kr.

~------t------------------------------4---------------~------------------~--------------~---,---------------~-----------ii 31A ! 60 ! 1583 l .! i l i

! SOllml€rhllS, havejoro I h. vej 12 ! l i ! I
Konsul Ryding i 1583 i B. 1571 i,! l
Sandbjerg Østerskov , h.vej 12 i 20.000 I O i O~------~------------------------------~---------------l------------------j--------------~------------------1 J

1 31B 6P l 1858' ';

! Ubebygget grund ! !
.

( Oberstløjtnant Folmer Hansen l, \

! Sandbjerg ,Østerskov 1858 B. 1858 70.000 O O

~-;;---1-~q---------------------------1---------~;;;--1------------------~--------------J------------------i-----------1
i h.vej 750 ;
~ !
; Eenfamiliehus, havejord; !

! DirektØr Erling Scheller, 4973 'B 4223 O O I O
1 Sandbjerg Østerskov h. vej 750 j . i

r-------r-----------------------------i---------------l------------------i--------------l------------------~-----------1
l : 6r 68 2 46 i :: :l 33 ! og . 5 l !' ,~
i i Eenfamiliehus, havejord l i l
) j Kontrolass. E. Holsteen i l l
! \ Sandbjerg Østerskov i 2546 \ B. 2546: O : O i O 1--------~-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
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------i-----------------O--------------l--------------~------------------ ---------------------------------~-----------
Lb.nr. ~ Matr.nr.: ; Areal ialt: ~ Arealer fordelt: Ejerens l Beregnet ) Tilkendt)

! i:
: Ejendommens art: Heraf begæ- erstatnings- i erstatning erstatnln~

i Ejer: res fredet: A. § 13 krav! A. § 13
B. § 25 stk. 2 f B. § 25 stk. 2i Ejer.dommens beliggenhed: C. § 25 stk. 4 I c. § 25 stk. 4

i 2 D. tidl. fredet ! D. tidl. fredet
! m E. § 2 kr.! E. § 2 kr. ,~--;~--~-~~-~~-~~-~~;-~~~-~~~----------~--------------1---··--------------i--------------l------------------i----------1

10h 101 og lOk 150030 ~ l
:;

! Handelsgartneri med driv- l
i huse m.m., bolig og 4 i
! medhjælperboliger :
; A. 85065 ; A. 85 065
; Handelsgartner Simon Andersen 150030 •
~"Vennersgård" h. vej 5995 B. 58970 1,500.000 B. 29.480 115.000

f--;~--i-;~-~~~-:~-~~b-----------------l-------~~;;;--1------------------i--------------1------------------1----------~
1I Sommerhus, havejord

; f

1 Boghandler Erik :
l Erik de Neergård m.fl. !
[ Moseranden 16388 j A. 16388 200.000

~--;~--l-~d-;f-:~-~~~----------------··-l-------:~;:~--~------------------l--------------
!

16.500
; j------------------~----------~I .
l .

A. 16.)88

~Landbrug med beboels8 m.m.

l Aage Langs Fabrikker A/S ! A. 3330
1 Fol ebakker· 47945 : B. 44615 O

~------1-------------------------------l--------------i------------------4--------------
37 i 7

e i 4477 I j
! Eenfamiliehus, havejord l
! Frk. Nina Andersen l

i ! JVIoseranden : 4477 ~A. 4477 j O~------~-------------------------------j--------------~------------------j--------------

o o
: i"------------------;----------i. ;

O O-----------------------------~
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l Lelr. \, Matr:nr.: a t "' ...• 1al t:! Arealer f~rd.~lt; ~ensA i Eeregbet' t' TUIWt :,~.l,

; I .., \ ~ !" ~.! i

l 1 Ejendommens aT1t: i He~af begæ- 1 l erstatnings-! erstatning'- . i erstatning' 1
i i i i l l I i
! l Ejer: , r~ frø4et~ l A. § 13 l krav l A. § 13 : i

i } t ~. § 25 stk. 2 i l B. § 25 stk. 2 l lEjendommens beliggenhed: ~ l ! f I ir l c. § 25 stk. 4 l ! c. § 25 stk. 4 ! i

l , ~ 2 I De t§id1. fredet l ! D. t§idl. fredet ! l
j !. i tn i E. 2 i kr. ! E. 2 l kr. fL ~- - ~__• .J. .L. • ~ ---__~--_-----_--_--J------------------J-- ~
I 38 ! 7g og 71 l 19 3860 l l l l ll : 17l 22101 I I l I
l Sommerhus, havejoro! ! I l i!r l i t i i t: ::.!. t t
! Gurli Åg!rd Larsen I ! A. 4090! ! ! l

: i SandbJer$vej I 6U) l El. 2040 ! 200.000 l 2.270 I 2.500 I
! l : I l II!r------;-------·---~----------~-~---·i--~-----·-------~-------~-----------i--------------1------------------1-----------,
! h : I . I : I

! 39 7 1 ~835 : i i l
• :. I

Sommerhus, havejord ! i l l
l l' •
! 1 l l'! ': ,IngeniØr Jens K. Skakke ' i l:

: : Sandbjergvej ~ 2eS5 : E. 28135: Intet lo! O l~- -_~ ---_----_-----_--_--_----~---.---.--~-----L ~ 6~ ~ ~------------------J ~
l. ., , l I l I:

I 40 ! sa -1 24862 1 : I I l
i ! Gartneri og havebrug 1 l i i li ~ !! l i t1 j uden byg,nil"~G1".. havejoI'1:3. l i Se løbe l Se løbe i i

! l Direktør, cand. jur. I l n!'. 5 I nr. 5 l I
: Finn Hjerl-Hanser, \ A. 2o,~80 l A. 20.480 l \

l \ Sandbjerg \ 21600 C. 1120, ·1 B. 560 1 21.500 :
; : ! r ; t f i;------;-----------------------------~-----~--------1-------------------~--------------:------------------~-----------1i 1 b !, l I i!'41 oS i -"'!'rV"I2 r ! I l l

: ('-IV l i t l o' l
i I l l i!
, ! I l' I i

: !' : I i i
I ~ l l ;;

. . SagfØrer P•. Heoemann Jensen ! ! I ! ,l
L j~~~~~~~~~~.... ~----~-!~_-L-~:.-------:~=-_-L__~: ~~ -'-_' ~ 1 ~ .._J

So~rhus, havejord
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r~~~~:~l-~:~:~~:~~---------"----------l---~:::~-~:~~~-l-~:::~::-;::~:~~~-l--;~:::~:------l-~:::~::~--------l--;~~::~~~-lI i Ejendommens •.rt. ; Heraf begre. i erstatnings. ! erstatning. i erstatning l-
~ Ejer: res fredet: A. § 13 kre.v ~1\. § 13 !
: B. § 25 stk. 2 i B. § 25 stk. 2 :l Ejendommens beliggerLh.ed: C. § 25 stk. 4 ! c. § 25 stk. 4 !
i 2 l D. tidl. fredet ~D. tidl. fredet
! m ; E. § 2 kr. i E. § 2 kr.

1·~~···1·~;~;;~~·:::::::::-··-······1········~~~~~-1·····-············i····-·-········i··-·····-·······-1····-·····-1
; Fru Christiane Knudsen l i .
i Knudsgård, Sandbjerg l 118169 A. 118169 800.000 i A. 118.170 ! 118.500

r·~;···~·;~·::·~~~··-···-·····-·-··-··I···:~:::~~~~·l··..--·..·· i- ~···-·············l·· - ,
! ! Landbrug med bygninger 1 I

: Gårdejer Kaj Petersen 11388Jt j A. 112434. ! Bokildegård . h. vej 1450 l . 664.000 ! A. 112.430 . 112.500

1-::---~.:-~~~--------------------------1.:----------~;;~-i------------------1---------------i-----------------1-------·----l
!! i Radiom?.st ! h. vej 140~ : :

j ! ~I I Post- og Telegrafvæsenet I 1985 A. 1985

i Sandbjergvej : h. vej 140 h. vej 140 O O O~ ~ . j ~ ~ J ~ ~
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Ønsker en lodsejer at anke kendelsen? må sådan ankes
inden 4 uger efter kendeIsens forkyndelse y som vil ske gennem post·
væsenet og blive iværksat enten samtidig med kendeIsens afsigelse
eller umiddelbart herefter. Anke sker ved henvendelse til Over-
fredningsnævnet y Nyropsgade 22y København V .

.,
T H I B E S T E M M E S

Ejendommene matr.nr. l ay 2 by 2 dl 2 el 2 f og l by Ubbe-
rød bYI 3 a Sandbjerg by, l Cy l d og l e Ubberød byy l ay l aqy

2 my 2 by 2 Ol 2 æy 2 II 51, 3 i, 4 ey 5 Cl 9 fi 4 fy 6 fy 10 gi
4 hl 4 S7 4 ti 4 py 4 ry 4 Uy 5 bi 6 al 6 ti 6 Ci 6 ky 8 di 8 e}
8 fy 8 hy 6 gi 10 f, 6 ly 6 ml 6 ny 6 Ol 6 PI 6 q> 6 r, 6 Sy 5 e}
6 hy 7 ay 10 Cl 10 dy 10 ey 10 hy 10 iy 10 ky 7 Cl 10 by 11 by 7 d}
7 fy 10 ay 7 ey 7 gy 7 iy 7 hl 8 ay 8 by 8 Cv 9 ey 18 a og 11 dy
Sandbjerg byy alle Birkerød sogny fredes som ovenfor bestemt og
med de i kendelsen anførte vilkår mod betaling af de nævnte erstat-
ningsbeløb.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Frederiksborg amtsfond.

I erstatning udbetales følgende beløb til nedennævnte
ejere~
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Navn~ Erstatning
kr.--------------------------------------------------------------------

l.

2.

3.

4 b.

5 og
40

7..)
13.el
14 a.

14 b.

Ubberød by
Birkerød sogn
l a, 2 b~ 2 d9

2 e og 2 f

l b Ubberød og
3 a Sandbjerg

l c

l e

Sandbjerg by
Birkerød sogn
l a~ l aq og
8 a

l ae

l t

l u

11 a

Foreningen for opret-
telse af landbrugsko-
lonier for fattige
børn "Frihedslyst"
Frk. Margrethe Trock
Krogsgård, Sandbjerg
pr. Hørsholm

Willy Simonsen
Ubberødgård
pr. Hørsholm

Fru Missen Greulich
Ubberød

Direktør
Finn Hjerl-Hansen
Sandbjerg
Fru Grethe Schnack
S andb jergve j
Sandbjerg
Gartner Jørgen Jensen
"Lundely"
Sandbjerg
Oberstløjtnant
P. Calvert
lVHacienda"
Sandbjerg pr. Vedbæk
Fru Karen Andersen
Sandbjerg'

162.0009-

28.500,-

16.5009-

145.000)-
12.5009-

32.0009-
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Navn~ Erstatning
kr.--------------------------------------------------------------------

17 o

18..

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28 bo

Sandbj erg by

Birkerød sogn

2 a og 2 m

2 b? 2 o og 2 æ

3 i

4 e, 5 c og 9 f

4 f? 6 f og
10 g

4 hl 4 s og 4 t

4 p

5 b 9 6 a og 6 t

6 c og 6 k, 8 d?
8 e) 8 f og 8 h

10 f

Gdr. Corfitz Jensen
Sandbjerg

r/s Grosserer
Axel Madsen
"Hojnæsgård"s
Sandbjerg

Fru Karen A. Hansen
Sandbjerg

Gartner
Henry Jørgensen
Sandbjerg

Grosserer

John Erik Graucob
Sandbjerg

Oberstløjtnant

Dines Johansen
Sandbjerg

~[arius Pindborg

Sandbjerg
Direktør

Knud Henriksen

"Baunegård"
Sandbjerg

Plantagee j er
Svend Jensen
Sandbjerg

Direktør

Lars Tholstrup
Sandbjerg

149.500,-



Lb.nr. Matr. nr.
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Navn~ Erstatning
kr.---------------------------------------------------------------------

SandlJj'3rg by
Birkerød sogn

34. 5 e~ 6 h, 7 a~

10 c 9 10 d,
10 e~ 10 h,
10 i og 10 k.

