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Ved skrivelse af 24. februar 1967 (bilag A) har
Danmarks Naturfredningsforening begcæret fredningssag
rejst vedrørende arealer af Kirkelte og Karlebo byer,

,Karlebo sogn, Frederiksborg Amt, beliggende mellem Tok-
kekøb hegn og St. pyrehave, og ved skrivelser af hen-
holdsvis 3. maj 1967 (bilag F) og 15. februar 1968
(bilag G) fra samme er frednin~spåstanden ~dret og be-
g~ænset, hvorefter nedennævnte matr. nr. e ocfattes af den
påståede fredning, oe;fredningspåstanden har indhold som
liGeledes nedenfor anført •

Det hedder i skrivelsen af 24. februar 19G7 blandt
andet:

"rtrealerne, der liS:5er som en kile mellem de to store
skove anvendes som landbrugsjord omkring det lille lands-
bysamfund Kirkelte.

Vest for Kirkelte er der sket en mindre tilbygning
i de senere år, medens selve landsbyens omgivelse og områ-
derne øst her for endnu har udpræget landbrugskarakter.

Landskabet indeholder store ~stetiske værdier med
mange fine udsigtsmuligheder, såvel fra den gamle landevej
som fra den nyetablerede Isterødvej.

Der er i området rige muli3heder for spadsereture,
med de karakteristiske Donse damme og den store langdysoe
ved IRmpegård i Kirkelte Hegn, inden for rc::kkevidde.

Omr&det ligger i yderzone, nen den tiltagende urbani-
serine; på egnen saIJl.I:lenmed de forbedrede tilkørselsforhold
ved Isterødvejens etablering, har bragt området ind i en
latent udbYGningsinteresse.

Det skal anføres, at en væsentlig del af området om-
fattes af bestemmelserne i naturfredningslovens J 25, stk. 2 og 4."
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FredninGspåstanden har føl~ende indhold:
"Bebygselse skal ikke vc:;retilladt, bortset fra byg-

ninger der er nødvendige for driften af allerede eksiste-
rende landbruBsejendomme. Tilbygnin~ til eksisterende be-
byggelse må kun finde sted med de påtaleberettiGede s s~QtJkke.

Cpstillin,3 af boder, s1~ure, !'laster eller andre Skall1!len-
de indretninger skal ikke v~re tilladt, oG campin~plad-
ser Q~ ikke etableres.

Udstyl\:ninG'af de under fredninGen il1ddrn[jne matrikel-
• numre, eller dele dernf Dl'":. iJc:~eske uden tilladelse af n2V-

net.
.;enkastning af affald eller etoblering af bil ophug-

nin5spladser må ikke finde sted.
rerFænformerne ~å i~ke ~~ndres ved afGravninG eller op-

fyldning.
liden for de nu til haver udlagte arealer må tilplant-

ning med løv- eller n&letr...eerikl~e finde sted."
Naturfredningsrå.det har i skrivelse af 21. marts 1967

(bilag D) støttet den fremsatte be~rinG om fredning.
~fter at der var afholdt forGkelli~e møder blandt an-

det til pr_2ciserint';af fredninsens ind'10ld oz omfan3 02

indhentet tingbogsattester vedrørende de enkelte ejendorune,
besteote DL2vnet i et -.~odeden ll. ma.cts 1962, :1t der fl€;ref-
ter rejstes 1"reunin~ssae; pi:< følGende aatr. i1r. :

tirkelte by: 2 cl, l 'J, 4 e, 14-,2 c, (2818 af 2 a, 2 G, :; e,
3 c, 3 G, 3 a, ..,. d, 3 l, I.!_ a, 4 c, 4 f, [3 b, 3 1-;:, 7 a, del:;

af 10 '."el af 17 a, del uf 16, r- u, C el af 5 a, e a 9 a,a, o ,
10 b, 11 b, 11 a, 12 a, 12 b, 12 d, 12 e, 12 f, 12 c, 13

tt og del af 9 b.
Karlebo by: Del ~f 14 a.
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-LeroID indr;y1<:kedesbekendtgørelne bL:mdt andet i Jtats-

tidende for 16. marts 1968 (bilag X).

I
l
I'

'f~
(

Derefter afholdtes et møde om nngen den 14. maj 1968,
~1vortil var indvarslet ved bekendtg'Jrelse i 'Jtatstidende
for 3. ID8j 1968, og ejerne var underrett~t ved anbefalet
brev.I'

~å dette møde var mødt en rr.21~kelodsejere tildels
8ed advokat, li~esom et par panthavere var Dødt, og der
olev gJor~ reae for sagen~~ forløb, og en standardaeklara-
tion blev oplxst.

Jenne har felg2nde indhold:
".',realernefredes n~':ledes,at bebygGelse iklce skal V2;3-

re tilladt bortset fra bYGninGer, der er nødvendiGe for
driften af alle~edc eksisterende landbru~sejenQomne.

~ilbYGnin~ til eksisterende bcoYG~else Q~ kun finde
sted med den påtalcberetti::.:;ec1essamtylcke.

CJ?stillins af boder, skure, L1<lster(.?llcrandre s~~æI!l-
mende indrctnin~er skal ikke ~~re tilladt.

Campingpladser må ikke etable~es, oS udstyknin~ af de
;,ti under fredningen inddragne Qatrikelnumrc eller dele deraf

må ikke ske uden tilladelse af nævnet.
j-renl'~astnin3af affald eller etablerinG af bilophucnin(:;s-

pladser må ikke finde sted.
rerrænformerne må ilcl~ec:;ndresved afsravnins eller op-

fyldning.
Uden for de nu til haver udlaGte arealer mt tilplant-

ning med løv- eIler nåletr.::_'erik~:e finde sted.
l.-::åtalerettill~;ggeG Fredningsnævnet for .L~reclerit;:sbore;

Jisse besteOL1elser ned de modifi~ationer, som fremG~r af
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nedenfor nævnte redegørelse (bilo.[;:-.t) er vilkårene for fred-
nin:;en.

I den følgende tid forhandlede nævnet 1l1edde enkelte
lodsejere, idet ejendommene samtidiG blev besigtiget.

')arntlige lodsejere, Ded undtaGelse af 2 (hvorom m;~r-
mere nedenfor i lnndinspektørens redeGørelse) mods~tto siG
fredningen OC-a forlanGte erstatninG, såfreL1t frednin(;en gen-
nemførtes.

3pecielt med ejeren af matr. nr. ;:? b oG 3 a l~irlcelte,
g&rdejer Viggo Andersen,har der W3ret fort indgfrende for-
handlinger bl-:ndt andet l-:ledhenblil: på at itløclekoTnL1eet
ønske fra ejeren 00 delin~ af ejendonnen o~ o~førclse nf
en nybebYG':;else ml '-',jcnclommcn.

tl."d" l . l f' In "7l. s~rl.ve se a ~.~. 1()7C' modsnt siG den 0ns~ec1e ud-
stykning, 03 det af ejeren rejste spør~sn:l u: herefter be-
traGtes som bortfuldet.

