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Ved en skrivelse af 24. oktober 1969 har magistraten i

,,'

Helsingør anmodet fredningsnævnet om at foretage det fornødne til

fredning af et areal på ca. 27 tdr. land af matr. nr. 73a,,.'

"..~ Helsingør købstads Overdrev, tilhørende Helsingør kommune og i
'l

I
I

lr,
1935 udlagt til permanente kolonihaver. Arealet er af praktiske

grunde udlejet til haveforeningen "Sol bakken" på lejemål af 20 års

II varighed og kommunen er interesseret i en fredning af arealet til

det nævnte formål.
""I

I(e
Fredni.ngsnævnet tog derefter sagen til behandling.

Meddelelse i henhold til lovens § 13 indrykkedes i Statstidende

d. 22. december 1969, og d. 12. januar 1970 afholdtes i Helsingør

møde med besigtigelse i sagen, hvortil magistraten i Helsingør,

.'
haveforeningen "Solbakken" v formanden, Ar1y Nielsen, Roskildevej

49, Helsingør, Danmarks Naturfredningsforening , Byp1anudvik1ings-
IIV,l

udvalget for Helsingøregnen, amtskontoret, Hillerød, Frednings-

planudvalget, Frederiksborg amtsråd samt N.E.S.A., Hellerup var

tilvarslet.,el
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I mødet deltog Helsingør kommunes træ-sagkyndige konsulent
;.)
• fhv. skovfoged C.N.Bobek.

Magistratens anmodning om fredning støttedes fra samtlige

mødte, Fhv. skovfoged Bobek ønskede, at fældning af træer på arealet

ikke skulle kunne finde sted uden efter tilladelse fra konsulenten.

Da nævnet efter det foreliggende må finde den af magistra-0_,
I
!~ ,

(ti

ten fremsatte fredningsbegæring velbegrundet, vil denne være at tage

til følge.

Herefter skal arealet stedse anvendes som kolonihaveområde.

dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes

til andet fritidsformål, efter bestemmelse af fredningsnævnet og

magistraten i Helsingør.

.'
Hække og overordnede træer må ikke fældes uden tilladelse

? fra Helsingør kommunes træ-sagkyndige konsulent, eller hvis denne
'.' stilling ophæves, fra statsskovrideren i Kronborg skovdistrikt.

Enhver form for anbringelse af skure, boder og bygninger
I:.~''I' ,

'i" •

skal forelægges nævnet til godkendelse inden anbringelsen eller op-

førelsen.

Påtaleret med hensyn til ovennævnte bestemmelser har fred-

,e' ningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige del og Helsingør kommune

hver for sig eller i fællesskab.

Magistraten har frafaldet erstatning for fredningen •

.'
THI BESTEMMESg

j' ... Ejendommen matr. nr. 73a Helsingør købstads Overdrev,

fredes således, at den stedse skal henligge som kolonihaveområde,

eller hvis denne form for anvendelse måtte ophøre, som område for-,
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e,
1',/ fritidsformål.
,:~, De på arealet værende hække og overordnede træer må ikke

fældes uden tilladelse fra Helsingør kommunes træ-sagkynclige konsu···

lent, eller, hvis denne stilling ophæves, fra statsskovrideren for

Kronborg skovdistrikt.

Skure, boder og bygninger af enhver art må kun opføres på(- ejendommen efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige del.

,r rI
i~

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Frederiksborg

amts nordlige del og Helsingør kommune hver for sig eller i

forening.

,o.

&, Knud Klem Jørgen Hansen
~~
,. Feilberg Jørgensen.

" Ij;+

e
Udskriflcns rigtighed bekræftes. / I
DOMMEW2N '1 LiILLi2I{0D, den • ~. I tJ 7()
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F.S. 278/72.
~

K E N D E L S E

e

afsagt af Fredningsnævnet for Frp-deriksborg amts nordlige
del den 31. oktober 1972 ang~ende anbringelse af vandfor-
syningsanlæg p~ ejendommen, matr.nr. 73 a, Helsingør køb-
stads overdrev.

•
-000-

.'~e
I•

Ved kendelse afsagt den l. maj 1970 af Frednings-
nævnet for Frederiksborg amts nordlige del frededes et areal
p~.ca. 27 tdr. Id. af ejendommen, matr. nr. 73 a, Helsincør
købstads overdrev, tilhørende Helsingør kommune, i 1935 ud-
laet til permanente kolonihaver og udlejet til haveforeningen
"Solbakken", s~ledes at arealet stedse skal henligge som ko-
lonihaveomr&de eller, hvis denne form for anvendelse måtte
ophøre, som omr~de for fritidsformnl. Det bestemtes end-
videre bl. a., at skure, boder og bygninger af enhver art
kun m~ opføres p~ ejendommen efter forudg~ende tilladelse
fra nævnet.