35. 10 b9 7 Cj

11 b

38. 7 g og 7 i

42. 8 c

43. 9 e og 18 a

Handelsgartner
Simon Andersen
Sandbjerg

l) Fru Wilhelmine
Borregaard~ USA~

2) Dr. agro. Poul de
Neergård~

3) Boghandler
Erik de Neergård

4) Beate de Neergård

Gurli Ågård Larsen
Sandbjerg
Dødsboet efter
Christiane Knudsen
ved Saaby Hansen
Gårdejer Kaj Petersen
Bokildegård
Sandbjerg

2.5009-

118.5009-

==================
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Foranstående kendelse godkendes som gældende for de for-
nævnte arealer? idet sagen iøvrigt forelægges Overfredningsnævnet
til godkendelse.u

Hilden Olaf Poulsen A. Halsteen

(sign.) (sign.) (sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts
sydlige fredningskreds? den 14. april 1970.

Hilden.

jsm.

1 _
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Fredningsnævnets afgørelse er blevet indanket af 15 ejere~
nemlig af sagens lb.nr. l, 2, 3, 4A~ 4B, 5 jfr. 407 13) 17, 18, 24,
26, 34, 35, 38 og 43 overvejende med påstand om forhøjelse af er-
statningerne.

Overfredningsnævnet har den 8. december 1970 foretaget be-
sigtigelse og har forhandlet med de ankende og disses repræsentanter
samt med repræsentanter for Birkerød kommune, byudviklingsudvalget
for Københavns-egnen, Hørsholm skovdistrikt, Arboretet i Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening) fredningsplanudvalget for Frede-
riksborg amt og fredningsnævnet.

Efter at man påny havde besigtiget arealerne? har Overfred-
ningsnævnet besluttet at begrænse det fredede areal væsentligt.

Det er sket ud fra flere betragtninger:
Når bortses fra ejendommen matr. nr. l ~ Ubberød) der støder

umiddelbart op til et udbygget sommerhusområde, der eventuelt med
tiden vil kunne overgå til helårsbebyggelse) har Overfredningsnævnet
fundet det nordlige og nordøstlige område inden for fredningen u-
tvivlsomt fredningsværdigt. Uanset at området er landzone, og at
betydelige dele af det er omfattet af naturfredningslovens skovbyg-
gelinie, har man derfor fundet det rigtigst at gennemføre fredning
af de arealer, der ligger nord for en linie) der udgøres af syd-
skellene for matr. nr. 3 ~ Sandbjerg og 5 b Sandbjerg. Med hensyn
til de syd for Sandbjergvej beliggende arealer gør tilsvarende be-
tragtninger sig gældende for så vidt angår et relativt smalt areal,
der danner forbindelse mellem Sanddalen og Sandbjerg Østerskov~
hovedsagelig skræntarealer.

For de øvrige af fredningsnævnets kendelse omfattede arealer
er den fredningsmæssige vurdering efter Overfredningsnævnets opfat-

le telse tvivlsom.
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Fåden ene side giver arealernes beliggenhed i nærheden af
storbyen og i forbindelse med store fredede områder og offentlige
stier arealerne en fredningsmæssig værdi} ligesom visse dele af
arealerne i sig selv er smukke. på den anden side findes der al-
lerede en ikke ringe bebyggelse? herunder nogle intensivt drevne
gartnerier, hvis videre udvikling man efter Overfredningsnævnets
mening ikke af fredningshensyn bør hindre. Hertil kommer? at zone-
lovens og naturfredningslovens byggelinier muliggør? at en vie
udvikling i området engang i fremtiden-vil kunne holdes under kon-
trolog ske med respekt af arealernes naturværdier og deres belig-
genhed op til store fredede områder.

Overfredningsnævnet har under disse omstændigheder besluttet
at begrænse fredningen til de efter nævnets opfattelse utvivlsomt
fredningsværdige arealer.

Fredningsnævnets kendelse ændres herefter som i det følgen-
de anført:

l. Fredningens omfang (som vist på det nærværende kendelse led-
sagende kort):

a) Mod nord og nordøst fredes følgende arealer~
Matr. nr. l ~? 2b? 2 ~? 2 e og 2 f alle af Ubberød by

(sagens lb.nr. l); l b Ubberød by og 3 ~ Sandbjerg by (lb.nr. 2); ,
l ~ Ubberød by (lb.nr. 4 A); l ~ Ubberød by (lb.nr. 4 B);
5 ~ Sandbjerg by (lb.nr. 26).

b) Mod syd fredes følgende arealer~
Matr. nr l q Sandbjerg by (lb.nr. 12); af matr. nr. l t

Sandbjerg by ~a. 0.6 ha (lb.nr. 13); af l u Sandbjerg by ca. Oy8 h~
(lb.nr. 14 A); l~? l Z og l ~ Sandbjerg by (lb.nr. 15);
l z Sandbjerg by (lb.nr. 16); 4!? 10 & og del af 6 f Sandbjerg
by? ialt ca. 194 ha (lb.nr. 22); af 7 ~ Sandbjerg by ca. 1,1 ha
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(lb.nr. 34);

(lb.nr. 39);
7 ~ Sandbjerg by (lb.nr. 38); 7 h Sandbjerg by

.i,~ -

af 18 ~ Sandbjerg by ca. 1,5 ha (lb.nr. 43).

Fredningen omfatter herefter 15 ejere og et s&~let areal
på ca. 83 ha~

II. Fredningens indhold.
~ De almindelige fredningsbestemmelser er besluttet

ændret til følgende~
Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabs-

billede uændret, fortrinsvis som landbrugsa~ealer., Opførelse af nybygninger må ikke foretages. Dog tillades
opførelse af bygninger? der er nødvendige for driften af allerede
eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående
er tilladt, er det en betingelse) at bygningerne placeres i til-

I
\

knytning til bestående bygninger~ og at tegninger visende place-
ringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges frednings-
nævnet til godkendelse.

•
Tilbygning og ombygning af bestående bygninger kræver fred-

ningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og stør~
relse.

Der må ikke anbringes boder, skure? campingvogne eller andre
~I indretninger, som kan virke misprydendey herunder ledningsmaster,

ligesom teltning er forbudt. Elmaster9 som er nøevendige for
områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet?
men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært
undersøges.

Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller
opfyldning? og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil ind-
rettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen.
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Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb.
Der må ikke foretages beplantning udover vedligeholdelse

af den eksisterende beplantning? eller foretages nyplantning? und-
tagen hvor denne er nodvendig for ejendommens drift som landbrug.

Der må ej heller uden tilladelse af fredningshæVnet ske
udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller
dele deraf.

Fredningenævnet og fredningsplanudvalget er påtaleberettiget.

~ Bestemmelser vedrørende de enkelte ejendomme~

Lb.nr. 1.

l) Ejendommen tillades i givet fald anvendt til andre socia-
le formål end det nuværende - drift af børnehjem - og nødvendige
drifts- og beboelsesbygninger til formålet tillades opført under
fredningsnævnets censur på det areal, der ligger mellem de nuvæ-
rende bygninger og Ubberødgård.

2) Nærværende kendelse skal ikke være til hinder for? at
det nord for ejendommen beliggende arboret udvides omtrentlig
som vist med stiplet linie på det Overfredningsnævnets kendelse
ledsagende kort. løvrigt henvises til stifteIsens skrivelse af
25. juni 1971 tilOverfredningsnævnet og den hermed indsendte
skitse og nærmere beskrivelse i skrivelse fra arboretet af 8. juni
1971.

Endeligt forslag vil være at forelægge Overfrodningsnævnet
til godkendelse.

3) Overfredningsnævnet har ikke kunnet godkende; at arealer
udlægges til frilandsgartneri.

Lb. nr. 2.
Der tillades under fredningsnævnets censur opført stutteri-



- 68 -

bygninger i forbindelse med gårdens bestående bygninger.

III. Er~tatningen.
a) Efter at Overfredningsnævnet har afgivet erstatningstil-

bud) har vedkommende ejere - bortset fra sagens lb.nr. 4 A og 22 -
accepteret de tilbudte erstatninger; der er angivet i kendelsens
konklusion.

Spørgsmålet om fastsættelse af erstatninger til de 2 ikke-
accepterende ejere er af Overfredningsnævnet blevet forelagt for
taksationskommissionen~ der ved kendelse af 26. november 1971 har
fastsat erstatningerne til følgende beløb:

Lb. nr. 4 A: Elektriker Carl Nyholm
Lille Ubberød.

Lb. nr. 22: Grosserer John Erik Graucob
Sandb j erg.

10.000 kr.

7.000 kr.

b) Flere af ejerne har gennem deres advokater nedlagt på-
stand om tilkendelse af sagsomkostninger 9 og Overfredningsnævnet
har besluttet at tillægge landsretssagførerne Henning Buhr og

"

Søren Thorsen~ der under sagen har repræsenteret henholdsvis
murermester Willy Simonsen (lb.nr. 3) og gdr. Korfitz Jensen
(lb.nr. 17)~ hvis arealer helt er udgået af fredning) et omkost-
ningsbeløb på hver 8)0 kr.

Endvidere tillægges der landsretssagfører Ib Thorsbøll et
beløb på 800 kr. for repræsentation af elektriker Carl Nyholm
(lb.nr. 4 A).

Et kort nr. 2-101~ visende det fredede område~ der udgør
ialt ca. 83 ha) er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b G S t e m m e s ~

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fred-
(It ningskreds den 14. april 1970 afsagte kendelse om fredning af
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arealer af San~bjerg og Ubberød byer stadfæstes med foranstående
ændringer.

Erstatningerne er fastsat til følgende beløb~

Lb.nr. Navn og adresse~ Erstatnings-
beløb kr.

L Foreningen til oprettelse af
landbrugskolonier for fattige
børn, "Frihedslyst ".
Frk. Margrethe Trock9
"Krogsgård"~
Sandbjerg pr. Hørsholm.
Elektriker Carl Nyholm,
Lille Ubberødl Sandbjerg
pr. Hørsholm.
Fru Ellen Greulich,
"Liljegården",
Ubberødvej] Hørsholm.
Handelsgartner Jørgen Jensen9"Lundelyl9
Ubberødvej, Hørsholm.
Oberstløjtnant P. Calvert,
"Hacianda" 1

Sandbjerg pr. Vedbæk.
Grosserer John Erik Graucoby

Sandbjerg pr. Vedbæk.
Direktør Knud Henriksen9
"Baunegård"~
Sandbjerg pr. Hørsholm.
Handelsgartner Simon Andersen9
"Vennersgård",
Sandbjerg pr. Vedbæk.
Frk. Gurli Ågård Larsen
Ndr. Frihavnsgade 4, København 0.
Gdr. Kaj Pedersen? "Bokildegård" ,
Sandbjerg pr. Vedbæk.
Landsretssagfører Søren Thorsen~(omkostn~
Frederiksgade 179 København K.
Landsretssagfører Hemling Buhr (omkostn).
Njalsgade 99 København S.
Landsretssagfører Ib Thorsbøll (omkostn).
Hovedgaden 4,. Hørsholm.

2.

4A.

4B.

13.

14A.

22.

26.

34.

38.

25.000 kr.