~fter rr~~1ets anmodninG har ejerne dereftsr overfor
nævnet .fremsat deres beC:,runded~ erstatnine:spllstande Ol~ om
disse henvises til den nedenfor omtalte af l~ndinspektør
·andholt udarbojdede redegrnrelse (bilag J) oG Jrealbereg-

ning (bilag ~) vedrørende de enkelte ejenuoffil::e.
Af redegørelsen OB Qrealbereg0in~en fremG~r ~landt

andet, at den del af matr. nr. 14 a Karlebo by oG sogn, som
er beg~ret fredet, nu er inddraget under vejareal (Isterød-
vejen), og derfor udg~r uf frudningen, li38som ffiatr.nr.
16 af I:irkelte by, Karlebo so~n, ud[:;ciraf fredninc;en. i:ler-
efter vedrører fredninGen lcun e,-jGndo:r.u~lGi firkel te by.

iorni,~~vnteo.f Lmdinspol::tøren udo.rJcjdeCle redeL';ørelse,
der indeholder forte~nelse over o~Grne
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enkelte ejendoillP8, tilli:::;8Tileetden hver ent:olt ejer tilla[j-
te erstatning er s~lydende:
Løbenr. l. ~-atr. nr. Ib, 2d, 3koG 4e Kirkelte by, Farlebo

so~n.
~jer: Gartner Jens ~etersen.
~jendommen uJ.3ør en c;artnerejendom (landbrugs-
ejendom) ;wora.f matr. nr. 3klic~er ved bykp."]r-
nen oG de øvri~~ jorde ved Isterødvejen.
Iflg. de~laration lyst 15/3 1967 er der pJlaBt
byggelinie pL 2C ID fra Isterødvejens midtlinie.
~jendomQen er boliG3en~e i landzonon.
DysninGerne er ~eli~sende pJ natr. nr. 23 og
27, der ik~e er wedtaGGt i frednin~Gn.
Ved frednin3smødet den 14. Daj 1960 var ejeren
mødt.
2'0/9 1')68 bsr fre<.lni'l;~sn~:vnetbGsi[~tir;ot cjon-
dOillJiLen,l:vo:cc j 8rO!1 vod lrs. ~,;il:~ofoGd ncd-

Ved sj~:civelsc Clf l. ,juni 1970 :-!leddeltolrs. 1'0-

roed, 8t ~lan pil e,jerellsve~Jno principu.l t ikl:e
ønsker ejendOlilrWn fredot 0i:~ subsic1ic.JrcLlt l:lntr.

kn~. 3 ikke fredes, o~ at der b~tales en ersta.t-
• o l l 2]l]. , '. lt ')8 11"7n1ng pa ~r. pr. m ,e er 1d L. ~,- kr.

J\ævnet Cl" eni(~ i at gennemføre fredningen i
overensste~uelsc med freunin ,sp~standen.
~er tilkendes ejeren en er8tatnin~ på 17.0C0.- kr.

Løbenr. 2. I-.~Cl.tr.nr. 2a l',irkelte by, ~\'arlebo sO(jn.
j~jer: Direktør C. Llein.
~,jendonmon ud~~ør en lundbrUf51}ejemdom, :'lvorbYG-

nint~erne c)-c belif~30nde nordøst for Isterødvejen



·e - 7 -
Af ejcl1donr:en uc~,~ørca. 8385 ;n2 en sl'.:ovlod, der

er pillast fredsl~ovspligt.

~jendomDen cr under freuDin:Gsa~en si~st solr,t

til direktør C. J~lein den 1/~-/2 1970.

IflS. deklar~tion lyst 15/3 1967 er der pålagt

bY3celinie D~ 20 m fra Isterødvejens midte.

SjendoIDden er beliB3ende i landzonen.

Ved mødet den 14. maj 1968 var dav~rende ejer

~ødt ved Qdvo~at anscher Os civilinGeniør J.

l~ohde•

23/G 19G9 har iredningsnC3vnet besi3ti~et ejen-

dOffiden. ~jeren var l....ep::cL.3sGnterotved bestyrer

Jens CllristcI13en.

I':uV'"'.:.2rendeoj er, direlct ør C. Jaein, har ved skri-

volse af 23. maj 1970 fra advokat GIe Jtockmarr

nec11Cl.[;t~u3to. od OD.en Grstatning pLl lLJ-2.50(\, - ler.

veronssta(J;".1els", l.:od fredninc;cpåst8.ndcn.

Der tilL:cw1es ejeren on erst3tnin:j pJ. 51.0C0 \:r.,

idet bemc?rl:cs, at der i:':ke or givet erstatning

for skovlodden, der er p~lu~t fredskovsplict.
7. I t ')b 7: a . 1 l t b .- l bLøbenr. :;. :.0.. r. nr. c- 06:; .L' ~r.~o c y, ....~ar e o sOi~n.

~j er: ~sdrclejer Vii..:;~oHnd(~rsen•

...;jelldoffiJn.enudt:;0r en landoruc;sejendom o;; ejen-

te byk~"J:'ne.

bYELelinic p~~ 2C m fra IsterrldvG,ians midtlinie.

\Ted frednin ~;slJ10detden lL~. maj 19G8 var ejt)rell
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mødt Iæd lrs. i~gilKofoecl.
Fredningsnævnet har afholdt Døde o~ besi~tigct
ejendom~en den 26/9 1968.
Ved skrivelse af B/II 1968 søger lrs. ~gil Ko-

foed om tilladelse til at frRs~lge matr. nr.
2bsor::lselvstændie;t landbrug o(jtilb,'{derfri-
villiG frednins.
FredninGsnævnet har 'ueiJ.andletsasen ved møde
den 13/3 1969 oe 19/3 1969 OG har ved kendelse
den 19/3 1969 Givet tilladelse til at afhænde
og bebyg~;e matr. nr. 2b llledlandbruGsbYGninger
på nærmere vilkår.
Ved skrivelse af 19. r.larts1970 har byudvik-
lingsudva.l~et for FøbenhavnseGnen ne:-gtetden
øns~{ede udstyl-:nin3o~~oprettelse af et nyt 18nd-
brug men. dertil hørende bYfjnin::;er.
ifedskrivelse af 29. uaj 1970 meddeler lrs. ,

'-"-'

fjilLofocd, at han betraGter n::.,=vnctskendelse
af 19/3 1969 som bortfaldet under ~envisnin~
til, at byudvil-:lin[jsudval~~ethar ni:2[';tetsaiSen.
~erefter nedl~G~es påstancl principalt, at ejen-
dommen ikke fredes, subsidiært, at der betales
en erstatninG på 2,00 kr. pr. m2 for fri jord
og 1,CC kr. pr. m2 for jord, der lig~er inden-
for byggelinie mod skov og vej.
3jeren forudsætter, at der ~;ives tilladelse til
at en lod på 3000 m2 overdraGes til on søn til
villabebygt:,elsG, c;amt at ejeren fur tilladelse
til Gt opføre en bolig til eGet brug til drift
af et frilandsGartneri som solvst,:-;ndir::;ejemclom.



Løbenr. 4.