Ved en skrivelse af 14. august 1972 har A/S Kemp
& Lauritzen p& Helsingør kommunes vegne ansøgt nævnet om
tilladelse til en udvidelse af et på arealet inden kendel-
sens afsigelse eksisterende vandforsyningsanlæg.

Det anføres bl.a. i skrivelsen, at det på grund
af stigende vanskeligheder med vandforsyningen i det nord-
sjællandske område er nødvendigt at udnytte de eksisterende
grundvandsresourcer, at placeringen af anlægsudvidelsen på

e
·1····

-.\ . "~~'i~'' . ...~~.~
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•

arealet betyder tekniske og økonomiske fordele, og at der
ikke synes at være alternative placeringsmuligheder.

Nævnet har derefter behandlet sagen og afholdt
møde den 15. september 1972, hvoruder besigtigelse foretoges.

I mødet deltog repræsentanter for A/S Kemp & Laurit-
zen, haveforeningen "Solbakken", Helsingør kommunes kommuna-
le værker og Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsplan-
udvalget hav~e meldt forfald.

Civilingeniør Leikersfeldt fra det projekterende
firma redegjorde for projektet og oplyste, at det eksiste-
rende maskinhus vil blive fjernet, at den projekterede byg-
ning tænkes opført i gule, hårdtbrændte klinker med tegltag
og træbeklædte gavle, at højden over terræn maximalt bliver
4 m, og at de underjordiske tankanlæg og skr&ninger græs-
klædes. Han tilføjede, at bygningen vil kunne opføres med
sadeltag og afvalmede gavle, og at den vil kunne placeres
i det sydvestlige hjørne af det på det fremsendte kort vi-
ste areal og i retningen øst-vest.

Danmarks Naturfredninf,sforeningsrepræsentant er-
klærede, at man ikke fra foreningens side vil udtale sig
imod det ansøgte. Han anbefalede en placering i arealets
sydvestlige hjørne i ret~ingen øst-vest.

Det oplystes, at der vil fremkomme en vis støj
fra luftindeugningen til kapselblæsere ca. hver anden dag,
men at tidsrummet for støjen vil kunne indrettes i rimeligt
omfang efter beboernes ønske.

Da nævnet efter det oplyste må anse det ansøgte
vandværksanlæg for påkrævet, og da dets anbringelse på
det ønskede areal findes ubetænkeligt p~ de nedenfor an-
førte betingelser,

B E S T E M M E S :
Det tillades Helsingør kommune, v/A/S Kemp &

Lauritzen p~ det pA den fremlagte kortskitse viste areal

~i~.,,:':'';'_ å.\~ .~ ~ . -.,,';> .... : ~

-
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- af matr. nr. 73 a, Helsingør købstads overdrev, at lade
opføre et vandværksanlæg i overensstemmelse med de nævnet
forelagte tegninger, således at bygnilgen place-es i area-
lets sydvestlige hjørne i retningen ø~;t-vest, a t den for-
synes med sadeltag med maximal højde af 4 m og med afval-
mede gavle og at de underjordiske tankanlæg og skr~ningerne
græsklædes.

e AagA.ard Larsen Feilberg Jørgensen Knud Klem

-000- -000-

e

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnzvnet
for

Frede:riksborg amts nordlige del
HOO Hi.1lerød

, den 31. oktober 1972.

~~y~,-
nævnets forman

e:-,
e

(Øl



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør

MOdtaget.
~~!«()V- og Naturstyrefsen

.>. n Iii 1\1 no'":: :.J ';~!.. hvo' Tlf. 492109 17
fax. 4921 46 86

e REG. Nk 5~5 \o. OD Helsingør,den 17/01-97

Vedr. FS 102/95, matr.nr. 73 a Helsingør overdrev, Pomonavej 43 A, Helsingør.

Ved skrivelse af 8. november 1995 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om nævnets tilladelse til at færdiggøre en påbegyndt 16 m2 tilbygning til et eksisterende

haveforeningshus på ejendommen.

II

e Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 1. maj 1970, der har til formål at

silcre arealets anvendelse som kolonihaver, evt andet fritidsformål, idet fredningsbestemmel-

serne anfører, at skure, boder og bygninger af enhver art kun må påføres efter forudgående til-

ladelse fra fredningsnævnet.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt. Det er herved forudsat, at

tilbygningen sværtes sort som det eksisterende hus.

Tilladelsen bortfalder ihenhold 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.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-

gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

e

/ ·f

Ic. t~ ergiminisleriet
L-~k'ld B-e~ Miljø- og EgnNaturstyrelsen 0\
Thor 1 Skov- o \ ':L\ \ h -00ets formand J nr. SN 1996· 1 _nævn .'.

Akt. nr. \ '15.

,/,,,-,, ..
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør

Tlf 49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 3. april 1997

REG. NR.. 52>510. G O

Vedr. FS 9/97 matr. nr. 73 a Helsingør overdrev, beliggende Gurrevej 99 - 111,

Helsingør Kommune.