239.000 "

10.000 "

20.000 "

6.000 "

8.000 "

7.000 "

35.000 "

5.500 "

2.500 "

15.000 "

800 "

800 "

800 "

Ialt~ 375.400 kr.,

der forrentes med 10~ p.a. fra den 14. april 1970 til datoen for
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erstatningens udbetaling. De 3 tilkendte omkostningsbeløb forren-
tes dog ikke.

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Frederiksborg amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræft r-:

)

1, {7J.L" .
t J. fi'isker

\
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F.S. 288/65:
Vedrørende fredning af forskellige arealer beliggende
i Ubberød by og Sandbjerg by, alt af Birkerød sogn.

KENDELSE
afsagt den 14. april 1970.

Under 6. juli 1965 modtog fredningsnævnet fra frednings-
,

planudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde amts-
rådskredse en anmodning om, at der rejses fredningssag vedrø-
rende en del af arealerne i Ubberød by og Sandbjerg by, alt
af Birkerød sogn, Frederiksborg amt (bilag l). I denne begæ-
ring har fredningsplanudvalge~_ anfø~t, at der på en del af
are~

arealet fredet ad
at det har væretCITERET FULDT UD I OFN K AF

10/7 1972for~
fri,

)
\ \, Jor gennemførelsen

t er et karakteri-
højtliggende bakker, hvorfra der

af E

stisk istidslandskab med små
åbner sig udsigter viden om, og at landskabet endvidere er ka-
rakteristisk, dels ved store spredte marker, med skovbryn og
levende hegn, og dels af spredt bebyggelse, hvis jorder endnu
kun er ekstensivt udnyttet. Endelig er det anført, at der
vedrørende afgrænsningen af den eventuelle fredning har været
forhandling med Birkerød kommune, og der opnåede s enighed om,
hvilke arealer, hvorpå der ønskes rejst fredningssag.

Den fremsatte begæring er fremlagt som bilag l med under-
bilag l - 26. Ministeriet for kulturelle anliggender har ved
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OVERFREDNINGSNÆVNET

Modtaget!
Skovo og NatUi"$tyi'e'REG. NR.

= 1 OKL ~~~f Slotsmarken 15 JF/bop
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Arboretet
2970 Hørsholm

Den 6. oktober 1987
J.nr. 2086/70-1/87

I et brev af 24. juni 1987 har Arboretet anmodet Overfredningsnævnet om at
godkende en udvidelse af Arboretet til at omfatte arealer af matr.nr. l ~ og
2 d Ubberød By, som er omfattet af Over fredningsnævnet s kendelse af 10. juli
1972.

Om udvidelse af Arboretet udtaler kendelsen," at fredningen skal ikke være
til hinder for, at det nord for ejendommen beliggende arboret udvides om-
trentlig som vist med stiplet linie på det Overfredningsnævnets kendelse
ledsagende kort. løvrigt henvises til stifteisens skrivelse af 25. juni
1971 til Over fredningsnævnet og den hermed indsendte skitse og nærmere be-
skrivelse i skrivelse fra arboretet af 8. juni 1971. Endeligt forslag vil
være at forelægge Over fredningsnævnet til godkendelse".

I sin ansøgning anfører Arboretet, at Undervisningsministeriet i 1986 over-
drog de omhandlede arealer til Arboretet, som herefter i forsommeren 1987
tog skridt til arboretsudvidelsen, idet det blev overset, at endeligt forslag
skulle forelægges Over fredningsnævnet til godkendelse.

Af den forelagte arbejdstegning med ledsagende beskrivelse fremgår, at Arbo-
retet stiler efter bevoksninger, der brydes af bredt anlagte udsigtslinier,
således at virkningen i landskabet ikke bliver massiv. Forkulturen på area-
let udgøres af rødelog birk, som i årenes løb vil blive afviklet i takt med
opvæksten af den egentlige samling af geografiske grupper af løvtræer. Af-
grænsningen mod markerne vil blive udviklet som skovbryn af overvejende euro-
pæiske træer og buske.

Om den mindre forøgelse mod vest af den ved kendelsen omtrentlig angivne ud-



•

videlsesmulighed oplyses, at Arboretet herved i større udstrækning får rådig-
hed over arealet i forbindelse med Ubberød Dam, at arealet uden træbevoks-
ning er forøget og placeret på en måde, der giver brede udsigtslinier fra
arealets højeste punkt og at begge ændringer må betragtes som landskabelige
forbedringer i forhold til skitseforslaget, indsendt tilOverfredningsnævnet
den 25. juni 1971.

I den anledning skal man meddele, at Over fredningsnævnet endeligt godkender
Arboretes udvidelse med arealer af matr.nr. l ~ og 2 ~ Ubberød By, som vist
på den 24. juni 1987 hertil medsendte arbejdstegning med ledsagende beskri-
velser.

I sagens behandling har deltaget 9 af Over fredningsnævnet s medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.

I~e~
eksp.sekr.

2
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Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 -26 98 00 ml. kl. 9-12

F. s. nr. 1 7 4 / 8 8

Ang. udstykning af matr. nr. 2 i UbberØd by, BirkerØd.

Ved brev af 28. november 1988 har BirkerØd Kommune, Teknisk
Udvalg, til nævnet fremsendt en fra LandinspektØrfirmaet B. Hansen,
L. Gottlieb og H. Hjorth, HØrsholm, modtaget ansøgning af 24. ok-
tober 1988 om udstykning af matr. nr. 2 f UbberØd by, BirkerØd.

Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af Over-
Fredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer
af Sandbjerg og UbberØd byer i BirkerØd sogn.

IfØlge Teknisk Udvalgs brev af 28. november 1988 og de i sa-
gen iøvrigt foreliggende oplysninger er ejendommen af areal 6.419
m2, og der Ønskes fraskilt en 5.500 m2 stor parcel, som af Den
Danske Stat v/Undervisningsministeriet i henhold til betinget skØ-
de lyst den 19. oktober 1987 er solgt til UbberØd Grundejerfore-
ning betinget af endelig udstykning samt kØbesummens betaling.

KØber har ifølge skØdets § 8 under henvisning til lov nr. 182
af 29. marts 1973 erklæret, at den kØbte ejendom skal benyttes er-
hvervsmæssigt som landbrugsjord.

IfØlge Teknisk Udvalgs skrivelse af 28. november 1988 skal
parcellen efter det oplyste være friareal for grundejerforeningens
medlemmer. Ubberød Grundejerforening er en sammenslutning af som-
merhusejere.

Endvidere fremgår, at UbberØd Grundejerforening ved tinglyst
skØde af 27. maj 1955 til Stiftelsen "Landbrugskolonierne for fat-
tige BØrn" solgte ejendommen matr. nr. 2 i i sin helhed blandt
andet på vilkår, at sælger havde forkØbsret ved eventuelt senere
salg af ejendommen.

Sælger ifØlge det betingede skØde lyst den 19. oktober 1987
har Ønsket at beholde restejendommen på 919 m2 for at skabe vej-
forbindelse til ejendommen "Frihedslyst" matr. nr. 2 d m.fl. og
for at sikre adgang til en i 1899 oprettet gravplads for justitsråd
J.C. Lembcke.



J

I

I

- 2 -

Af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 fremgår,
at fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabs-
billede uændret, fortrinsvis som landbrugsarealer.

Fredningen er en status quo fredning således, at tilstanden
ikke må ændres, og arealerne skal udelukkende benyttes på samme
måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.

Der må blandt andet ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet
ske udstykning af de fredede ejendomme eller dele deraf.

Om ejendommen matr. nr. 2 ! UbberØd byer anfØrt fØlgende:

.. l) Ejendommen tillades i givet fald anvendt til andre socia-
le formål end det nuværende - drift af børnehjem - og nØdvendige
drifts- og beboelsesbygninger til formålet tillades opfØrt under
fredningsnævnets censur på det areal, der ligger mellem de nuvæ-
rende bygninger og Ubberødgård.

2) Nærværende kendelse skal ikke være til hinder for, at det
nord for ejendommen beligggende arboret udvides omtrentlig som
vist med stiplet linie på det Overfredningsnævnets kendelse led-
sagende kort. lØvrigt henvises til stifteIsens skrivelse af 25.
juni 1971 tilOverfredningsnævnet og den hermed indsendte skitse
og nærmere beskrivelse i skrivelse fra arboretet af 8. juni 1971.

Endeligt forslag vil være at forelægge Overfredningsnævnet
til godkendelse.

3) Over fredningsnævnet har ikke kunnet godkende, at arealer
udlægges til frilandsgartneri ..."

Den ansøgte udstykning kan ikke anbefales af kommunens tekni-
ske udvalg.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning, der har henvist til sin skrivelse af 30. januar
1989 til Landinspektørfirmaet, i hvilken blandt andet siges:
......Hovedstadsrådet skal herved meddele Dem, at man ikke har fun-
det grundlag for at meddele den fornØdne tilladelse til udstykning
i medfØr af by- og landzone lovens § 9, jfr. § 6. Baggrunden for af-
slaget er, at man finder det ansøgte i strid med zonelovens inten-
tioner, specielt det forhold, at ejendommen.er beliggende i et om-
råde med stor landskabelig værdi, og at man jfr. cirkulæret om by-
landzoner ikke bØr meddele tilladelse til udstykning til private
rekreative formål ••."
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
fredningskendelse af 10. juli 1972 for sit vedkommende afslag på
den ansøgte udstykning som værende i strid med fredningens for-
mål.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af
naturfredningslovens formål.