- 9 -

Byudviklingsudvalget har' ved skrivelse af
21. oktober 1970 givet afslag på udstykning
af en parcel på 3000 m2•
Det bemærkes, at ejeren ved skrivelse af
7. maj 1968 har anmodet nævnet om, at sogne-
rådsformand Carsten Pedersen skulle udtræde af
nævnet til fordel for sin stedfortræder,
hr. Dalsgård. Nævnet er enig i at gennemfø-
re fredningen i overensstemmelse med frednings-
påstanden, samt at man ikke kan imødekomme
ejerens 0nske om oprettelse af et selvstæn-
digt gartnerbrug samt afhændelse af en parcel
på 3000 m2 til sin søn. Der tilkendes ejeren
en erstatning på ialt 323.000,- kr.
flatr. nr. 2Cog 14 Kirkelte by, Karlebo sogn.
Ejer: gartner Joh3nnes dchmidt.
Ejendommen udgør en mindre gartnerejendom,
beliggende umiddelbart nord for Kirkelte
hegn. Bygningerne er beligrende på matr.
nr. 14. I~jendommen ligger i sin helhed inden
for 300 ID grænsen fra fredskov og er belmg-
gende i landzonen.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var eje-
ren mødt med lrs. Sgil Kofoed.
Ved møde den 26/9 1968 forbeholdt ejeren sig
erstatningskrav og tilladelse til at opføre
en bolig til eget brug på matr. nr. 2c•
Nævnet er enig i 3t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåstanden, samt
at der ikke gives tilladelse til en ny selv-
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stændig bebyggelse.
Der tilkendes ejeren en erstatning på 12.000,- kr.
Matr. nr. 3chirkelte by, I~rlebo sogn.
Ejer: fr. haud Juel.
Ejendo~~en udgør en byggegrund bebygget med
et ældre stråtækt sommerhus og er beliggen-
de i landzonen og udenfor 300 m grænsen
fra fredskov samt 100 m byggelinie fra Iste-
rødvej.
Ved fredningsmødet den 14. m~j 1968 var eje-
ren mødt ved sin mand Axel V. Juel.
Ved m0det den 23/6 1969 mødte fr. i1laudJuel
og hendes mand Axel V. Juel og tilkendegav,
at hun ikke havde noget imod fredningen og
ikke ønskede erstatning.
rlævnet er enig i at gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredninbspåstanden, og
der tilkendes ingen erstatning.
~Btr. nr. 3d Kirkelte by, K~rlebo sogn.
~jer: bogholder Jiels Brik Lange.
Ejendommen er belige;ende i la.L1dzonenog
umiddelbart op til Kirkelte hegn og er be-
bygget med helårsbebyggelse.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var
ejeren ikke mødt.
Ved møde den 23/6 1969 mødte ejeren og for-
beholdt sig erstatning, idet han ønskede at
udstykke ejendommen.
Ved skrivelse af juni 1970 nedlægges påstand
om en erstatning på 30.000.- kr., idet fred-
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ningen umuliggjorde udstykning af en parcel
på ca. 1/2 td. land.
Nævnet er enig i at gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåstanden, og
nævnet tilkendegiver, ~t der ikke kan for-
ventes tilladelse til udstykning.
Der tilkendes inGen erstatning.

Matr. nr. 3e og 3gKirkelte by, Karlebo sogn.
Ejer: malermester A.P. Olsson.

Ejendommen består af 2 parceller, hvoraf matr.
enr. 3 er bebygget med et ældre stråtækt som-

merhus og er beliggende i landzonen.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var
ejeren ikke mødt.
Ved møde den 23/6 1969 mødte ejeren, der
udtalte, at han var indforstået med fred-
ningen og ikke ønskede erstatning.
Nævnet er enig i ~t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåstanden.
Der tilkendes ingen erstatning.

Matr. nr. 3h Kirkelte by, Karlobo sogn.
Ejer: Kiropraktor Finn Christensen.
Ejendommen er beliggende umiddelbart op
til Kirkelte hegn og er bebygget med et
mindre str~tækt sommerhus. Ejendommen er
beliggende i landzonen.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var
ejeren mødt ved fru E. Finn Christensen.
Ved møde den 23/6 1969 v~r ejeren ikke mødt.
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Ved skrivelse af 28. maj 1970 oplyser ejeren,
at han ønsker tilladelse til at udvide huset,

2der kun er på ca. 50 m •
såfremt huset ikke må udvides, påstås en
erstatning ikke under 20.000.- kr.
Nævnet er enig i.at gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåstanden.
Nævnet vil endvidere ikke modsætte sig en
passende udvidelse af eksisterende bebyggel-
se under forbehold nf, at tegninger forinden
godkendes af fredningsnævnet.
Under henvisning hertil tilkendes der ingen
erstatning.

aMatr. nr. 4 Kirkelte by, Karlebo sogn.
Ejer: dyrlæge Erik Rosend31 Simonsen og

Hanne Munch Simonsen.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom, be-
liggende nordøst for Kirkelte by og i land-
zonen. Ved fredningsmødet den 14. maj 1968
var mødt dyrlæge Erik Rosendal Simonsen.
Ved møde den 26/9 1968 var for ejeren mødt
lrs. Egil Kofoed, der toC forbehold om er-
statningskrg,v.
Ved skrivelse ~f l. juni 1970 fra lrs. Egil
Kofoed ned13gdes princip21t påstand om in-
gen fredning og subsidiært, at der betales
1,00 kr. for ~re31er indenfor 300 ID skov-
grænsen og 2,00 kr. for arealer udenfor pr. m~
Nævnet er enig i at gennomfore fredningen i
overensstemmel.s\~ med fredningspåstanden.
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Der tilkendes ejerne en erstatning på 70.500 kr.

Løbenr. 10.Matr. nr. 4c, 4f og 9b Kirkelte by, Karlebo
sogn.
Ejer: havebruger Jens Emanuel Nielsen.
Ejendommen, der udgør en landbrugsejendom,
er beliggende nord for Kirkelte bykærne i land-
zonen og grænser mod St. Dyrehave og drives
som gartneri og frugtplantage.

b - ----- ------En del ~f matr. nr. 9 beliggende i Kirkelte
bykærne, og hvorpå ejendo~~ens bygninger er
beliggende, er undtagen fredningen.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var eje-
ren mødt ved lrs. Egil Kofoed.
Ved møde den 26/9 1968 mødte ejeren og lrs.
Egil Kofoed, der tog forbehold om erstatnings-
krav, idet ejeren ønskede 3t frastykke denddel
af matr. nr. 9b, der ikke fredes, for derefter
at sælge den resterende ejendom som selvstæn-
dig gartneriejendom.
Ved skrivelse af l. juni 1970 fra lrs. Egil
Kofoed nedlægges principalt påstand om, at
ejendommen ikke fredes og subsidiært, at der
betales en erstatning på 200.000,- kr. Næv-
net er enig i ~t gennemføre fredningen i o-
verensstemmelse med fredningspåstanden og med-
deler samtidig, at ejeren ikke kan forvente
tilladelse til at udstykke ejendommen. Der
tilkendes ejeren en erst~tning på 13.500 kr.