Ved skrivelse af 3. febr. 1997 har Helsingør Kommune for ejeren af ovennævnte

ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en tilbygning på 15 m2 til et

keglebanehus på ejendommen.

e,
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 1. maj 1970.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskytte1seslovens § 50, stk.

l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

-
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 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.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder

efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. l.

e

AD ',-':N \~46 - 1'1-11 !Z-OCO\
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nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

e

Frederiksborg Amt

Helsingør Kommune 1. nr. 0039-97

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att.

Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Ole Retoft

Nævnsmedlem Ellen Daugaard Hansen

fred1l8

-

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

, Den -4 APR.2006

Helsingør Kommune
Teknisk forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

Modtaget i 8CJ9l ~ '"/V.. V"l!::;'In-
Q'nv_ O. ",turstyrelaen <!, W<!, 'IJ.!1!4 'Jf

~ 5 APR, 2006

• FS.117/05.Matr.nr.73aH~ ©!g~de Gurrevej99,111i

Helsingør Kommune. Deres j.nr. 05-1398.

Fredningsnævnet har fra Helsingør Kommune modtaget en ansøgning fra

Haveforeningen Solbakken om tilladelse til opførelse af overdækkede terrasser på 12

m2 med udhæng op til i alt 16 m2
, opført i de enkelte haver.

Ejendommen er omfattet af kendelse afsagt den l. maj 1970 af Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amts nordlige del. Kendelsen har til formål at sikre arealets anvendelse

som kolonihaver, evt. andet fritidsformål.

e Fredningsnævnets afgørelse

Efter det foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål

og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 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.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

·e
S)V~-Jl \ - -7)-:Jbo
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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.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 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 af klagen, 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

nævnets formand

Kopi af afQ;ørelsener sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Skov- og Naturstyrelsen

'i{' ''?

e

e

e

e

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Nordsjælland                           
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 28. december 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-072-2017 – Ansøgning om tilladelse til at kunne opføre drivhuse på 9m2 i koloniha-
verne på ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Købstads Overdrev, beliggende i kolonihaver-
ne i Haveforeningen Solbakken, Helsingør Kommune. 

Fredningsbestemmelser:

Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970, hvorefter ejendommen 
skal henligge som kolonihaveområde, eller hvis denne form for anvendelse måtte ophøre, som om-
råde for fritidsformål. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at skure, boder og bygnin-
ger af enhver art kun må opføres på ejendommen efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 

Ansøgningen: 

Helsingør Kommune har den 8. november 2017 (sagsnr. 16/9114) rettet henvendelse til Fred-
ningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes en generel tilladelse, således at der kan opføres driv-
huse på 9 m2 og med en højde på 2,5 meter i kolonihaverne. Af henvendelsen til fredningsnævnet 
fremgår: 

”Helsingør Kommune udlejer ejendommen matr.nr. 73a Helsingør Overdrev til Haveforeningen 
Solbakken.  
 
I forbindelse med genforhandling af lejekontrakten har Haveforeningen Solbakken ansøgt Helsingør 
Kommune om tilladelse til at måtte opføre større drivhuse i kolonihaverne. 
 
Den nugældende aftale omfatter tilladelse til at måtte opføre drivhuse på maks. 8 m2 grundareal og 
2 meter høje.  
 
Haveforeningen ansøger om tilladelse til at måtte opføre drivhuse på maks. 9 m2 grundareal og 2,5 
meter i højden. Begrundelsen er, at det er den mest gængse standardstørrelse, som er billigere at 
anskaffe end det, der er tilladelse til i dag. 
 
Der er lyst en fredningskendelse på ejendommen. 
 
Iflg. fredningskendelsen skal enhver form for anbringelse af skure, boder og bygninger forelægges 
nævnet til godkendelse inden anbringelsen eller opførelsen.  
 
Helsingør Kommunes byggemyndighed har haft sagen til udtalelse. Byggemyndigheden udtaler, at 
Iflg. Bygningsreglement 15, kapitel 1.2, stk. 2 kan opførelse af kolonihavehuse og små bygninger i 
tilknytning til kolonihavehuse udføres uden byggetilladelse. I dette konkrete tilfælde er der tale om 
ganske små ændringer i arealet og højden, som byggemyndigheden ikke har indvendinger til.”
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Høringssvar:

Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har den 16. november 2017 oplyst, at fore-
ningen ikke har indvendinger mod det ansøgte. 

Miljøstyrelsen har den 29. november 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet 
angivet: 

”Det fremgår af ansøgningen, at der hidtil har måttet opføres drivhuse på op til 8 m² med en højde 
på 2 m.

Miljøstyrelsen har indhentet supplerende oplysninger fra Helsingør Kommune, Natur og Miljø, der 
som tilsynsmyndighed med fredninger har følgende vurdering af det ansøgte:

Det er vores vurdering, at haveforeningen fremstår som en kolonihaveforening i overensstemmelse 
med fredningens formål. Et drivhus på maks. 9 m2 med en totalhøjde på maks. 2,5 meter vil ikke 
påvirke området negativt. Drivhuse er en naturlig ting i kolonihaveforeninger. Drivhuse i den stør-
relse vil ikke ødelægge oplevelsen af at her er tale om en kolonihaveforening.