En genpart af afgØrelsen er sendt til Landinspektørfirmaet B.
Hansen, L. Gottlieb og H. Hjorth, Hovedgaden 4, Postbox 205, 2970
HØrsholm.

~~~
Lis Lauritsen

formand
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F. S. nr. 115/89

Ang. udstykning af matr. nr. 3 a Sandbjerg by, Birkerød.

•
Ved brev af 12. juni 1989 ansøgte landinspektør Jens Harboe,

Holte, om BirkerØd Kommunes tilladelse til udstykning af eksiste-
rende landarbejderbolig for 2 familier med tilhØrende havearealer,
beliggende Gammelmosevej 12, som 2 selvstændige matrikelnumre .

Lejerne af boligerne og havearealet gennem ca. 12 år Ønskede
nu at erhverve parcellerne og at istandsætte boligerne.

Det er oplyst, at den eksisterende 4 robrede adgangsvej til
ejendommen udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej og om-
lægges ud for de to projekterede parceller som vist på medsendt
plan.

Der ansøges endvidere om godkendelse af et ikke grundmuret
træskur, medens 2 andre skure vil blive nedrevet.

IfØlge det fremsendte forslag til udstykning vil den eksiste-
rende bebyggelse blive delt lige igennem af en brandmur, og de to
halvdele af bebyggelsen vil herefter være beliggende henholdsvis
på en projekteret parcel 2 af areal ca. 1.050 m2 og en projekte-
ret parcel 3 af areal ca. 1.150 m2.

De bebyggelsen 2 nærmest liggende skure er projekteret ned-
revet.

Ejendommen er i forening med matr. nr. 1 ~ ibd. omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om fredning af are-
aler af Sandbjerg og UbberØd byer i BirkerØd sogn.

I fornævnte kendelse er oplyst, at ejendommen matr. nr. 3 a
udgØr en landbrugsejendom pa ca. 55 tdr. land, hvortil kommer matr.
nr. 1 ~' der ligeledes drives som landbrug. Foruden landbrug er
der et mindre hestestutteri. Til ejendommen høreretparkanlæg, der
udgØr 5 tdr. land af landbrugsejendommen.

Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabs-
billede uændret, fortrinsvis som landbrugsarealer.

•
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Der må ikke opføres nybygninger, dog at der med frednings-
nævnets godkendelse kan opføres bygninger, der er nødvendige for
driften af allerede eksisterende landbrug.

Tilbygning og ombygning af bestående bygninger kræver fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og
stØrrelse.

Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre
indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster,
ligesom teltning er forbudt.

Under visse betingelser kan elmaster tillades af frednings-
nævnet •

Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse ske udstykning
af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf.

Iøvrigt for så vidt angår den i nærværende sag omhandlede
ejendom er meddelt tilladelse til uden fredningsnævnets censur at
opføre stutteribygninger i forbindelse med gårdens bestående byg-
ninger.

BirkerØd Byråds tekniske udvalg har ved påtegning af 18.
august 1989 fremsendt ansØgningen til nævnet med anbefaling om,
at der gives tilladelse til frastykning af kun een parcel omkring
den eksisterende bebyggelse indeholdende 2 boliger. Udvalget har
endvidere anbefalet, at der herefter ikke vil være mulighed for
etablering af yderligere boliger på ejendommen, og at de 2 skure
nærmest boligerne nedrives.

Ejendommen er beliggende i landzone, og ifølge kommuneplanen
er området udlagt til landbrugsformål.

I anledning af udtalelsen fra Teknisk Udvalg og med bemærk-
ning om, at udstykningen forudsætter Hovedstadsrådets tilladelse
i henhold til by- og landzoneloven, forelagde nævnet sagen for
landinspektør Jens Harboe med anmodning om hans bemærkninger.

BirkerØd Kommune, Teknisk Forvaltning, har herefter med skri-
velse af 24. oktober 1989 fremsendt kopi af skrivelse af 12. sep-
tember 1989 fra Hovedstadsrådets zonelovskontor, hvilken skrivelse
har været forelagt i BirkerØd Byråds tekniske udvalg den 22. sep-
tember 1989.

Ifølge Hovedstadsrådets skrivelse af 12. september 1989 er
i medfØr af by- og landzonelovens § 9, jfr. § 6 meddelt tilladel-
se til den ansøgte frastykning, således at der omkring landarbej-
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derboligen frastykkes 2 parceller på henholdsvis ca. 1050 m2 og
1150 m2.

Teknisk Udvalg har taget Hovedstadsrådets afgørelse til ef-
terretning.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af
fredningskendelse af 10. juli 1972 for sit vedkommende tilla-
delse til den ansøgte udstykning i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger på vilkår, at de på ansøgers forslag til ud-
stykning af 20. april 1989 viste skure B og C nedrives, medens
skur A tillades bibeholdt.

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 Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt an-
erkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemfØ-
relse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er sendt til Karsten Holm, Garnrnel-
mosevej 12, 2970 Hørsholm •

• <tm~
Lis Lauritsen

formand
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Ang. ændring af bebyggelse på del af matr.nr. 3 a Sandbjerg,
Gammelmosevej 12, HØrsholm.

Ved brev af 14. januar 1990 har Karsten Holm som ejer af del
af matr. nr. 3 a Sandbjerg ansøgt om nævnets godkendelse til ændring
af facade i den ham tilhØrende halvdel af bebyggelsen, således at
der isættes 2 stk. veluxvinduer i tagetage mod nord og 1 stk. ve lux-
vindue i tagetage mod syd, etableres udvendig kældernedgang, lyskas-
ser for kældervinduer, indgang i Østgavl og isættes bondevinduer i
stedet for eksisterende vinduer.

Ejendommen matr. nr. 3 a Sandbjerg er i forening med matr. nr.
1 b UbberØd omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli
1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og UbberØd byer i BirkerØd
sogn.

Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbil-
lede uændret, fortrinsvis som landbrugsarealer, og blandt andet kræ-
ver til- og ombygning af bestående bygninger fredningsnævnets forud-
gående godkendelse af byggeriets udseende og stØrrelse.

Ved afgØrelse af 30. oktober 1989 meddelte nævnet tilladelse
til udstykning af eksisterende landarbejderbo1{g for 2 familier med
tilhØrende havearealer i 2 parceller på henholdsvis ca. 1050 m2 og
ca. 1150 m2.

IfØlge skrivelse af 12. februar 1990 fra Kort- og Matrikelsty-
2relsen er herefter udstykket en parcel af areal 1091 m og en parcel

af areal 1250 m2 matrikulerede som henholdsvis matr. nr. 3 g og 3 !.
Sandbjerg.

på grundlag af fremsendt tegningsmateriale anses ansØger som
ejer af matr. nr. 3 g Sandbjerg.

Bebyggelsens nords ide vender mod åbne landbrugsarealer.
Sagen har af nævnet været forelagt til udtalelse hos BirkerØd

Kommune, Teknisk Forvaltning, de~ den 8. marts 1990 har meddelt ikke
at kunne anbefale tilladelse til isætning af de Ønskede vinduestyper,
og at den oprindelige vinduestype fastholdes. Endvidere kan ikke an-
befales, at der gives tilladelse til de to ovenlysvinduer i nordfaca-
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den. Med hensyn til udvendig kældernedgang er ingen bemærkninger.
Sagen har endvidere af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt,

Landskabsafdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening.
Landskabsafdelingen har den 17. april 1990 udtalt at kunne til-

slutte sig BirkerØd Kommunes vurdering med henvisning til, at udskift-
ning af vinduer og ovenlysvinduer i nordfacade vil virke skærnrnendei
forhold til det omgivende landskab. lØvrigt er der ingen bemærkninger
til ansøgningen.

Danmarks Naturfredningsforening har den 7.maj 1990 meddelt ikke
at ville modsætte sig det ansøgte.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af frednings-
kendelse af 10. juli 1972 for sit vedkommende afslag på ændring af de
værende vinduer og på isætning af veluxvinduer i tagetagens nordside,
idet som begrundelse herfor anfØres, at nævnte ændringer findes at.
være i strid med fredningens formål om at bevare det nuværende land-
skabsbillede uændret.

løvrigt meddeler nævnet for sit vedkommende godkendelse af det
ansøgte.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
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, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens
formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr anke-
fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Karsten
Holm, Gammelmosevej 12, 2970 HØrsholm.

~~~
Lis Laurits~

formand
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Vedr. FS 80(94. Matr. nr. 3 a m.fl Sandbjerg by, Birkerød, Gammelmosevej 7,

Hørsholm.

• Ved skrivelse af 22.11.94 har advokat Christian Kjær på vegne Philip Kjær, der er

ejer af ovennævnte ejendom: ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at

beplante nærmere angivne arealer på ejendommen med juletræ~r og/eller energipil.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10.07.72 om

fredning af arealer ved "Frihedslyst" og "Krogsgård"m.m., der har til formål at

bevare det nuværende landskabsbillede, fortrinsvis som landbrugsarealer, idet

fredningsbestemmelserne anfører, at "der ikke må foretages beplantning udover

vedligeholdelse af den eksisterende beplantning, eller foretages nyplantning,

undtagen hvor denne er nødvendig for ejendommens drift som landbrug."

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 05.04.95. Under besigtigelsen

udvidede ejeren ansøgeren til tillige at angå en dispensation til at retablere den

gamle alle-plantning med røn langs alleen fra Gammelmosevej 12 til hans

bebyggelse, og til nyplantning med røn langs den resterende del af alleen fra

Gammelmosevej 12 mod syd til ejendommens skel.

Nævnet har modtaget skriftlige indlæg i sagen fra Frederiksborg Amt, Birkerød

Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og advokat Christian Kjær.

Herudover har nævnet modtaget skriftlige protester mod den påtænkte beplantning

fra Aksel Drejet, Ubberødvej 40-42, Hørsholm, Henrik Møller, Gammelmosevej 14

og advokat Finn Borum for ejeren af ejendommen Gammelmosevej 12. De to

_;,. . . 'tn .", sidstnævnte har tillige protesteret imod en ny- og genplantning af røn langs alleen .
.' •. ll(,rnln,,, .. 1 .t

:,:}'ov- '.~::;Na+~"':;"SE)...t::.llieil
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På det således foreliggende grundlag meddeler fredningsnævnet i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til beplantning med løvfældende,

egnstypiske buske og/eller træer af de arealer, der er markeret med grønt og

angivet med nr.ene 1, 2 og 5 på vedhæftede kort. Derimod meddeles afslag på

beplantning af de med nr.ene 3 og 4 angivne arealer.

Der er ikke ved ovenstående taget stilling til ansøgning om beplantning af alleen.

Nævnet finder det nødvendigt inden en afgørelse herom at foretage en ny

besigtigelse at ejendommen, hvortil nævnet senere vil udsende en indkaldelse.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens §

66, stk. 2, såfremt den ikke er u9nyttet inden 3 år fra tilladefsens meddeleise.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages

til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,

Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en

væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og

indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt

indgivet påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen

nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 492109 17 fax. 4921 46 86 Helsingør, den 05/09-97

REG. Nit 2> 19y. O 0·

Vedr. FS 92/96, matr.nr. 3 q Sandbjerg by, Birkerød

Ved skrivelse af 29. november 1996 har Pejse & Sol-energiforum A/S for ejeren af ovennævn-
te ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at placere en solfanger på ca 2x2 m2 på det syd-
vestlige hustag .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972.

• I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

Pejse & Sol-energiforum A/S
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-205-1-97
Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0119-15
Birkerød Kommune,
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Knud Clausen.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Mod~aget i
Skov- og Naturstyrelsen
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Vedr. FS 81/00. Oprensning af vandhuller på "Krogsgård", matr.nr. 3 a

Sandbjerg by, Birkerød m. fl., beliggende Gammelmosevej 7 i Birkerød Kom-

mune. Deres j.nr. 8-70-51-8-205-11-00.

Ved brev af 16. november 2000 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at oprense 6 delvis

tilgroede vandhuller på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972 om

fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer, der har til formål at bevare det

nuværende landskabsbillede uændret, fortrinsvis som landbrugsarealer.

(. Fredningsbestemmelserne anfører bI. a., at tIden naturlige jordsmon ikke må ændres

ved afgravning eller opfyldning. Der må ej heller foretages opfyldninger af søer eller

vandløb" samt, "at der ikke måforetages beplantning ud over vedligeholdelse af den

eksisterende beplantning".

Af Amtets brev fremgår at ansøgningen omfatter delvis frilægning af bredområderne

ved fældning aftræbevoksning samt oprensning afbundsediment, som vil blive spredt

i tynde lag over de omkringliggende marker uden synlig terrænændring til følge.

4 af vandhulleme er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om biotop beskyttelse.

Amtet har ved brev af 9. november 1999 givet tilladelse til det ansøgte f.s.v. angår de



3 af disse, men har for det fjerde (benævnt nr. 5828 på et i sagen foreliggende luftfoto)

givet afslag af biologiske årsager. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Amtets tilladelse er givet på følgende vilkår:

•

Af hensyn til plante- og dyrelivet i vandhullet skal oprensningen foretages

indenfor perioden september til februar.

Kun grene og blade, samt slam og mudder, må oprenses - den faste bund

må ikke beskadiges, da vandhullet så kan blive "utæt".

Vandspejlet i søerne 5837 og 5836 må af hensyn til beskyttelsen af dyre-

og plantelivet i søerne maksimalt sænkes 0,5 meter under udførelse af

oprensnmgen.

Der må ikke etableres øer i vandhullet.

Det oprensede materiale skal anbringes udenfor arealer omfattet af

naturbeskyttelseslovens § 3 og i tilstrækkelig afstand fra vandhullet, til at

tilbagesivning til vandhullet undgås (ca. 25 m).

Hvor brinkerne berøres af oprensningen, skal de tilrettes, således at de

skråner let mod midten i forholdet ca. 1:5.

Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr i vandhullet, og

der må ikke opsættes redehuse eller fodres i eller i nærheden af vand-

hullet.