Løbenr. 11.Matr. nr. 5~ Kirkelte by, Karlebo sogn.
Ejer: civilingeniør Jes Skovg~ard-Petersen.
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Ejendommen, der udgør en landbrugsejendom,
er beliggende i landzonen, i Kirkelte bykær-
ne og umiddelbart syd for denne.
En del af ejendommen, herunder bygningerne
er undtagen fredningen.
0stifternes Kreditforening har som panthaver
ved skrivelse af 13. maj 1968 forbeholdt sig

Il,
andel i eventuel erstatning til nedbringelse

--
af indestående pant.
Ved fredningsmødet den 14. maj 1968 var eje-
ren mødt ved fru Skovgaard-Petersen.
Lars Hansen var ligeledes mødt som panthaver
og nedlagde påstand om, at eventuel erstatning
ikke blev udbetalt uden panthavers samtykke.
Ved møde den 23/6 1969 var ejeren mødt. Han
forbeholdt sig ret til opførelse ~f de for
driften fornødne bygninger og forlangte er-
statning.
Ved skrivelse af l. juli 1969 nedlægger eje-
ren påstand om erstatning af tilsvarende
størrelse som naboejendommen, matr. nr. 6a•
Nævnet er enig i at gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåstanden.
Der tilkendes ejeren en erstatning på 10.500 kr.

Løbenr. 12. Matr. nr. 6a Kirkelte by, Karlebo sogn.
Ejer: frugtavler Arne Rosenberg.
Ejendommen, der er en landbrugsejendom,er
beliggende syd for Kirkelte bykærne og i
l.J.ndzoneil1.
Ejendommen er bOT~forp:1gtet på nær C.J..l td.
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land.
0stifternes Kreditforening h~r som panth~ver
ved skrivelse af 13. maj 1968 forbeholdt sig
~ndel i erst~tning til nedbringelse af inde-
stående p'3.nt.
Ved fredningsmødet den 14. ffiQj 1968 var ejeren
ikke mødt. Ved møde den 16. juni 1969 VQr
ejeren mødt. Ejeren protesterede mod fred-
ningen og for~eholit sig crGt~tning,
Ved skrivelse ~f 23. m~j 1970 n8dlægger ejeren
påstand om en erstatning på 1.000.000,- kr.,
idet fredningen umuliggør senere udstykning.
Nævnet er enig i '1.tgennemføre fredningen i
overensstemmelse lIledfredning13pås1J.1nden.
Der tilkendes ejeren en erst~tning på 61.000,- kr.

'3. ~Løbenr. 13. Matr. nr. 7 og 17 Kirk~lte by, Karlebo sogn.
Ejer: gårdejer Georg Valdemar Nielsen.
Ejendommen, der udgør en l~nnbrugsejendom, er
beliggende vest for Kirkelte bykærne og grænser
mod St. Dyrehave.
Ejendommen ligger i landzonen.
Ved fredningsmødet den 14. m3j 1968 var ejeren
mødt.
Ved møde den 4. oktober 1968 var ejeren mødt
med landsretss~gf0rer Egil Kofoed s~mt sin
hustru.
Der blev princip~lt nedlagt p8st~nd om ingen
fredning. Ved skrivelse '11' l. juni 1970 h3.r 13.nds-
retss~gforer Kofoed ~ent~got nævnte p~st3nd og
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specificeret erst~tningsteløbet til

I'

200.000,- kr.
D~ matrikelkortet over matr. nr. 7~ og 17Q

synes urigtigt for så vidt ~ngår Kirkelte-
vejens beliggenhed, præciseres det hermed,
~t fredningen omfatter den del af ejendommen,
der ligger nordvest for vejen.

overensstemmelse med fredningspåstanden.
Der tilkendes ejeren en erstatning på 44.000, kr.

Løbenr. ~4.M~tr. nr. 8~ og llb Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: Henning M. Rasmussen.
Ejendommen, der udgør en l~ndbrugsejendom,
i landzonen, er beliggende syd for Kirkelte
op mod St. Dyreh~ve.
Ved fredningsmødet den 14. mLj 1968 var eje-
ren ikke modt.
Ved møde den 16. juni 1969 mødte ejeren, der
udtalte, ~t h~n princip~lt v~r imod fredningen.
Nævnet er enig i 2t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst~nden.
Der tilkendes ejeren en erst~tning på 47.500,- kr.

Løbenr. 15.M~tr. nr. 8b Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer civilingeniør Flemming Lund.
Ejendommen er beliggende i l'1ndzonen op til
St. Dyreh:::tveae bebygget med et helårshus.
Ved fredningsmodet den 14. mLj 1968 v~r eje-
ren ikke mødt.
Ved m0de den 23. juni 1969 mødte ejeren, der
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forbeholdt sig erst~tning.
0stifternes Kreditforening har ved skrivelse
3f 13. maj 1968 forbeholdt sig andel i even-
tuel erst2tning til nedbringelse ~f indestå-
ende lån.
Ejeren h3r ikke senere fremsendt specificeret
erstatningskr2v.
Nævnet er enig i 2t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspastanden.
Der tilkendes ikke ejeren erstatning, idet
ejendoænen kan ud~yttes som hidtil.

Matr. nr. 9~ og ll~ Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: ingeniør Henning Tage Jensen.
Det bemærkes, ~t ejendommen h~r været hand-
let to g~nge under fredningss3gens forløb.
P2rcellist H2ns Pedersen h~r den 15. 2UgUSt
1968 solgt til Gudrun Werner, der igen h2r
solgt til Henning T2ge Jensen den 19. novem-
ber 1969.
Ejendommen, der udgør en landbrugsejendom, er
beliggende i l~ndzonen syd for Kirkelte by og
grænser op til St. Dyreh~ve.
Ved fredningsmødet den 14. ffi2j 1968 var eje-
ren mødt ved l~ndsretss~gforer Egil Kofoed.
Ved mode den 14. oktober 1968 mødte l~ndsrets-
s2gfører Egil Kofocd, der tog forbehold om
erst~tningskrav. Videre var modt den nye ejer,
fru Gudrun \{erner, der oplyste, '1thun -lgtede
'lt '1nvende ejendommen til pll.nteskole med selv-
betjeningsh~ller. Det blev endvidere oplyst, at
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H3.DS Petersen og fru \lerner skulle dele even-

tuel erst3.tning.
Nævnet oplyste fru Wernor, ~t udstykning som
ønsket v~r i strid med fr~dningen.
Fra den sidste ejer, Henning T~ge Jensen, er
der ikke fremkommet ersc~tningGkr~v.
Ved skrivelse ~f IB. juli 1968 og 30. ~pril
1969 t~~ ~dvok~t ~.c. ~~r3G~ p~ ~ru Verners
vegne bekræftet ove~Dt~en~0.
Nævnet Gr ondv::J',,"Y'e blevet oplyst r;.f l:--mdsrets-
sagfører Herluf cunken 0ffi,~t Henning Tage Jen-
sen er oplyst OQ frednin[en.
Nævnet er enig i ~t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med frcdnin~sp&st2nd8n~ idet
bemærkes, '::;.t den del 'li' ffi'i.t~.nr. 11 'J., der er
beliggende syd for mitr. nr. llP, ikke omf3t-
tes ~f fredningen.
Der tilkendes ejeren en erstJtninG på 22.500,- kr.