…

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød linje. …

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en eventuel dispensation til det ansøgte i princippet vil være en 
ændring af fredningsbestemmelserne, hvis dispensationen bliver tolket som en tilladelse til opførel-
se af drivhuse af den givne størrelse også efter udløbet af de 3 år en dispensation er gældende. 

I den forbindelse skal fredningsnævnet være opmærksom på, at fredningsnævnet den 4. april 2006 
(FS 117/05) har meddelt dispensation til, at der i de enkelte have kan opføres overdækkede terrasser 
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på 12 m² med udhæng op til i alt 16 m². Det fremgår af afgørelsen, at den bortfalder hvis den ikke er 
udnyttet inden 3 år. 

Af kommunens ansøgning om større drivhuse synes det at fremgå, at kommunen tolker den tidligere 
meddelte dispensationen som en generel og vedblivende tilladelse til opførelse af terrasser af den 
givne størrelse – altså ikke en dispensation, der bortfalder efter 3 år. Til grund for en sådan tolkning 
kan ligge, at der er tale om en ejer (Helsingør Kommune) og et matrikelnummer, samt at dispensa-
tionen er påbegyndt udnyttet på mindst et af havelodderne inden udløbet af 3 års fristen.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantear-
ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Fredningsnævnet bemærker herefter indledningsvis, at det fremgår af fredningens bestemmelser 
blandt andet, at skure, boder og bygninger af enhver art kun må opføres på ejendommen efter forud-
gående tilladelse fra fredningsnævnet. Efter praksis fortolkes en sådan bestemmelse således, at det 
kræver en projektbeskrivelse af det konkret ansøgte, såfremt fredningsnævnet skal kunne realitets-
behandle en dispensationsansøgning. Fredningsnævnet skal herved tillige henvise til hjemmesiden 
www.fredningsnaevn.dk, der nærmere beskriver kravene til en ansøgning om dispensation. 
Fredningsnævnet finder som følge heraf ikke, at nævnet generelt og uden en nærmere projektbeskri-
velse kan meddele den ønskede tilladelse, hvorfor der gives afslag herpå. Fredningsnævnet bemær-
ker herved under henvisning til fredningstekstens formulering, at også opførelse af drivhuse på ek-
sempelvis 8 m2 må antages at kræve fredningsnævnets forudgående dispensation. Fredningsnævnet 
bemærker endvidere, at det forhold, at den enkelte kolonihavelejer efter foreningsvedtægter eller 
lejevilkår i øvrigt har mulighed for byggeri, ikke kan føre til, at det kan antages, at fredningsnæv-
nets dispensation i disse tilfælde ikke skal indhentes i forbindelse med nybyggeri.   

Fredningsnævnet bemærker for en ordens skyld, at fredningsnævnet i forbindelse med ovennævnte 
afgørelse ikke herved har taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang drivhuse med et grundareal 
på 9 m2 og med en maksimal højde på 2,5 meter vil kunne tillades i det fredede område. 

I relation til den af Miljøstyrelsen nævnte problematik, hvorefter fredningsnævnet ved afgørelse af 
4. april 2006 meddelte tilladelse til, at der i de enkelte haver kan opføres overdækkede terrasser på 
12 m2 med udhæng på op til i alt 16 m2, skal nævnet bemærke, at nævnet er enig med det af Mil-
jøstyrelsen herom anførte, hvorefter fredningsnævnets dispensationer er tidsbegrænset til at gælde i 
3 år. Fredningsnævnet henviser herved til, at det følger af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, at en 
tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har væ-
ret udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Fredningsnævnet henviser endvidere til det ovenfor anførte 
vedrørende hel eller delvis ophævelse af en fredning. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn eller princippet heri.
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Klagefristen for den meddelte afgørelse udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 
den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, 
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  

 

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 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.

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Haveforeningen Solbakken, att: Michael Voer mail: solbakken3000.formand@gmail.com
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
DOF
DOF Nordsjælland 
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Bilag 1

Naturbeskyttelseslovens § 50

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er næv-
nt i bilag 3 til loven, eller

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. 
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
Den 27. juni 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-20-2021 - Ansøgning om tilladelse til at erstatte et eksisterende klubhus med en ny 
bygning på ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Købstads Overdrev, beliggende Moralvej 21, 
3000 Helsingør, Helsingør Kommune.        

Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970, hvorefter ejendommen 
skal henligge som kolonihaveområde, eller hvis denne form for anvendelse måtte ophøre, som om-
råde for fritidsformål. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at skure, boder og bygnin-
ger af enhver art kun må opføres på ejendommen efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 
 
Ansøgningen:  
 
Haveforeningen Solbakken har den 30. marts 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nord-
sjælland, idet foreningen ønsker at opføre et nyt klubhus til erstatning for et eksisterende, der er 
nedslidt og skal nedrives. Det fremgår af ansøgningen blandt andet, at det eksisterende klubhus har 
et ydre omfang på 11,5 x 16,8 meter, mens det ansøgte hus vil have målene 12 x 20 meter. Højden 
af klubhuset vil være som det eksisterende, men med en lavere taghældning. Materialevalget vil i 
videst muligt omfang tilsvare den eksisterende bygning, der er en træbygning. Det tilstræbes, at den 
nye bygning vil få et tilsvarende udtryk som den eksisterende. Farvevalget vil være som den eksi-
sterende bygning, det vil sige svenskrød og med hvide vinduer. Placeringen af bygningen vil være 
samme sted som den eksisterende, idet dog den størrelsesmæssige forskel vil medføre, at bygnin-
gens hovedindgang vil blive rykket omkring 4 meter mod nord.  
 
Placeringsstedet er i ansøgningen gengivet nedenfor. Bygningsudvidelsen vil især ske mod højre på 
billedet og ud mod græsplænen.  
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I forbindelse med ansøgningen er endvidere blandt andet medsendt nedenstående skitser af det an-
søgte klubhus: 
 

 

 
 
Høringssvar: 
 
Helsingør Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den 20. 
april 2021 blandt andet angivet:  
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”Nedrivning og opførelse af et nyt klubhus til kolonihaveforeningen vurderer vi at ligge inden for 
formålet med fredningen. Det nye klub hus bliver på 240 m2 - ca. 47 m2 større end det nuværende. 
Det er vores vurdering, at en fælles bygning på 240 m2 står mål med kolonihaveforeningens mange 
brugere. 
 
Vi har ikke kendskab til at der skulle være arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV på ejendom-
men - herunder flagermus. Vi vurderer at opførelsen af et nyt klubhus ikke vil påvirke habitat arter 
negativt. 
 
Såfremt Fredningsnævnet kan dispensere til bygningen er der ikke noget til hinder for at vi kan til-
lade bygningen efter byggelovens bestemmelser såfremt byggeriet overholder BR18. 
 
Helsingør kommune kan anbefale det ansøgte.” 
 
Miljøstyrelsen har den 30. maj 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at styrelsen 
ikke har anledning til bemærkninger i sagen.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er at det fredede areal skal henligge som kolonihaveområde, eller hvis 
denne form for anvendelse måtte ophøre, som område for fritidsformål. Det ansøgte skal anvendes 
som klubhus for den eksisterende haveforening og skal erstatte en eksisterende bygning, der er ud-
tjent. De 2 bygninger skal varetage samme formål. Det bygningsmæssige udtryk er for den ansøgte 
bygning er tilstræbt at være i overensstemmelse med de eksisterende forhold.    
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
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Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
 
 
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Helsingør 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Helsingør 
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Miljøstyrelsen 
Haveforeningen Solbakken 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a. 
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning.  
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning.  
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 
Den 5. december 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FN-NSJ-038-2021 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et kolonihavehus, et skur og et drivhus på 
ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Overdrev, Helsingør, beliggende Lavendelvej 35, 3000 Helsin-
gør, Helsingør Kommune.        
 
Fredningsbestemmelser: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. 
nr. 73a, Helsingør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes 
som kolonihaveområde, dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet 
fritidsformål. Det fremgår endvidere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af 
skure, boder og bygninger skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller 
opførelsen.  
 
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:  
 
Helsingør Kommune har den 5. juli 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, 
idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opføre et kolonihavehus, med overdækket adresse, et 
skur og et drivhus. Tidligere bygninger på er nedtaget. Ansøgningen, hvortil henvises, med angi-
velse af placering af de ønskede bygninger, foto af et tilsvarende hus, som ønskes opført, place-
ringsangivelse m.v. er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne.  
 
Helsingør Kommune har ved en supplerende fremsendelse af samme dato angivet:  
 
” Vi har ikke kendskab til at er skulle være beskyttede arter oplistet på EU's habitatdirektivet bilag 
IV på ejendommen/parcellen. Der er også usandsynligt at her skulle være bilag IV arter (markfir-
ben, flagermus mv) på et havelod hvor der er aktivitet med sommerbeboelse, dyrkning af have mv. 
Det er vores vurdering, at det ansøgte kan gennemføres uden at der sker skade på arter oplistet på 
habitatdirektivets bilag IV.” 
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Miljøstyrelsen har den 27. juli 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at sagen ikke 
giver styrelsen anledning til bemærkninger.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes kolonihaveområde eller, 
hvis dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål.  
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskytte lseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
 
 
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Anna Gry Müller  
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN i Helsingør 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland  
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Nordsjælland 
 
 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride  
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a. 
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning.  
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, s tk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning.  
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

 
Den 5. december 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-048-2021 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et drivhus i Haveforeningen Solbak-
ken, ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Overdrev, Helsingør, beliggende Moralvej 28, 3000 
Helsingør, Helsingør Kommune.        