Der må ikke foretages udsåning af græsser eller andre frøblandinger i

området.

Der må ikke etableres bade- eller bådebro.

Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand på

10 meter fra vandhullet.

Amtets forvaltning kan med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeler tilladelse til oprensning af de

5 vandhuller (nr. 5826, 5827, 5836, 5837 og 5838 på det i sagen foreliggende luftfoto)

og afslag - evt. undlader realitetsbehandling - til det ene (nr. 5828) svarende til amtets

afgørelse og på tilsvarende vilkår for oprensning.



Efter det således foreliggende vurderes det, at den ansøgte oprensning af vandhulleme

nr. 5826, 5827, 5836, 5837 og 5838 vil være af underordnet betydning i forhold til

fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler j eg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte. Tilladelsen er betinget af samme vilkår som nævnt i Amtets tilladelse af 9.

november 1999.

Under henvisning til det af Amtet meddelte afslag vedr. vandhullet nr. 5828 vil

fredningsnævnet ikke foretage en realitetsbehandling af ansøgningen vedr. dette,

medmindre ansøgeren anmoder nævnet derom.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.



Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Philip Kjær, Gammelmosevej 7,2970 Hørsholm

Fredensborg Maskinstation A/S, Frederiksholmsvej 2, 3400 Hillerød

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



REG.Nl
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sqt. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 20. marts 2001

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Sk Modtaget iav- ogN ..a~lm,tvrelsen

2 , MRS, 2001

Vedr. FS 22/2001. Drivhus på "Krogsgård", matr.nr. 1 bUbberød by, Birkerød,-

• beliggende Gammelmosevej 16 i BIrkerød komniune~

Ved skrivelse af 14. marts 2001 har Frederiksborg Amt på vegne af bestyreren af

ovenn~vnte ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at bibeholde et drivhus

på ejendommen.

Af sagen fremgår at Frederiksborg Amt efter modtagelsen af en anmeldelse fra

Birkerød Kommune har besigtiget ejendommen og konstateret, at et ca. 10m2 drivhus

med aluminiumsstel er opstillet direkte op til en indhegnet nyttehave nordvest for

ejendommens bygningsområde - ca. 15-20 m fra den nærmeste eksisterende bygning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972, der har
.' .

til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, fortrinsvis som
" .

landbrugsarealer. Fredningsbestemmelseme ånfører bI. a., "ilt opførelse af

nybygninger ikke må foretages. Dog tillades opførelse af bygninger, der er

nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug Tegninger visende

placering samt udseende og størrelse skal forelægges fredningsnævnet til

godkendelse. Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, der kan

virke misprydende. "

Ejendommens bestyrer har - foranlediget af amtets påtale - sendt ansøgning om

tilladelse til opstilling af et 9,9 m2 hobbydrivhus i en periode på 3-4 ar.



l ..,.

Det vurderes, at drivhuset ikke kan betragtes som en nødvendig driftsbygning, men at

det ansøgte ikke desto mindre - i betragtning af husets størrelse og benyrtelsesperiode

- vil være af helt underordnet betydning for fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Ivan Morberg c/o Krogsgård, Gammelmosevej 16, 2970 Hørsholm

Birkerød Kommune J.nr.01.07.04g01

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

FriluItsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86

t(tb.HR. 32gy. CO
Helsingør, den 9. september 2001 ( 7-.'lOO .~)

Vedr. FS 8/01 matr.nr. 3 r Sandbjerg by, Birkerød beliggende Gammelmosevej 12 i
Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 31. maj 2001 har Birkerød Kommune for ejerne af ovennævnte ejendom
ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en tilbygning af atelierrum til eksisterende
værkstedsbygning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1972, der har til
formål at opretholde det nuværende landskabsbillede, der præges af store, ubrudte marker
afgrænset af levende hegn eller skovbryn.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a .. , at "det navnlig er forbudt af opføre bygninger,
som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringes
boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, der kan virke misprydende" .

Af sagen fremgår at ejendommen har et grundareal på 1.250 m2 og er bebygget med et
enfamilieshus sammenbygget med et tilsvarende beboelseshus på naboejendommen samt
en 51 m2 værkstedbygning. Den ansøgte tilbygning har et areal på ca. 20 m2.

Fredningsnævnet fmder at den ansøgte tilbygning vil virke skæmmende i forhold til
omgivelserne og dermed i strid med fredningens intentioner.

_) Nævnet meddeler derfor i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 afslag på det
ansøgte.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Na-
turklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende ejendom, offent-
lige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
samt 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. En
eve ltuelklage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Afgørelse
i sagen om opførelse af tilbygning på ejendom i fredet område på Gam-

melmosevej i Birkerød Kommune.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 9. september 2001, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på ansøgning om
opførelse af et atelier til en værkstedsbygning på ejendommen matr.nr.
3r Sandbjerg By, Birkerød, beliggende Gammelmosevej 12, 2970 Hørsholm.
Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger.

•
Landzoneejendommen ligger i et område, der præges af store, ubrudte
marker afgrænset af levende hegn eller skovbryn. Området er et karakte-
ristisk istidslandskab med små højtliggende bakker, hvorfra der åbner
sig udsigter viden om.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse 10. juli 1972.
Fredningens formål er at bevare landskabsbilledet uændret. Det bestem-
mes i fredningskendelsens II a, at tilbygninger kræver fredningsnævnets
forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Der må ik-
ke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, der
kan virke misprydende.

Ejendommen, der ligger inden for skovbyggelinie, har et grundareal på
1.250 m2 og er foruden boligen bebygget med en værkstedsbygning på 51
m2• Den ansøgte tilbygnings areal er på ca. 20 m2•

-,
Sknv ..og 1\Taturstxrelsen
J.nr. ~Jf\, 200! - 12111 - 1/)0/
Akt. nr. .y~ ,gjb-

mailto:nkn@llkn.dk
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Af ansøgningen fremgår, at kun atelierets nordvendte vinduer vil blive
synlige fra vejen, og at dets tag ikke vil kunne ses fra vejen i normal
øjenhøjde. Vinduespartiet, der rejser sig over værkstedsbygningens tag-
kip, foreslås malet mørkegrønt for at give farvemæssig sammenhæng med
værkstedsbygningens tag.

Hverken Frederiksborg Amt eller Birkerød Kommune kan anbefale den an-
søgte tilbygning, der vil virke skæmmende i forhold til omgivelserne og
dermed ikke være i overensstemmelse med fredningens formål.

Fredningsnævnet finder, at den ansøgte tilbygning vil virke skæmmende i
forhold til omgivelserne og dermed i strid med fredningens intentioner.

Klager påberåber sig navnlig, at den ansøgte tilbygning ikke vil indgå
i oplevelsen af landskabsbilledet, da den kun kan ses fra et begrænset
område syd for ejendommen, og at fredningsnævnets beskrivelse af husets
og stedets karakter er mangelfuld.

Endvidere har klager gjort en række sagsbehandlingsfejl gældende.

Naturklagenævnet har ved formanden besigtiget ejendommen den 16. maj
2002, hvor der tillige blev afholdt møde med sagens parter. Der var op-
stillet et skelet af atelieret, der som nævnt i ansøgningen kun ville
være meget lidt synligt fra vejen. Ud mod vejen var ejendommen delvis
skjult bag høje hække. Atelieret ville komme til at ligge lavt i for-
hold til de omliggende marker. Mellem markerne og atelieret var der
overvejende træer og buske .•
Naturklagenævnets afgørelse

I sagens afgørelse har deltaget 9 af nævnets 10 medlemmer: Bent Jacob-
sen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter
Christensen, Henning Grove, Leif Hermann, Jens Steffensen, Poul Søgaard
og Jens Vibjerg.

Indledningsvis bemærkes, at Naturklagenævnet ikke finder, at der er be-
gået sagsbehandlingsfejl i fredningsnævnet.

Efter naturbeskyttelseslovens § SO, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
., sere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride

mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end
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nævnt i stk. 1 kan, jf. stk. 2, kun foretages efter reglerne om gennem-
førelse af fredninger.

Tilbygninger er omfattet af censurbestemmelsen i fredningsbestemmelsens
II a, hvorefter opførelse af tilbygninger forudgående kræver frednings-
nævnets godkendelse af byggeriets udseende og størrelse.

Naturklagenævnet finder, at tilbygningen, der med sin lave placering i
terrænet og udført i farver, der er i harmoni med værkstedbygningens,
kun i beskedent omfang vil være synlig set fra arealer uden for ejen-
dommen og ikke vil kunne få afgørende indvirkning på det omliggende
landskab.

Herefter ændrer Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse af 9. sep-
tember 2001 om afslag på ansøgning om opførelse af et atelier til en
værkstedsbygning på ejendommen til en godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter
meddelelsen af denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk.
2.

Naturklagenævnet skal bemærke, at opførelse af tilbygningen endvidere
forudsætter, at Frederiksborg Amt dispenserer fra skovbyggelinjen.

på Naturklagen~S vegne

JMter

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax.49214686 .

Helsingør, den 1 8 OKT. 2002

Birkerød Kommune
Miljø- og teknikudvalget
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

FS.26/02 Matr. nr. 3 a Sandbjerg by, Birkerød, beliggende Gammelmosevej 7,

Birkerød Kommune. Deres j.nr. 02.01.00g01.

Ved skrivelse af 10. april 2002 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af tilbygninger til

eksisterende bebyggelse samt etablering af tennisbane, swimmingpool, spejlbassin

m.v. på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 10. juli 1972

der har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, fortrinsvis som

landbrugsarealer.

Birkerød Kommune har ved sagens fremsendelse til fredningsnævnet anbefalet at der

meddeles tilladelse til det ansøgte med følgende krav

at poolen ikke oplyses,

at indgangspartiet ikke medfører forøget oplysning på ejendommen,

at tennisanlægget begrænses til en bane, at indhegningen begrønnes (f.eks.

med klatreplanter), og at det i!cke oplyses eller fordrer bygningsmæssige

faciliteter.

Fredningsnævnet har tillige modtaget en udtalelse fra Frederiksborg Amt, hvori er

anført:

"- at tennisbanen ønskes etableret, hvor der i dag er placeret en større ladebygning

- at indgangspartiet er orienteret ind mod ejendommes gårdsplads og iøvrigt må

betragtes som en mindre tilbygning

- at sidefløj en, der ønskes forhøjet, herefter vil fremtræde i samme stil og højde som

hovedfløjen



- at swimmingpool, spejlbassin m.v. i det væsentlige etableres i terrænniveau og

indenfor det, der må opfattes som ejendommens haveparkanlæg

På denne baggrund finder amtet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål

og bestemmelser, og kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Det ansøgte tårn giver anledning til lidt større betænkeligheder, idet dette vil være

mere iøjnefaldende og lidt højere end den øvrige bebyggelse, hvorved ejendommens

proportioner i forhold til den nærtliggende skov vil ændres. Udfra en samlet vurdering

af ejendommens særlige karakter, stil og proportioner samt det omgivende landskabs

karakteristika vil amtet dog ikke modsætte sig, at dette lidt særprægede element

e tilføjes den eksisterende bygningsrnasse."

Efter det således foreliggende vurderer fredningsnævnet at det ansøgte er foreneligt

med fredningens formål.

2 af nævnets medlemmer finder i overensstemmelse med Amtets anbefaling at der

ikke er behov for at knytte særlige betingelser til tilladelsen.

Et af nævnets medlemmer finder at en tilladelse bør gøres betinget som anbefalet af

Birkerød Kommune.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets votering, således at der i

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte i

overensstemmelse med det foreliggende projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger 0.1., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.



Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
formand

Christian Mørup Jensen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

FN-tegnestuen A/S, Vestergade 6,3., 7600 Struer

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-205-4-02

Skov- og Naturstyrelsen

Hovedstadens Udviklingsråd

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Christian Mørup Jensen



'J Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 2 1 JULI 2005

Birkerød Kommune
Byog Miljø
Stationsvej 6
3460 Birkerød

FS. 35/05, drivhus på matr.nr:. 3a Sandbjerg by, Birkerød, Gammelmosevej 7,
Hørsholm, i Birkerød Kommune

Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning om opførelse af et drivhus på 18 m2 på

ovennævnte ejendom, på et areal, hvor der efter det oplyste tidligere var placeret en

driftsbygning, og i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse aflO. juli 1972 om

fredning afKrogsgård og Frihedslyst i Birkerød Kommune. Affredningsbestem-

melseme fremgår:

"Opførelse afnybygninger må ikke foretages. Dog tillades opførelse afbygninger, der

er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til

foranstående er tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til

bestående bygninger, og at tegninger visende placeringen samt byggeriets udseende

og størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Tilbygning og ombygning af

bestående bygninger kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets

udseende og størrelse. Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre

indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster, ligesom teltning

er forbudt. "

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

~kov~og Naturstyrelsen
nr. SN 2001 -12 rI/Z ...Ddal

"Kt. nr. IS8 Bil.
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brev af 21. juni 2005 bl.a. har udtalt:

"Drivhuset er efter det oplyste næppe at betragte som nødvendigt for driften af

landbruget, men må dog efter amtets vurdering betragtes som en ikke

ualmindelig del af en landhusholdning på en ejendom af den pågældende

karakter. Der har tidligere været et mindre drivhus andetsteds på ejendommen,

med en placering længere fra bygningerne. Den nu ønskede placering vurderes

at være hensigtsmæssig udfra en landskabelig og fredningsmæssig betragtning.

Samlet vurderer amtet, at en dispensation til det ansøgte kan anbefales, idet det

vurderes, at en dispensation ikke vil stride mod fredningens formål."

~\

Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.
•

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det

foreliggende proj ekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig
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klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren :farhelt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Ivan Morberg, c/o Krogsgård, Gammelmosevej 16,2970 Hørsholm

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-205-4-05

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 04.12.2006

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød MOdtaget i

Skov- og N'atufstyrel8en

- 5 DEC. 2006

Att. Mogens Lindhardtsen

FS 79/05. Ansøgning om fornyet dispensation til oprensning af 2 vandhuller på

"Krogsgård" , matr.nr. 3a m. fl. Sandbjerg By, Birkerød, beliggende

Gammelmosevej 7 i Birkerød Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-205-11-00.

Fredningsnævnet har fra Frederiksborg Amt ved brev af 3. august 2005 modtaget

ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at oprense 2 delvis

tilgroede vandhuller på ejendommen.

Af ansøgningen fremgår, at søerne ligger i et område omfattet af overfredningsnævnets

kendelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer.

Fredningen har bl.a. til formål, at bevare det nuværende landskabsbillede uændret,

fortrinsvis som landbrugsarealer. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at "den

naturlige jordsmon ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning. Der må ej heller

foretages opfyldninger af søer eller vandløb" samt, "at der ikke må foretages

beplantning ud over vedligeholdelse af den eksisterende beplantning".

Fredningsnævnet har med afgørelse, FS 81/00, den 29. november 2000, givet tilladelse

til oprensning af 5 vandhuller på ejendommen idet det vurderedes, at den ansøgte

oprensning vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Dispensationen er kun delvis udnyttet indenfor den 3-årige gyldighedsperiode. Ansøger

ønsker en fornyet dispensation til at oprense 2 vandhuller som var omfattet af FS 81100,

men som ikke blev oprenset inden for dispensationens gyldighedsperiode.

Amtet har den 2. august 2005 besigtiget området sammen med ansøgers bestyrer Ivan

Morberg.

s-ov) - rll- 00 2FI1?
I
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Sø nr. 1 er den sydligst beliggende af de to søer. Den er en ca. 1200 m2 stor, lavvandet

sø, under stærk tilgroning med El og Pil. En del større elletræer i søen er væltet ved

stormfald og er efter rydning skudt frem fra stødene med tæt bevoksning.

Sø nr. 2 er en cirkulær sø på ca. 200 m2 i en lavning. Søen er lavvandet og helt dækket af

Liden Andemad. Omkring søen står enkelte Pil og El.

Ansøgningen omfatter delvis frilægning afbredområderne ved fældning af

træbevoksning, samt oprensning afbundsediment, slam, mudder og grene for at opnå

bedre vandkvalitet og et rigere dyre- og planteliv. Det opgravede materiale vil blive

spredt i tynde lag på de omkringliggende marker uden synlig terrænændring til følge.

Amtet har i sit brev til fredningsnævnet oplyst, at "det er forvaltningens vurdering, at en

realisering af det ansøgte vil være i overensstemmelse med fredningens formål, såfremt

de vilkår, der anbefales af amtet, overholdes.

_____ ..LF,!,.!.orv!..J'.flaltningenkan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at

fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 på visse vilkår giver

tilladelse til det ansøgte.

Såfremt nævnet vedtager at dispensere til det ansøgte, skal amtet anbefale, at tilladelsen

gives på følgende vilkår:

Afhensyn til plante- og dyrelivet skal oprensningen foretages indenfor perioden

15. august till. marts.

Kun slam, mudder og grene må oprenses. Der må ikke graves i fast bund.

Der må ikke etableres øer i søerne.

Det oprensede materiale skal planeres jævnt omkring søerne i tynde lag, ikke over

20 cm. tykke og i tilstrækkelig afstand fra søerne til, at tilbagesivning undgås

(mindst 10 meter.)

Hvor brinkerne berøres af oprensningen skal de tilrettes med jævnt skrånende

bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5 og således at de passer naturligt ind

i landskabet.

Der må ikke plantes træer eller buske ved søerne.

Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søerne.
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Udover fredningsnævnet s dispensation, kræver det ansøgte dispensation fra

naturbeskyttelseslovens § 3. Såfremt fredningsnævnet beslutter at godkende det ansøgte i

forhold til fredningen, er Frederiksborg Amt indstillet på at dispensere fra

naturbeskyttelsesloven til oprensning af søerne på ovenstående vilkår, samt supplerende

vilkår som skal sikre søernes vandkvalitet."

Fredningsnævnets afgørelse.

På det foreliggende grundlag vurderes det i overensstemmelse med den tidligere

meddelte tilladelse, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af

underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det foreliggende

projekt. Tilladelsen er betinget af de ovenfor af Amtet foreslåede vilkår.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 2, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Fredningsnævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage

har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslavens § 87, stk. 3.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

www.nkn.dk

G~bagebet:ales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

ThorkildB~

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Philip Kjær, Gammelmosevej 7,2970 Hørsholm

Bestyrer Ivan Morberg, Gammelmosevej 16, 2970 Hørsholm

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bill Arthy

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

http://www.nkn.dk
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 FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Ruderdal Kommune 

Byplan 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRS 60/2014 – dispensation til arealoverførsel og omlægning af privat fællesvej og 

FRS 67/2014 – etablering af fysiske anlæg til udvidet hestehold og stutteri  

Begge sager vedrører ejendommene Ubberødvej 35 og 38, 2970 Hørsholm 

 

 

Rudersdal Kommune, Byplan, har med brev af 13. november 2014 indsendt ansøgning om 

dispensation til at omlægge privat fællesvej og at gennemføre arealoverførsel af ca. 122.346 

m2 fra landbrugsejendommen mar. nr. 1a til landbrugsejendommen matr. nr. 1c, begge 

Ubberød By, Birkerød, beliggende Ubberødvej 35 og 38, 2970 Hørsholm. 

 

Denne ansøgning er indsendt på vegne Landinspektørfirmaet LE34, som repræsenterer 

Frihedslyst ApS, der siden foråret 2014 har været ejer af de to ejendomme. 

 

Rudersdal Kommune, Byplan, har endvidere med brev af 19. december 2014 indsendt en 

ansøgning om dispensation til etablering af fysiske anlæg på ejendommene i forbindelse med 

udvidelse af hestehold med henblik på at drive stutteri med 15 islandske heste og fortsætte 

den eksisterende hestepension for 3-5 andre heste.  

 

Denne ansøgning er indsendt på vegne ejeren af de to landbrugsejendomme, Frihedslyst ApS. 

 

De to ansøgninger har en sådan nødvendig sammenhæng, at de i fredningsnævnet er 

behandlet samlet. 

 

 

Fredningsforhold 

 

Ejendommen matr. nr. 1a Ubberød By, Birkerød, er omfattet af Overfredningsnævenets 

afgørelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer i Ubberød by og Sandbjerg by, Birkerød 

sogn. 

 

Fredningsbestemmelserne har blandt andet følgende ordlyd: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FRS nr. 60/2014 og 67/2014  
 
Den 11. maj 2015 
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 Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, 

fortrinsvis som landbrugsarealer 

 Opførelse af nybygninger må ikke foretages. Dog tillades opførelse af bygninger, der 

er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til 

foranstående er tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til 

bestående bygninger, og at tegninger visende placeringen samt byggeriets udseende og 

størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse. 

 Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan 

virke misprydende, herunder ledningsmaster 

 Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning 

 Der må ej heller uden tilladelse fra fredningsnævnet ske udstykning af de under 

fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf. 

 

Ejendommen matr. nr. 1c Ubberød By, Birkerød, er ikke fredet. 

 

Oplysninger om ejendommene 

 

Matr. nr. 1a Ubberød By, Birkerød (Ubberødvej 35), er en landbrugsejendom beliggende i 

landzone og har et areal på i alt 161.214 m2. Bebyggelsen på ejendommen ”Frihedslyst” har 

siden 1974 været udlejet og anvendt til udflytterbørnehave for Københavns Kommune.  

 

Matr. nr. 1c Ubberød By, Birkerød, er en landbrugsejendom beliggende i landzone med et 

areal på i alt 28.419 m2. 

 

Nærmere om baggrund for det ansøgte 

 

Den nuværende private fællesvej betjener tre ejendomme i landzone, herunder ejendommen 

Ubberødvej 38 (matr. nr. 1c). Institutionen på Ubberødvej 35 (matr. nr. 1a) betjenes via 

Ubberødvej, der fortsætter i et privat vejstykke frem til bebyggelsen. En omlægning af den 

private fællesvej vil gøre det muligt at få en mere sammenhængende udnyttelse af de 

bebyggede arealer på ejendommen Ubberødvej 38, som i dag er adskilt af den private 

fællesvej.  

 

Begge ejendommes landbrugsarealer ønskes fremover drevet som et mindre hestestutteri fra 

Ubberødgård, som er beliggende på matr. nr. 1c (Ubberødvej 38). En arealoverførsel vil 

muliggøre en mere hensigtsmæssig anvendelse af landbrugsarealerne, da man undgår krav om 

afstand til skel, ved opførelse af de til driften nødvendige fysiske anlæg. 

 

Ejendommen Ubberødvej 35 (matr. nr. 1a) vil efter arealoverførslen have et areal på ca. 

25.182 m2 omfattende bebyggelsen Frihedslyst med haveareal. 
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Ejendommen Ubberødvej 38 (matr. nr. 1c) vil efter arealoverførslen have et areal på ca. 

164.451 m2, heraf ca. 1.413 m2 privat fællesvej, og omfattende gårdbebyggelse med 

haveanlæg og landbrugsarealer.     

 

Med henblik på anvendelse af arealerne til landbrugsdrift med hestehold ønskes etableret to 

nye læskure, et permanent og et midlertidigt. Det midlertidige skal fungere, indtil en ny stald 

er bygget på det ikke fredede areal. Ved det permanente læskur skal der være et befæstet 

areal.  