l'htr. r..r.10;' Kirkelto oy, K'lrleho sogn.
Ejer: Civilinpeniør Jørgen Roos.
Ejendommen, dOT udgor cm l.mdbrugse jendom, er
beligfende i l~ndzonen~ mellem Kirk01te bykær-
ne og St. Dyreh~vo.
Ved fredninfsffiortotfon 14. m~j 1968 v~r ejo-
rEm, dennes hU3tru og l }l'd sretsS'l.~fCirerEgil
Kofoed mødt.
Ved mode don 1. oktober 1968 modte ejeren med

beholci for Cl, er J.,.<.:2. frGclninp,.
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Den del ~f ejendommen, der fredes, er et
m~rk~real beplantet med gr~ntræer.
Det blev pål~gt ejeren at fjerne et mindre
træhus, opført få meter fra skovbrynet, in-
den l. september 1969, idet der ikke var sagt
og fået byggetill~delse til huset.
Ved skrivelse 2f 13. m2j 1968 h~r 0stifternes
Kreditforening nedlagt påstqnd om 'lndel i even-
tuel erst2tning til nedbringelse ~f indestå-
ende p2nt.
Ved skrivelse ~f 2. juni 1970 h~r l~ndsrets-
s2gforer Egil Kofoed nedlagt påst3nd princi-
palt om, ~t ejendommen ikke fredes og subsi-
diært, ~t der bet~les en erst~tning på 200.000,- kr.
Nævnet er enig i 2t gennemfore fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst~nden.
Der tilkendes ejeren en erstqtning på 5.000,- b~.

M3tr. nr. lOb Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: restaur3tør Aksel H~nsen.
Ejendommen, der udgør en l~ndbrugsejendom,
er beliggende i ltndzonen op til St. Dyrehave.
Vej fredningsmodet den 14. m~j 1968 v~r eje-
ren ikke modt.
E. H~nsen v~r mødt som p~nth~ver og ned12gde
påst~nd om, lt eventuel erstLtning ikke blev
udbet21t uden pqnthavers sqmtykke.
Ved møde den 16. juni 1969 v~r ejeren mødt og
protesterede mod fredningen.
Der er ikke senere fremkommet erst~tningskr2v.
Nævnet er enig i ~t gennemfure fredningen i
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overensstemmelse med fredningspåst~nden.
Der tilkendes ejeren en erst~tning på 14.500,- krQ

M~tr. nr. 12~ Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: plant~geejer H. Fr~ndsen.
Ejendommen, der udgør en l~ndbrugsejendom, er
beliggende i l~ndzonen syd for Kirkelte by~
kærne op til Tokkekob hegn og drives som gart-
neri og frugtpllnt~ge.
Ved fredningsmodet den 14. m~j 1968 v~r eje-
ren ikke modt.
Ved mede den 16. juni 1969 V2r ejeren mødt
med l-mdsretss::lgfarer Egil Kofoed, der pro-
testerede mod fredningen.
Videre blev det ~nfægtet, 3t ejendommen gr~n-
sede mod skoven, hvorved der kunne rejses
tvivl 00 hele ejendommen lå inden for 300
meter grænsen frL fredskov.
Ved skrivelse ~f 29. m2j 1970 fr2 1~nd3rets-
s~gfore~ Egil Kofoed h~r denne princip~lt
nedL-.gt påstLnd om, ~.Ltejendor:J.Inenikke fre-
des og subsidiært, ~t der bet~les en er3t~t-
ning på 2,00 kr. pr. m2 eller 139.400,- kr.
Videre påstår l~ndsretss~gforer Egil Kofoed,
J.t ejend,omrnenikke ligger inden for 300 L1

grænsen fr~ fredskov.
LJævnet er enig i 3. t gennemfore fredningc:m i
overensstemmelse med fredningspåst~ndGn.
Det bemærkes, ~t nævnet er enig lied ejeren i,
'J.tn:lbocjendommen.::;mod syd ikke or skov'l.re3.1er.
U,lnset dette er ("jendommen i sin helhr:)(] be-
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, ·e liggende inden for 300 m grænsen fr~ skov,
regnet fr~ Bæmpehus skovløberhus og fra Kir-
kelte hegn. Der tilkendes ejeren en erst~t-
ning på 35.000.- kr.

Løbenr. 20. M~tr. nr. l2b og l2eKirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: Andre~s Poulsen.
Ejendommen er beliggende syd for Kirkelte

Ved fredningsmødet den 14. ~2j 1968 v~r ejeren
~0dt med 1~ndsret3s2gf0rer Egil Kofoed.
L~rs H~nsen v~r mødt som pQnth3ver og ned12g-
de påst~nd om, ~t eventuel erstQtning ikke
blev udbet~lt uden p2nth2vers samtykke.
Ved mede den 16. juni 1969 mødte ejeren med
l~ndsretss~gferor Egil Kofoed og prot~sterede
mod fredningen og krævede erst~tning.
Ved skrivelse ~f 2. juni 1970 fr~ l~ndsrets-
s2gforer Egil Kofoed nedlægges påst2nd, prin-
oip~lt ~t ejendommen ikke fredoG og subsidiært,
at der betales en erst2tnin~ på 1,00 kr. pr.
m2 eller 6.070.- kr.
Nævnet er enig i 2t gennemfGre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst'1nden.
Der tilkendes ejeren en erst~tning på 3.500.- kro

Løbenr. 21. Matr. nr. 12° Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: bogbinder Leif Peter William Joh~nsen.
Ejendommen er beliggende j. LLndzonen, syd for
Kirkelto bykærne.
1) o • d~~ oJen o~men er ,~ført ot uommorhus, og der
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er tinglyst dekl~r3tion den 18. qugust 1965
om benyttelse ~f samme fr~ l. m~j - 30. sep-.
tember. Ved fredningsmødet den 14. maj 1968
v~r ejeren ikke modt.
Ved møde den 16. juni 1969 modte ejeren, der
oplyste, Lt han for 6 år siden h2r fået til-
l~delse 1f fredningsnævnet til 1t opføre hel-
årsbeboelse og protesterede iøvrigt imod fred-
ningen.
Der er ikke senere fremkommet specificeret
erstatningskr~v.
Nævnet er enig i qt gennemfore fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst~nden, samt
for sit vedkommende respektere den tidligere
givne till:delse til 2t ændre sommerhusbehyg-
gelse til helårsbebyggelse.
Der tilkendes ingen erst~tniEg.