Fredningsbestemmelser: 
 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. 
nr. 73a, Helsingør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes 
som kolonihaveområde, dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet 
fritidsformål. Det fremgår endvidere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af 
skure, boder og bygninger skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller 
opførelsen.  
 
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:  
 
Helsingør Kommune har den 23. august 2021 og 14. september 2021 rettet henvendelse til Fred-
ningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opføre et drivhus med 
et areal på 4,5 m2. Henvendelsen med ansøgning, hvortil henvises, med angivelse af blandt andet 
placeringen af det ansøgte drivhus er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne 
afgørelse. I henvendelsen til fredningsnævnet har Helsingør Kommune angivet, at det vurderes, at 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og ikke negativt vil påvirke særligt beskyttede arter 
(bilag IV arter). Kommunen kan anbefale det ansøgte.  
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har den 8. oktober 2021 oplyst, at forenin-
gen ikke har indvendinger mod det ansøgte drivhus.  
 
Miljøstyrelsen har den 11. oktober 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet blandt an-
det:   
 
”Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det 

ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbe-
skyttelseslovens bilag 5. 
 
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan 
påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.” 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes kolonihaveområde eller, 
hvis dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål.  
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 
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Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Haveforeningen Solbakken 
Miljøstyrelsen 
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Helsingør 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland   
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Helsingør  
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

Naturbeskyttelseslovens § 74 

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger 
af kapitel 11 a. 
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejen-
dommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.  
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangs-
bøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på den forpligtedes regning.  
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er 
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umid-
delbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.  
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2 
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes 
regning.  
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
Den 27. februar 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-063-2021 – Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til et eksisterende kolo-
nihavehus i Haveforeningen Solbakken, ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Overdrev, Hel-
singør, havelod med adressen Lathyrusvej 5, Helsingør Kommune.  

Fredningsbestemmelser: 
 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. 
nr. 73a, Helsingør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes 
som kolonihaveområde, dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet 
fritidsformål. Det fremgår endvidere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af 
skure, boder og bygninger skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller 
opførelsen. 
 
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:  
 
Helsingør Kommune har den 23. november 2021 (sagsnr. 21/33878) rettet henvendelse til Fred-
ningsnævnet for Nordsjælland, idet der på ovennævnte ejendom ønskes opført en tilbygning på 5 
m2 til et eksisterende kolonihavehus. Det fremgår af henvendelsen blandt andet, at huset efter til-
bygning vil være på 40 m2, hvilket er den maksimale størrelse efter haveforeningens vedtægter. På 
ejendommen findes en overdækket terrasse på ca. 12 m2. I henvendelsen til fredningsnævnet har 
Helsingør Kommune angivet, at det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og 
ikke negativt vil påvirke særligt beskyttede arter (bilag IV arter).  
 
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er der medsendt nedenstående kortangivelser 
med placeringsangivelse af det ansøgte:  
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Rød stjerne er Lathyrusvej 15 
 

 
Med rød er tegnet omtrentlig placering af tilbygningen. 
 
Af det medsendte ansøgningsmateriale fremgår endvidere blandt andet, at det ansøgte er godkendt 
af haveforeningen og sammenbygges med det eksisterende hus. Det ansøgte vil ikke være højere 
end 3.5 meter og vil få en tilsvarende udvendig beklædning som det eksisterende hus. Tag vil være 
med tagpap.  
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Miljøstyrelsen har den 17. december 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det an-
søgte ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger. Miljøstyrelsen har i forbindelse 
med en tidligere ansøgning om supplerende bebyggelse i kolonihaveforeningen Solbakken oplyst, at 
kolonihaven ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og at et supplerende byggeri ikke vurderes 
at kunne påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes kolonihaveområde eller, 
hvis dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål.  



 
 

3 

 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
  
 
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

http://www.naevneneshus.dk/
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den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Merethe Rasmussen 
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN i Helsingør 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland  
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Nordsjælland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
 

 
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 16. marts 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FN-NSJ-1-2022 - Opførelse af sommerhus - Solbakken Kolonihaveforening, Parcel Laven-
delvej 34, 3000 Helsingør matr. nr. 73 a Helsingør Overdrev - Helsingør Kommune 
 
 
  
Fredningsbestemmelser: 
 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. 
nr. 73a, Helsingør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes 
som kolonihaveområde, dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet 
fritidsformål. Det fremgår endvidere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af 
skure, boder og bygninger skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller 
opførelsen. 
 
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:  
 
Helsingør Kommune har den 3. januar 2022 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-
land, idet der på ovennævnte ejendom ønskes opført et kolonihavehus på 32 m2 samt en terrasse-
overdækning på 12 m2. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:  
 
”Der ansøges om at opføre et kolonihavehus på ca. 32 m2 og overdækning til terrasse på ca. 12 m2 
– hertil kommer tagudhæng på 40 cm. Kolonihavehuset og terrassen opføres på punktfundament . 
Højden på huset er maksimalt 3,5 m. 
 