 

Der skal indhegnes 8 græsfolde heraf 6 på fredet areal. Hegningen ønskes udført som et fast 

hegn med to tværliggende brædder af hensyn til dyresikkerhed. Lodsejer har i den anledning 

principalt gjort gældende, at det slet ikke kræver dispensation fra fredningen at opsætte den 

ønskede indhegning af landbrugsarealerne. Subsidiært er der søgt om dispensation fra 

fredningsbestemmelserne. 

 

Forvaltningens vurdering og indstilling om arealoverførsel og omlægning af vej 

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte om arealoverførsel og vejomlægning kræver 

dispensation fra fredningen med følgende begrundelser: 

 Arealoverførslen efterlader i princippet en bebygget ejendom med haverareal i 

landzone, der uanset at den opretholdes som landbrugsejendom reelt ikke vil kunne 

udnyttes som sådan den dag, den ikke længere anvendes til sociale formål. Der 

vurderes på den baggrund at være tale om en udstykning, som ifølge fredningen ikke 

må ske uden fredningsnævnets tilladelse. 

 Vejomlægningen medfører etablering af et nyt vejstykke og dermed ændring af det 

eksisterende landskabsbillede og det eksisterende terræn (jordsmon) det pågældende 

sted. 

 

Rudersdal Kommunes Byplanudvalg godkendte den 8. oktober 2014 forvaltningens 

indstilling, hvorefter det anbefales over for fredningsnævnet, at der meddeles dispensation til 

den ansøgte arealoverførsel/udstykning på følgende betingelser: 

a) Den nuværende anvendelse af ejendommen Ubberødvej 35 til sociale formål 

fortsætter, 

b) En eventuel ændret anvendelse af ejendommen skal godkendes af fredningsnævnet, i 

hvilken forbindelse der vil blive lagt vægt på ejendommens beliggenhed i et åbent, 

værdifuldt landskab.  

Den ansøgte omlægning af den private fællesvej anbefales godkendt som ansøgt på vilkår 

c) At det nye vejstykke indpasses i landskabets topografi, så den nødvendige 

terrænregulering ikke markerer sig som hævede vejstykker, og 

d) At der ikke etableres vejbelysning på strækningen. 

 

Det er oplyst, at vejomlægningen efterfølgende ligeledes skal godkendes i henhold til 

vejlovgivningen. 
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Forvaltningens vurdering og indstilling om etablering af fysiske anlæg til hestehold 

 

Det vurderes, at det ansøgte om opstilling af det nye permanente og det nye midlertidige 

læskur samt hegning af 6 græsfolde på det fredede areal kræver dispensation fra fredningen. 

Særligt om hegningen bemærkes det, at den må betragtes som en indretning, der afhængig af 

dens udformning kan få en dominerende og dermed misprydende indvirkning på landskabet.  

 

Rudersdal Kommunes Byplanudvalg godkendte den 3. december 2014 forvaltningens 

indstilling, hvorefter det anbefales over for fredningsnævnet, at der meddeles dispensation til 

det ansøgte på følgende betingelser: 

a) At de to nye læskure indplaceres under hensyntagen til det eksisterende terræn og i ly 

af eksisterende beplantning, 

b) At befæstelsen omkring det permanente skur bliver permeabelt og får et naturligt 

udtryk 

c) At det midlertidige læskur fjernes, når ny stald er taget i brug, og 

d) At hegning af folde sker under hensyntagen til landskabet med pæle i træ som ansøgt, 

men med hegnstråde/elektrisk hegn i stedet for tværliggende brædder. 

 

 

Udtalelser til det ansøgte 

 

De to sager har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne Land, Danmarks 

Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har meddelt, at man kan tilslutte sig Rudersdal Kommunes 

indstilling om, at vejen kan omlægges som ansøgt på vilkår, at den tilpasses det omgivende 

terræn, og at der ikke opsættes belysning langs vejen. Det henstilles endvidere, at vejen skal 

belægges med grus eller lign. naturmaterialer (ikke asfalt).  

 

Naturfredningsforeningen udtaler sig imod, at der meddeles tilladelse til udstykning, der 

åbner mulighed for et frasalg af ”Frihedslyst” uden anvendelsesmulighed som 

landbrugsejendom.  

 

Naturfredningsforeningen kan grundlæggende tilslutte sig kommunens indstilling vedrørende 

etablering af fysiske anlæg til hestehold, herunder at der skal stilles krav om hegning med 

tråd. Det anbefales som yderligere vilkår, at der ikke senere kan søges om opførelse af en hal, 

herunder ridehal, eller opstilling af lysanlæg på arealerne. Tagene på læskurene skal belægges 

med et neutralt materiale, helst bevokset tag, og der bør ikke etableres lysåbninger/ovenlys i 

tagene. Der må ikke opstilles udendørs belysning. 

 

Friluftsrådet har meddelt, at man tilslutter sig kommunens bemærkninger og betingelser. 
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Der er modtaget indlæg fra flere naboer, der protesterer mod hegning i alle former og mod 

hestehold på de fredede arealer. 

 

Sagens behandling i fredningsnævnet 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse, i hvilken forbindelse lodsejer har præsenteret sit 

projekt, og de fremmødte har haft mulighed for at stille spørgsmål til lodsejer og fremkomme 

med bemærkninger til fredningsnævnet. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeriet) 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 den ansøgte arealoverførsel på følgende vilkår: 

a) Den nuværende anvendelse af ejendommen Ubberødvej 35 til sociale formål 

fortsætter, 

b) En eventuel ændret anvendelse af ejendommen skal godkendes af fredningsnævnet, i 

hvilken forbindelse der vil blive lagt vægt på ejendommens beliggenhed i et åbent, 

værdifuldt landskab.  

 

Dispensation til den ansøgte omlægning af privat fællesvej på følgende vilkår: 

a) At det nye vejstykke indpasses i landskabets topografi, så den nødvendige 

terrænregulering ikke markerer sig som hævede vejstykker,  

b) At vejen skal belægges med grus eller lignende materiale og 

c) At der ikke etableres vejbelysning på strækningen. 

 

Dispensation til etablering af de ansøgte fysiske anlæg til hestehold på følgende vilkår: 

a) At de to nye læskure indplaceres under hensyntagen til det eksisterende terræn og i ly 

af eksisterende beplantning, 

b) At befæstelsen omkring det permanente skur bliver permeabelt og får et naturligt 

udtryk 

c) At tagene på læskurene belægges med et neutralt materiale, f.eks. bevokset tag,  

d) At der ikke etableres lysåbninger/ovenlys i tagene,  

e) At der ikke opstilles udendørs belysning,  

f) At det midlertidige læskur fjernes og arealet retableres senest om tre år regnet fra 

denne afgørelses dato,  

g) At hegning af folde sker under hensyntagen til landskabet med pæle i træ som ansøgt, 

men med hegnstråde/elektrisk hegn i stedet for tværliggende brædder. 
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Lodsejers ansøgning om hegning med tværliggende brædder i stedet for tråd kan ikke 

imødekommes. 

 

For så vidt angår ansøgningen om overførsel af areal bemærker fredningsnævnet, at det 

ansøgte om overførsel af jord fra den ene landbrugsejendom til den anden ikke ses at stride 

mod fredningens formål og i øvrigt er rimelig begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig drift 

og udnyttelse af landbrugsjorden med henblik på at muliggøre etableringen af de ansøgte 

fysiske anlæg til brug for et hestestutteri.   

 

For så vidt angår hegningen finder fredningsnævnet, at det ansøgte hegn med to tværliggende 

brædder i træ efter sit samlede visuelle udtryk adskiller sig væsentligt fra et almindeligt hegn, 

der er kendetegnet ved pæle og to glatte tråde spændt ud i lav højde. Den ønskede form for 

hegning må således betragtes som en indretning, der efter fredningsbestemmelserne ikke må 

opføres uden fredningsnævnets forudgående tilladelse.  

 

Ved udførelsen af det ansøgte hegn med to tværliggende brædder får hegningen om de 6 folde 

på det fredede areal en dominerende og meget synlig effekt i landskabet, der bryder billedet af 

det åbne landskab, som fredningen har til formål at bevare. Derfor vil fredningsnævnet ikke 

tillade en hegning som ansøgt.  

 

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 

betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere 

fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige 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. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-forening, 

Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. Endvidere er kopi sendt til lodsejer og 

interesserede naboer på følgende mailadresser: daniel.kollberg@yahoo.dk. mk@dico.dk, 

kth@LE34.dk. Christel.konnerup@gmail.com.   

 

 

Klagevejledning 

 

Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er 

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

 

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. 

 

 

mailto:daniel.kollberg@yahoo.dk
mailto:mk@dico.dk
mailto:kth@LE34.dk
mailto:Christel.konnerup@gmail.com
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Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på 

ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De 

betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. 

Fredningsnævnet for København videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes. 

 

 

Klagegebyr 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen 

afsluttes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 

frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 

eller  

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet 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 klageren 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Lone Wille Jørgensen  
 
Via e-post: LWJ@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Sandbjerg og Ubberød byer – Udvidelse af arboret 
Over for fredningsnævnet er der på vegne lodsejer, 15. juni Fonden, ansøgt om dispensation 
til udvidelse af arboret på ejendommen matr.nr. 2b Ubberød by, Birkerød, beliggende Ubbe-
rødvej 37 i Birkerød. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fred-
ningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. 
juli 1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, fortrinsvis som 
landbrugsarealer. 
 
... 
  
Der må ikke foretages beplantning udover vedligeholdelse af den eksisterende beplantning eller 
foretages nyplantning, undtagen hvor denne er nødvendig for ejendommens drift som landbrug.” 
 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

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

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-33-2018  
 
Den 06.06. juni 2018 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter 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 indstillet at der meddelelse tilladelse/dispensation 
fra fredning af Maglemosen til at udvide og beplante det eksisterende Arboretareal på vilkår 
om, at beplantningen afsluttes mod syd med stedtypiske arter som slåen, hunderose og almin-
delig tjørn. Denne afsluttende beplantning mod det åbne landbrugsareal mod syd skal sikre, at 
Arboretet mod det åbne landskab kommer til at fremstå som et naturligt skovbryn. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for projektet. 
 
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, at beplantningen afsluttes mod syd med stedtypiske arter som 
slåen, hunderose og almindelig tjørn. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at det fastsatte vilkår sikrer et naturligt indtryk i land-
skabsbilledet. 
 
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. 
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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, 15. juni Fonden, Danmarks Naturfred-
ningsforening, 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, 
• 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 

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Karin Elisabet Roug  
 
Via e-post: roug@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Ubberød By – Udspredning af sediment i forbindelse med oprensning af vandhul 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udspredning af sediment i forbin-
delse med oprensning af vandhul på ejendommen matr.nr. 1e Ubberød By, Birkerød, belig-
gende Ubberødvej 40-42 i Hørsholm. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af den blå elipsemarkering følgen-
de kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. 
juli 1972, vedrørende fredningen af arealer i Sandbjerg By og Ubberød By. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, 
fortrinsvis som landbrugsarealer 
 
Opførelse af nybygninger må ikke foretages. Dog tillades opførelse af bygninger, der er nødven-
dige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er til-

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-65-2018  
 
Den 19. november 2018 
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ladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at teg-
ninger visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til 
godkendelse. 
… 
Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mis-
prydende, herunder ledningsmaster … 
 
Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt af-
fald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. 
 
Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. 
 
Der må ej heller uden tilladelse fra fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen ind-
dragne matrikelnumre eller dele heraf.” 
 