M2tr. fnr. 12 Kirkelte by, K~rlebo sogn.
Ejer: kommunelærer Arne Beck.
Ejendommen er beliggende i l1ndzonen, syd for
Kirkelte bykærne. På ejendommen er opført et
sommerhus.
Ved fredningsmodet den 14. m~j 1958 v~r eje-
ren mødt ved 12ndsretss3gf0rer Egil Kofoed.
Ved møde den 16. juni 1969 v~r mødt ejerens
hustru med 1~ndsretss3gforer 8gil Kofoed.
Det blev oplyst, Jt der forel& tillldelse til
helårsbeboelse fr~ 1962 og protesteredes iov-
rigt imod fredningen og krævedes erst~tning.
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Nævnet er enig i ~t gennemfore fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst2nden og
vil for sit vedkommende ikke modsætte sig,
~t ejendommen udnyttes til helårsbeboelse.
Bygnings tegninge r sk~ godkendes ~f nævnet.
Der tilkendes ikke ejeren nogen erstatning,

Løbenr. 23. Matr. nr. 13 Kirkelte by, Karlebo sogn.
EJer: købm2nd Aksel Olsen.
Ejendommen, der udgor en l~ndbrugsejendom,
er beliggende i l~ndzonen, syd for Kirkelte
bykærne, op mod Tokkekøb hegn.
Ved fredningsmødet den 14. m~j 1968 v~r eje-

I,.
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ren mødt ved 1~ndsretss3gforer Egil Kofoed.
Ved mode den 16. juni 1969 v~r mødt ejeren
med 12ndsretss~gf0rer Egil Kofoed, der pro-

testerede mod fredningen.
Ved skrivelse ~f 2. juni 1970, ned13gde lnndS-
retss~gforer Egil Kofoed principalt påst~n~
om, 3t ejendommen ikke fredes og subsidiært,
at Jer bet~les en erst2tning på 1,00 kr. pr.
m2 eller 37.073,- kr.
Nævnet er enig i ~t gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningspåst2nden.
Der betales ejeren en erst~tning på 18.000.- kr.
Den for~n omtQlte ~re~lheregning med oplysning

om ejendomsskyld, erst2tning m.v., ligeledes udarbejdet nf
landinspekt0ren, er sålydende:



Løbe nr. !'l&tr.nr. Ejendommens areal Areal der !let toarealer Erstatnill8e- Beregnet filkellllt. i mlEjernavn ønskes fredet A I § 13 krav fra eretatnillg ,"\at-
Ejendolll8llkyld r B I § 25 stk. 2 og 4 ejeren AI S13 IUIIIe Grundvardi .. 2 ler. BI § 2~ att tsl.
kr. 2014 i

ltr.

1. lb 2d, 311:og 4e 37126 32156 A I 1300 1,00 ltr. 1 I 1300 17.~,
Gartner Jene Petersen +4970 x) 11 I 30656 pr. II!' I I 1542~
x) afstA.st til 32156
Isterødvej II••• 225.000

68.700

, I. 2a 371620 97240 A I 15600 142.500 A I 15600 51.000
Direkter c. llein +26195 x) heraf fredskov B I 70640 J I 35320
x) afltåe t til 345425 8800 Fredskov I h. O
Isteredvej II••• 920.000 og veje 8800

446.900 2200

3.. 2b og 3a 501165 494530 A I 156600 2,00 kr. A I 156600 323.000

tit GA.rdejer Viggo +6635 x) heraf veje B I 331930 pr. r B I 165965
ÅJlderaen 494530 6000 486530 1,00 kr.
x) afltået til 900.000 pr •• 1

Isterødvej ...m. 611.500 468530

4. 2e og 14 23357 23357 11 I 23258 1,00 kr. B I 11630 12.000
Gartne* Johanne. herat vej 99 pr ...
Sehaid.t 165.000

5].900

~.. 3° 760 780 A I 780 ill8en O O

Fru Maud Juøl 65.000
31.200

,. 3d. 5704
:;..

5704 11 I 5704 30.000 O O ~Bo.holder !liels 100.000

e Erik L&D8e 34.200 .',

7. le og lB 1765 1765 A I 1643 ineen O O

aale1'llle.terA. P. heraf vej 122
01180n 85.000

32.900

8. )h 1178 1178 11 I 1178 20.000 O O

Kiropraktor Finn 80.000 eller
- Chriatensen 29.500 vllkA.r

'9. 4a 137374 137374 A I 2700 A I 2,00 A I 2700 70.500
Drr1agerne Hanne og 450.000 11 I 134674 kr, pr. m2 B I 67340
Erik R. Simonsen 167.400 11 I 1,00

ler. pr. mi

,
4c, 4' og 9b10. 31067 26706 11 I 26706 200.000 11 I 13350 13.500- Ila.,ebruger Jens 160.000
Emanu.el Nielsen 64.200



• Labe nr. Matr. nr. Ejendommens areal Arealer der Nettoarealer Erstatning.- Beregnet TllkeJUlt
Ejernavn i .. "nskell fredet A I §13 krav fra erlltatn1ns erlta\-

6 .. § 25 stk. li § 1.1 n1D4r fEjendomellk,yld B I 2 og 4 ejeren ",
Grundverd1 .. kr. BI § 25 .tlt Ja.
kr. 2 OS 4

Itr
U. 5a 50094 20.100 B I 20.100 eret&tnilll J I 10150 10.500

c1Y11illlen1ar Jel 350.000
Skove1rd-Petereen 97.800

12. 6a 115806 115806 A I 8500 1.000.000 l I 8500 61.000
Frugtavler Arne 400.000 heraf vej B I 105006 J I 52500
ROllenhrs 157.400 2.100

1.1. 7& os 11- 90910 90910 B I 87610 200.000 B I 4.1800 .....000 -Gårdejer Georg 260.000 heraf vej
Valdemar Nieleen 130.000 3.300

l". 6& og 11b 85009 85009 A I 9900 165.000 A I 9900 47.500e HenniIII M. hersf vej 1659 heraf vej B I 74279 J I .17140
Rasmussen 235.000 830

121.700

15, 8b 2281 2281 B I 2281 eretatnilll O O
oivilingenier 80.000
FIe_illl Lund 34.200

- - -- . - -

'16. 9- 0& 11- 48694 " •.) u B •. i.;200 22100 22500
msenier Helllling heraf vej 502 heraf vej
Tage Jenllen 240.000 1700.

83.200

17. 10a 22183 10000 B I 9700 200.000 B I 4850 5.000
Civ111l1&eni"r 300.000 heraf vej
Jergen Rooe 65.800 .100

ti lOb 28651 28651 B I 28651 illlen B I 14325 U.5OO
Relltaurat"r Axel 175.000
Ban.en 61.500

19. 12& 69861 69861 B I 69861 109.400 B I 349.10 35.000
Plantageejer 170.000
B. Frandllen 99.900

20. 12b, 12d og 12e • 6070 6070 B I 6070 1,00 kr. B I 3035 ).500
Andreall Pou1l1en 150.000 pr. ml

48.600

21. 12° 3549 3549 B I 3549 ingen O O

Bogbibder Leif 90.000
JohanlIen 35.500

121' .1549 3549 B I 3549 vllkA1' O O

Kouunel.rer Arne 90.000
Baok 35.200
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Løbe nr. Katr. nr. Ejendommene areal Areal der Nettoareal~.t Erstatnlnge- Beregnet Tilkendt

• Ejernavn i m' ønskee fredet A I § 13 krav fra erstatnill€ eretlit-
Ejendomsskyld ml 11 I § 2~ stk. 2 og 4 ejeren AI i 13 ning
Grundværdi m2 ler. BI 5 25 etle kr.
kr. 2 og 4

Ir]',

2). 13 31073 37073 B I 35533 1,00 ltr. 17766 18.000
Købmand Axel Olaen 250.000 haraf vej pr. m'

67.100 1540

Id t I 1334749 ri-
133,5 ha

Ial t I 148.500 k:
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Det bemærkes med hensyn til for2nstående erst~tninger,
~t nævnet er enig mm, ~t der i gennomsnit tilkendes en er-
statning på c~. l kr. pr. m2, dog ~t ~re~ler, der henhører
under naturfredningsloven § 2 og § 25, stk. 2 og 4, tilken-
des en erstatning på ca. 0,50 kr. pr.m2, og for vejnrealer
tilkendes ingen erstatning.