Bemærk at den oprindelige ansøgning(pdf) er blevet suppleret med en mere nøjagtig beskrivelse og 
tegninger i vedhæftede mail. Det er målene og m2 i mailen som der ansøges om. 
 
Det ansøgte kolonihavehuse består at en firkantet del og en 8 kantet del. Der er fremsendt tegninger 
og billeder som illustrerer hvad der ansøge om i mailen. 
 
Vi har ikke kendskab til at er skulle være beskyttede arter oplistet på EU's habitatdirektivet bilag IV 
på ejendommen/parcellen. Der er også usandsynligt at her skulle være bilag IV arter(markfirben, 
flagermus mv) på et havelod hvor 
der er aktivitet med sommerbeboelse, dyrkning af have mv. Det er vores vurdering, at det ansøgte 
kan gennemføres uden at der sker skade på arter oplistet på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det er vores vurdering at kolonihavehuset på ca. 32 m2 og overdækning på ca. 12 m2 – plus 40 cm 
tagudhæng har en størrelse som er almindeligt for kolonihaver og er magen til mange af de andre 
kolonihavehuse i haveforeningen. Vi finder at det ansøgte er i overensstemmelse med fredningens 
formål. 
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Vi skal anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til det ansøgte.” 
 
Det til fredningsnævnet medsendte ansøgningsmateriale er vedhæftet denne afgørelse og udgør en 
integreret del heraf.  
 
Skriftlige høringssvar: 
 
Miljøstyrelsen har den 8. februar 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte 
ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og at det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke nært-
liggende Natura 2000-områder. Sagen giver ikke styrelsen i øvrigt anledning til supplerende be-
mærkninger.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-
søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    
 
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes kolonihaveområde eller, 
hvis dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål.  
 
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 
år.   
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
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påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-
denstående klagevejledning.   
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 
 
  

Toftager 
Nævnets formand 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naev-
neneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 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 afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekre-

ative 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 organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen 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 gebyrbetalingen kan li-
geledes 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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra natur-
beskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er sendt på mail til: 
Miljøstyrelsen 
Formand for Kolonihaveforeningen Solbakken Michael Voer 
Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Helsingør 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland   
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Helsingør  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når 
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i 
eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse 
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget 
for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispen-
sation fra en fredning eller en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af 
en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 
 
 
 
Den 19. maj 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FN-NSJ-18-2022 – Dispensationsansøgning om opførelse af et nyt kolonihavehus til erstatning for et 
eksisterende i Solbakken Kolonihaveforening, haveloddet beliggende Victoriavej 19, 3000 Helsingør, 
matr. nr. 73 a Helsingør Overdrev - Helsingør Kommune 
  
 
 
 
Fredningen: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Fredningsnævnet 
for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. nr. 73a, Helsin-
gør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes som kolonihaveområde, 
dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet fritidsformål. Det fremgår endvi-
dere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af skure, boder og bygninger skal forelægges 
fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller opførelsen. 
  
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 
Helsingør Kommune har den 30. marts 2022 (sagsnr. 22/12159) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 
Nordsjælland, idet der på ovennævnte ejendom ønskes opført et nyt kolonihavehus på 39,2 m2 og en over-
dækket terrasse på 15,3 m2. Kolonihavehuset skal erstatte et eksisterende hus. Af henvendelsen til fred-
ningsnævnet fremgår blandt andet: 
  
”Vurdering 
Det er vores vurdering, at det ansøgte ligger inden for hvad der opfattes som kolonihavehus. Det er vores 
vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål om at opretholde området som kolonihave. 
  
Vi vurderer samtidig at det ansøgte ikke vil påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV. Her er tale om en 
udskiftning af eksisterende bygninger med et nyt kolonihavehus på et havelod hvor der i forvejen er menne-
skelig aktivitet. På grund af den eksisterende aktivitet på haveloddet er det usandsynligt at her findes habitat-
arter det pågældende sted. 
  
Vi skal anbefale fredningsnævnet at tillade det ansøgte.” 
  
Placeringen af det ansøgte hus fremgår af nedenstående: 
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Rød ring – Victoriavej 19 
  
Af den med henvendelsen medsendte ansøgning fremgår supplerende blandt andet, at det ansøgte hus opfø-
res i træ og med en taghældning på 15 grader. Taget vil være med tagpap. Facaden vil blive malet med sort 
farve, og døre og vinduer vil blive hvide. Husets højde vil blive på 3,35 meter. Et eksisterende hus og skur 
vil blive nedrevet. En placeringsskitse for det ansøgte er gengivet nedenfor:   
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Skriftlige høringssvar: 
Miljøstyrelsen har den 17. april 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte ikke er 
beliggende i et Natura 2000-område, og at det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke nærtliggende Natura 
2000-områder. Styrelsen har endvidere vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV-arter. 
Det vurderes i relation hertil, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, eller ødelægge 
plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en foreslået 
eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lovens § 50, stk. 5, kun fo-
retages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for ar-
ter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 kan der, medmindre be-
tingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter). 
  