Fredningsnævnet har tidligere inden for samme fredningsområde meddelt dispensationer til 
tilsvarende projekt på følgende vilkår (FS 81/00 og FS 79/05): 
 

”… 
- Af hensyn til plante- og dyrelivet skal oprensningen foretages inden for perioden 15. au-

gust till. marts. 
- Kun slam, mudder og grene må oprenses. Der må ikke graves i fast bund. 
- Der må ikke etableres øer i søerne. 
- Det oprensede materiale skal planeres jævnt omkring søerne i tynde lag, ikke over 20 cm. 

tykke og i tilstrækkelig afstand fra søerne til, at tilbagesivning undgås (mindst 10 meter.) 
- Hvor brinkerne berøres af oprensningen skal de tilrettes med jævnt skrånende bredder 

med en hældning ikke stejlere end 1:5 og således at de passer naturligt ind i landskabet. 
- Der må ikke plantes træer eller buske ved søerne. 
- Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søerne.” 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

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

Hverken Miljøstyrelsen eller Furesø Kommune har foretaget en vurdering af, hvorvidt det 
ansøgte 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 udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved for tiden afslag på 
ansøgning om dispensation til udførelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der ikke er foretaget en habitatkonsekvensvurdering, 
hvorfor nævnet ikke har det fornødne grundlag for at meddele en gyldig dispensation, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 
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, Thomas og Linda Lysgaard Falk, Dan-
marks Naturfredningsforening, 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, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Karin Elisabet Roug  
 
Via e-post: roug@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Ubberød By – Udspredning af sediment i forbindelse med oprensning af vandhul 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til udspredning af sediment i forbin-
delse med oprensning af vandhul på ejendommen matr.nr. 1e Ubberød By, Birkerød, belig-
gende Ubberødvej 40-42 i Hørsholm. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er 
sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af den blå elipsemarkering føl-
gende kortudsnit: 

 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. 
juli 1972, vedrørende fredningen af arealer i Sandbjerg By og Ubberød By. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, 
fortrinsvis som landbrugsarealer 
 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-73-2018  
 
Den 12. december 2018 
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Opførelse af nybygninger må ikke foretages. Dog tillades opførelse af bygninger, der er nødven-
dige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er til-
ladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at teg-
ninger visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til 
godkendelse. 
… 
Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mis-
prydende, herunder ledningsmaster … 
 
Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt af-
fald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. 
 
Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. 
 
Der må ej heller uden tilladelse fra fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen ind-
dragne matrikelnumre eller dele heraf.” 
 

Fredningsnævnet har tidligere inden for samme fredningsområde meddelt dispensationer til 
tilsvarende projekt på følgende vilkår (FS 81/00 og FS 79/05): 
 

”… 
- Af hensyn til plante- og dyrelivet skal oprensningen foretages inden for perioden 15. au-

gust till. marts. 
- Kun slam, mudder og grene må oprenses. Der må ikke graves i fast bund. 
- Der må ikke etableres øer i søerne. 
- Det oprensede materiale skal planeres jævnt omkring søerne i tynde lag, ikke over 20 cm. 

tykke og i tilstrækkelig afstand fra søerne til, at tilbagesivning undgås (mindst 10 meter.) 
- Hvor brinkerne berøres af oprensningen skal de tilrettes med jævnt skrånende bredder 

med en hældning ikke stejlere end 1:5 og således at de passer naturligt ind i landskabet. 
- Der må ikke plantes træer eller buske ved søerne. 
- Der må ikke laves broer eller terrasser i eller ved søerne.” 

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 19. november 2018 (FN-KBH-73-2018) meddelt afslag 
på ansøgning om samme projekt, som nærværende sag omhandler. Afslag var begrundet med 
manglende grundlag for habitatkonsekventvurdering.  
 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

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

Med den foreliggende ansøgning har Furesø Kommune vedlagt udtalelse af 20. november 
2018, hvor kommunen på oplyst grundlag vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadi-
gelse/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. 
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Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en dispensation. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at dispensationen er i overensstemmelse med praksis in-
den for den omhandlede fredning. 
 
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, Thomas og Linda Lysgaard Falk, Dan-
marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
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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. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
 
Att.: Lone Wille Jørgensen 
 
Via e-post: LWJ@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Fredning: Sandbjerg og Ubberød - Projekt: Sti og oplevelsesforløb 
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at etablere en del af et sti- og ople-
velsesforløb for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse på ejendommen matr.nr 2b Ub-
berød By, Birkerød. 
 
Det fremgår af Rudersdal Kommunes fremsendelsesskrivelse blandt andet: 

 
På vegne af Københavns Universitet har Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ud-
arbejdet projekt Move Green Lab, som er et sti- og oplevelsesforløb for menne-
sker med fysisk funktionsnedsættelse. Der er tale om en forskningsbaseret videns- 
og formidlingsplatform, hvor der 1:1 skal forskes i design, sundhed og brug af na-
turmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for 
mennesker med mobilitetsproblemer. 
 
Sti- og oplevelsesforløbet forløber primært gennem Arboretet i Hørsholm Kom-
mune. En mindre del af projektet berører arealer i Rudersdal Kommune, nærmere 
bestemt matr.nr. 2b Ubberød By, Birkerød, hvor der sker krydsning af beskyttet 
jorddige, forbedring af eksisterende stiforløb, etablering af ny tværgående stifor-
bindelse mellem eksisterende stiforløb, etablering af opholdsareal/hvilerepos på 
en strækning af det forbedrede stiforløb og plantning af nyt egetræ. 
 
De forhold, der berører matr.nr. 2b fremgår af det vedhæftede projektmateriale. 
Der foretages udbedring af eksisterende stiforløb i kanten af matriklen mod nord 
og vest ved at gøre stien bredere og mere fast, der plantes et nyt egetræ og 
etableres en tværgående stiforbindelse syd for træet. Ved den sydgående stistræk-
ning etableres et opholdsareal, en hvilerepos. De berørte stier og den tværgående 
stiforbindelse får en bredde på ca. 1,5 meter, hvor de eksisterende stiforløb i dag 
har en bredde på 0,8-1,0 meter. Det samlede stiforløb bliver anlagt i slotsgrus. Der 
foretages ikke fældning af større træer og buske. 
 
Det beskyttede jorddige, hvis placering ikke præcist har kunne fastlægges i dialog 
med Museum Nordsjælland, krydses med en hævet gangbro. Arkitekten ansøger 
om myndighedsgodkendelse af digekrydsning, udbedring af stiforløb, etablering 
af ny tværgående stiforbindelse og plantning af træ.” 

 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering fremgår af følgende luftfoto: 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18b 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42  
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-7 -2022 
 
Den 29. maj 2022 
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Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. 
juli 1972 om fredning af arealer af Sandbjerg og Ubberød byer i Birkerød Sogn. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, for-
trinsvis som landbrugsarealer. ….. Der må ikke anbringes boder, skure, camping-
vogne eller andre indretninger, som kan virke misprydende herunder ledningsma-
ster, ligesom teltning er forbudt. ….. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved 
afgravning eller opfyldning og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil ind-
rettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller fo-
retages opfyldning af søer eller vandløb. Der må ikke foretages beplantning ud-
over vedligeholdelse af den eksisterende beplantning eller foretages nyplantning 
undtagen hvor denne er nødvendig for ejendommens drift som landbrug.” 

 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Rudersdal Kommune har udtalt: 
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Det ansøgte vurderes ikke at påvirke yngle- og rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, som er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 el-
ler de plantearter, der er nævnt i lovens bilag 5. 
 
På grund af afstanden på ca. 640 meter til Natura 2000-området habitatområdet 
Folehave skov, vurderes det ansøgte ikke at få konsekvenser for dette. 

 

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 
 
Kommunes fredningstilsyn har anbefalet, at der gives dispensation 
 
 

”på vilkår om, at det udbedrede stiforløb, den nye tværgående stiforbindelse og 
opholdsarealet/hvilereposen anlægges med traditionel slotsgrus i nuance som na-
turgrus, og 
at opholdsareal/hvilerepos ikke anlægges med borde, bænke o.lign. til brug for 
længerevarende ophold, der visuelt kan forstyrre det åbne landskab mod syd.” 

 
. 

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig fredningstilsynets udtalelse. 
 
Der er ikke i øvrigt kommet bemærkninger til projektet. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Per Carøe (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til det 
ansøgte på følgende vilkår: 
 

at det udbedrede stiforløb, den nye tværgående stiforbindelse og opholdsarea-
let/hvilereposen anlægges med traditionel slotsgrus i nuance som naturgrus, og 
 
at opholdsareal/hvilerepos ikke anlægges med borde, bænke o.lign. til brug for længere-
varende ophold, der visuelt kan forstyrre det åbne landskab mod syd 

 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, 
som er at bevare det nuværende landskabsbillede uændret. 
 
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 desuden fredningsnævnets vurde-
ring, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
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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. 
 
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 

 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Kristine Jensens Tegnestue v/Lise Vium, 
Rudersdal Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 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, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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  

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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
 
Rudersdal Kommune 
Att.: Astrid E. Jensen 
 
Via e-post: byplan@rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
Fredning: Sandbjerg og Ubberød - Projekt: Tilbygning Ubberødvej 40, Hørsholm 
 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre to tilbygninger på ejen-
dommen matr.nr 1e Ubberød By, Birkerød, beliggende Ubberødvej 40, 2970 Hørsholm. 
 
Det fremgår af Rudersdals Kommunes fremsendelsesskrivelse: 
 

”Fredningsnævnet fik den 24. november 2021 tilsendt et større projekt, hvor det 
eksisterende enfamiliehus blev nedrevet og der ønskedes opført en ny trelænget 
gårdbebyggelse (FN-KBH-100-2021). Dette projekt blev opgivet af ejendommens 
ejer, og der er i stedet fremsendt et nyt projekt, hvor der ønskes mulighed for at 
opføre to tilbygninger på i alt 86 m2 til det eksisterende hus. Det eksisterende hus 
har et boligareal på 197 m2 og efter tilbygning vil det samlede boligareal udgøre 
283 m2. Den ene tilbygning ønskes opført under eksisterende tag mellem eksiste-
rende bolig og udhus. Den anden tilbygning ønskes tilbygget husets sydvestlige 
facade. Det er således et væsentligt reduceret projekt i forhold til det projekt som 
tidligere blev sendt til fredningsnævnet.” 

 
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering af det ansøgte fremgår af følgende billede, hvor det med rødt markerede er det an-
søgte: 
 

 

Retten i Hillerød 
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-16-2022 
 
Den 13. august 2022 



Side 2 af 6 
 

 
 
 
Ejendommens facade mod vest ses her med henholdsvis det nuværende udseende og det an-
søgte: 
 

 
 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. 
juni 1972 vedrørende fredningen af arealer i Sandbjerg By og Ubberød By. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”Fredningen har til formål at bevare det nuværende landskabsbillede uændret, for-
trinsvis som landbrugsarealer. Opførelse af nybygninger må ikke foretages. Dog 
tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksiste-
rende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er tilladt, er det en betin-
gelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger og at tegninger 
visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges frednings-
nævnet til godkendelse. 
 
Tilbygning og ombygning af bestående bygninger kræver fredningsnævnets for-
udgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse.” 

 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Kommune har udtalt: 
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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 
 
Kommunes fredningstilsyn har udtalt: 
 

 
 
Der er ikke kommet indsigelser mod projektet. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Per Carøe (udpeget af Rudersdal Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til det an-
søgte. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, 
som er at bevare landskabsbilledet uændret. 
 
Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at fredningsdeklerationen giver mulighed for, at der 
laves tilbygninger til eksisterende bebyggelser, og at det ansøgte ikke skønnes at have en ne-
gativ indflydelse på oplevelsen af landskabet. 
 
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. 
 
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 

 
 

Ulrik Finn Jørgensen   
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Thomas og Linda Lysgaard Falk, Ruders-
dal Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk For-
ening. 
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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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