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes som kolonihaveområde eller, hvis 
dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål. 
  
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål at 
kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod 
fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvi-
dere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
dispensation til det ansøgte. 
  
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 af 27. 
juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
  
En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 
3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før 
udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efter-
følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 3 påklagede afgørelse, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning. 
  
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 
  

  
Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. 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 klagefristens 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 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 in-

teresser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet 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 selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen 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 efterkom-
melse 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 projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttel-
sesloven. 
  
 
Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 
Christian Nielsen 
Haveforeningen Solbakken 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Helsingør Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Helsingør  
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland  
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Helsingør  
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det an-
søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden 
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra 
en fredning eller en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre-
arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-
ning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 20 12 28 42 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
 
Den 8. oktober 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FN-NSJ-45-2022 – Ansøgning om tilladelse til at udvide et eksisterende kolonihavehus i Have-
foreningen Solbakken, ejendommen matr. nr. 73a Helsingør Overdrev, Helsingør, havelod med 
adressen Pomonavej 13, Helsingør Kommune. 
 
 
Fredningen: 
Ovennævnte ejendom er omfattet af en fredningsafgørelse af 1. maj 1970 fra daværende Frednings-
nævnet for Frederiksborg Amts nordlige del, hvorefter der foretoges fredning af ejendommen matr. 
nr. 73a, Helsingør Købstads Overdrev. Det fremgår af afgørelsen, at arealet stedse skal anvendes som 
kolonihaveområde, dog at det, dersom denne anvendelse skulle ophøre, skal anvendes til andet fri-
tidsformål. Det fremgår endvidere af afgørelsen blandt andet, at enhver form for anbringelse af 
skure, boder og bygninger skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse inden anbringelsen eller 
opførelsen. 
 
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 
  
Helsingør Kommune har den 4. august 2022 (sagsnr. 22/545858rettet henvendelse til Fredningsnæv-
net for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte havelod ønsker at udvide et eksisterende kolonihave-
hus på 25 m2 med en tilbygning på 15 m2 og en overdækket terrasse på 12 m2. Af henvendelsen til 
fredningsnævnet fremgår blandt andet: 
  
”Haveforeningen har godkendt byggeriet. 
  
Helsingør kommune har som ejer udtalt at de ikke har bemærkninger til ansøgningen. 
  
Vurdering 
Det er vores vurdering, at det ansøgte ligger inden for hvad der opfattes som kolonihavehus. Det er 
vores vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål om at opretholde området som 
kolonihave. 
Vi vurderer samtidig at det ansøgte ikke vil påvirke arter på habitatdirektivets bilag IV. Her er tale 
om en tilbygning til eksisterende kolonihavehus på et havelod, hvor der i forvejen er menneskelig 
aktivitet. På luftfoto kan man se, at det meste af haven er velplejet græsplæne. På grund af havens 
karakter og den eksisterende aktivitet på haveloddet er det usandsynligt at her findes habitatarter det 
pågældende sted. 
  
Vi skal anbefale fredningsnævnte at tillade det ansøgte. 
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Rød firkant – Pomonavej 15. 

 
Luftfoto 2022.” 
  
Af det medsendte ansøgningsmateriale fremgår blandt andet nedenstående skitse: 
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Skriftlige høringssvar: 
  
Miljøstyrelsen har den 18. august 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte 
ikke giver styrelsen anledning til supplerende bemærkninger. Miljøstyrelsen har i forbindelse med en 
tidligere ansøgning om supplerende bebyggelse i kolonihaveforeningen Solbakken oplyst, at koloni-
haven ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og at et supplerende byggeri ikke vurderes at 
kunne påvirke nærtliggende Natura 2000-områder. 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-
vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
  
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et inter-
nationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og leve-
steder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 kan 
der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte 
kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dy-
rearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, 
i alle livsstadier (bilag IV-arter).   
  
Formålet med fredningen er, at det fredede område varigt skal anvendes kolonihaveområde eller, 
hvis dette er ikke er muligt, til andet fritidsformål. 
  
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-
mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-
nævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som 
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyt-
tet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.   
  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-
nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, for-
længes klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til neden-
stående klagevejledning.   
  
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  
 Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klage-
nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 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. 

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 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. 
januar hvert år efter den af Finansministeriet 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 offentlig-
gør 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 gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklage-
nævnets 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 afgø-
relse 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 projekttilpasninger, og disse forhand-
linger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 
  
 
Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 
Helsingør Kommune 
Formanden for Solbakken kolonihaveforening  
Rasmus Mortensen 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Helsingør 
Miljøstyrelsen 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Friluftsrådet 
Friluftsrådet Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
DOF Helsingør 
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige for-
styrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt 
i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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