Samtlige erst~tninger er forhojet til nærmeste 500 kr.

Som foran anført h~r enkelte p~nth~vere rejst kr~v
om udbetaling ~f erst~tningen eller en del ~f denne. Fred-
ningsnævnet skønner imidlertid, ~t fredningen ikke medfø-
I'er nogen som helst f~re for pantesikkerheden, hvorfor in-
gen del ~f erstatningerne vil være ~t udbetale p~nthaverne.

De enkelte erst~tningsbelob forrentes frq kendelsens
~fsigelse med l % over den for nævnte d~to ~f Danm~rks
N~tion2lbank f~stsatte diskonto.

Der ef ikke fundet tilstrækkelig '1nledning til 'lt til-
lægge s~gs~kostninger .

Fredningen o~f~tter ialt Cq. 133.5 ha.
Den §2wlede erst~tning belober sig til i~lt kr. 748.500.-.
Ifølge naturfredningslovens § 17 udredes 3/4 ~f erst~t-

ningen ~f st~tskassen og 1/4 af 'lmtsfonden, men det indstil-
les, ~t overfredningsnævnet træffer bestemmelse om, at en
større andel ~f erstatningen udredes ~f statskassen.

Kendelsen vil være 'lt tinglyse på de enkel te 'J.ffred-
ningen omf~ttede mQtr. numre i det omf~ng fredning er iværk-
sat med påt~leret for fredningsnævnet for Frederiksborg
~mts sydlige fredningskreds og med prioritet forud for nl
p~ntegæld og andre rettigheder '.lf priv·l.tretligoprindelse.

Kendelsen forelægges i medfor 'lfn~turfredningslovens
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§ 19, stk. 3, for overfredningsnævnet til godkendelse in-
den dens iværksættelse, men denne forelæggelse medf~rer

I,

l
l,',, ,
I

ikke nogen ankebeh2ndling.
Ønsker en lodsejer ~t ~nke kendelsen må dette ske in-

den 4 uger efter kendelsens forkyndelse, som vil ske gen-
nem postvæsenet og blive iværks~t enten s~mtidig med ken-
delsens Lfsigelse eller umiddelb~rt herefter. Anke sker
ved henvendelse til Overfrednin~snævnet, Nyropsg~dG 22,

1602 K0benh~vn V.
T H I B E S T E M M E S :

Ejendommene m3.tr. nr. 2 d, l b, 4 e, 14, 2 c, (iele
::lf2 :1, 2 b, 3 e, 3 c, 3 g, 3 -;t , 3 d 3 h, 4 '1, 4 c, 4 f,,
8 b, 3 k, 7 :1, del .J.f 10 :1, del af 17 :1, 6 J., del if 5 '1,

8 '1, 9 Cl, 10 b, 11 b, 11 l, 12 "1, 12 b, 12 -l 12 e, 12 f,l.i.,

12 c, 13 og del 'J.f9 b Kirkclte by;J$K3.rlebo sogn, fredes
som ovenfor bestemt og på de i kendelsen 'lnførte vilkår
mod betaling lf de nævnte erst~tningshelob.

Brst:1tningen u.dredes med 3/4 'lf st'ltsk,lssen og l//~
:lfFrederiksborg :lmtsfond.

I erstJ.tning udbet'llcs folge~de belob til neden-
nævnte ejere:
gartner Jens Peteroen kr. 17.000.-

direktør C. Klein II 51.000.-
gårdejer Viggo Andersen II 323.000.-
g3.rtner JohJ.nnes Schmidt II 12.000.-

dyrlægerne H:mne og Erik R. Simonsen II 70.500.-
havebruger Jens Emt1nUel Nielsen " 13.500.-
civilingeniør Jes Skov gård-Petersen " 10.500.-,_
frugtavler Arne H.osenberg· " 61.000.-
gårdejer Georg V'lldem'J.rNielsen " 44.000.-



- 29 -
Henning M. R2smussen

I.
"I
,I
1

Erst:ltning i'l.lt

kr. 47.500.-
" 22.500.-
" 5.000.-
l! 14.500.-
tI 35.000.-
" 3.500.-
" 1,8.oQ.Q.....=

_ kr •7tE2.:..5 oo .::

ingeniør Henning Tage Jensen
civilingeniør Jørgen Roos

!
'I
'"

rest~ur~tør Axel Hnnsen,
J pl~nt3geejer H. Fr2ndsen

Andre3s Poulsen
købm~nd Axel Olsen

__ ~ __ _._ __--..L __

Foranstående kendelse godkendes som gældGnde for de
fornævnte 3realer, idet s:lgen iøvrigt forelægges overfred-
ningsnævnet til godkendelse.

C:1rsten Jepsen.
,I

J
II

"

'e
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"

Fredningsnævnets afgørelse er blevet indanket for Overfred-
ningsnævnet af 12 af de omfattede ejere, nemlig sagens lb.nr. l, 3,
4, 6, 9, lo, 13, 16, 17, 19, 20 og 23.

Den 13. april 1971 har Overfredningsnævnet foretaget besig-
tigelse og forhandlet med ejerne og disses repræsentanter samt med
repræsentanter for Karlebo kommune, Egnsplanrådet, Danmarks Natur-
fredningsforening og fredningsplanudvalget for Frederiksborg amt.
l anledning af verserende planer om henholdsvis en 400 KV-ledning
og en eventuel kommende motorvej, som begge muligt ville berøre det

4t fredede område, var endvidere tilkaldt repræsentanter for NESA og
vejdirektoratet.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste frednings-
nævnets kendelse med følgende ændringer:

.' l. Fredningens omfang .
Der fredes i det af fredningsnævnet fastsatte omfang, dog

at parcellerne matr.nr. 9 ~ Kirkelte (tilhørende sagens lb.nr. 16)
og lo ~ Kirkelte (tilhørende lb.nr. 18) samt det areal af 8 ~ Kir-
kelte (lb.nr. 14), som ligg~r mellem den offentlige vej og forlæn-

tt gelsen af matr.nr. 8 ~rs bagskel, udgår af fredningen. Herved er
sagens lb.nr. 18, matr.nr. 10 ~ Kirkelte, helt udgået af fredningen.
Der henvises til det nærværende kendelse ledsagende kort ..Man har
ved beslutningen om denne begrænsning i fredningen lagt vægt på
den allerede eksisterende bebyggelse langs vejen, hvorefter man har
fundet det tilstrækkeligt, at disse arealer fortsat er undergivet
skovbyggelinien.
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II. Fredningens indhold.
a) De almindelige fredningsbestemmelser ændres til følgende:

"Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades
opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften af allerede
eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er
tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknyt-
ning til bestående bygninger, og at tegninger visende placeringen
samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til
godkendelse. Opførelse af drivhuse og bygninger til pelsdyrfarme er
ikke tilladt.

Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver
fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og
størrelse.

Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre
indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster.
El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne
tillades af fredningsnævnet.

Campingpladser må ikke etableres.
Udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller

dele deraf må ikke ske uden tilladelse af nævnet.
Henkastning af affald eller etablering af bilophugnings- og

oplagsplads er må ikke finde sted.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-

ning.
Uden for de nu til haver udlagte arealer må plantning med

træer ikke finde sted. Heller ikke må beplantning med buske, hvor
sådan plantning ikke allerede på fredningstidspunktet måtte være
sket, finder sted på ejendommene lb.nr. l, matr.nr. 2 ~, l ~ og 4 ~,
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lb.nr. 2, matr.nr. 2 ~, lb.nr. 3, matr.nr. 2 h og 3 s' lb.nr. 9,
matr.nr. 4 ~, lb.nr. 13, matr.nr. 7 ~ og 17 ~ og lb.nr. 17,matr.nr.
10 ~.

Overfredningsnævnet har på forespørgsel udtalt, at opførel-
se af stald til heste til udlejning ikke falder ind under det ved
fredningsservitutten tilladte.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Frederiksborg amts
Rydlige fredningskreds."

b) Bestemmelser vedrørende de enkelte ejendomme.
Lb.nr. 16, matr.nr. 11 ~, Kirkelte, ingeni.ørHenning Tage Jensen.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der tilveje-
bringes adgangsvej til det ikke fredede areal af matr.nr. 11 ~
Kirkelte.

III. Erstatningerne.
a) Overfredningsnævnet har under hensyn til, at de fredede
arealer ligger i landzone samt til den hidtidige beskedne udvikling
i området fundet det af fredningsnævnet anlagte erstatningsniveau
for højt. Man har herefter afgivet erstatningstilbud til samtlige
ejere med et beløb på ialt 389.000 kr. med det resultat, at 4 ejere,
sagens lb.nr. 4, 6, 11 og 16,har accepteret de tilbudte erstatnin-
ger på ialt 30.000 kr., medens de øvrige erstatningsberettigede eje-
re har ønsket spørgsmålet om erstatningens størrelse forelagt for
taksationskommissionen.

Ved kendelse af 15/10 1971 har taksationskommissionen ved
en flertalsafgørelse fastsat erstatningerne til de ikke accepterende
12 ejere til ialt 308.500 kr. Et flertal på to - formanden og det
faste medlem - har fundet, at erstatningen bør fastsættes til
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til ca. 5.000 kr. pr. ha og ca. 2.000 kr. pr. ha for arealer hen-
holdsvis udenfor og indenfor naturfredningslovens byggelinier, idet
flertallet bl.a. har udtalt, at anvendelse af fredningsnævnets er-
statningsniveau efter deres skøn ville bevirke, at ejerne ville få
dækket langt mere end det tab, der kan antages at blive påført dem
ved fredningen. Særlige forhold for enkelte af ejendommene, som
måtte kunne begrunde afvigelser fra de anførte normer med henblik
på ~t ~ikrs, at fuld erstatning ~r-Skønn·~8-ikk~t ~pe*igge.

Det amtsrådsvalgte medlem har derimod med en enkelt undtagel-
se ment at kunne henholde sig til fredningsnævnets erstatningsfast-
sætteIse.
b) Landsretssagfører Egil Kofoed, der under sagens behandling,
herunder for taksationskommissionen, har repræsenteret ejerne
lb.nr. l, 3, 9, lo, 13, 17, 19, 20 og 23 har i forbindelse med tak-
sationsbehandlingen rejst spørgsmålet om tilkendelse af sagsomkost-
ninger. Overfredningsnævnet har imidlertid ikke fundet, at der fore-
ligger sådanne særlige forhold, som begrunder d~tte.

Et kort, nr. 2-102, visende det fredede område, der udgør
ca. 124 ha, er vedhæftet Overfredningsnævnets kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fred-

ningskreds den 6. januar 1971 afsagte kendelse om fredning af area-
ler af Kirkelte i Karlebo sogn stadfæstes med foranstående ændrin-
gere

Erstatningerne udgør følgende beløb:
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Lb.nr. Navn Erstatning

l.

2.
Gartner Jens Petersen, Kirkelte 8.000 kr.

22.000 ltDirektør C. Klein, Prudens Manen-
vej 12, Birkerød.
Gårdejer Viggo Andersen, Kirkelte
Gartner Johs. Schmidt, Kirkelte
Bogholder Niels Erik Lange, Kirkelte
Dyrlægerne Hanne og Erik R. Simonsen,
Kirkelte

150.000 "3.
4.
6.
9.

12.000 "

2.000 "

30.000 "

lo. Havebruger Jens Emanuel Nielsen,
Kirkelte

8.000 "

ll. Civilingeniør Jes Skovgård-Petersen,
Kirkelte

6.000 "

12. 25.000 "Frugtavler Arne Rosenberg, Kirkelte
Gårdejer Georg Valdemar Nielsen,
Kirkelte

18.000 II13.

14.
16.

Hr. Henning M. Rasmussen, Kirkelte 20.000 "
Ingeniør Tage Henning Jensen,
262 Ponce de Leon, San Juan,
Puerto Rico

10.000 "

17.

19.
Civilingeniør Jørgen Roos, Kirkelte 3.000 "
Plantageejer H. Frands en , Kirkelte
Hr. Andreas Poulsen, Kirkelte

15.000 "

2.000 "20.

23. Købmand Axel Olsen, Tokkekøbvej 23,
Allerød. 7.500 "

laIt 338.500 kr.,

der forrentes med lo % p.a. fra den 6. januar 1971 til datoen for
erstatningens udbetaling.

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

kh.

Udskriftens ~tighed bekræftes.7 j-;'j./e-V\ .
l ,-\'
\/ J. Fisker
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Indført I dagbogen for retten

I Hørsholm den 12. 06. :[2:, ~~Ob:~.rNr. 541

~~1Iif;t/jft~aUJ~'
It.~

Ut.

F.S. 75/81.

•

Efter hero~ ?f Ho~e~stadsrådet ved skrivelse af 15.
januar 1981 fremsat anmodning begæres fornævnte kendelse
tillige lyst på ejendommen matr.nr. ~ i Kirkelte by, Kar-
lebo. som fejlagtigt ikke inddraget i fredningssagen.

Ejendonmens ejer Kirkelte Vandværk I/S v/Eric Laraignou
har den 17. september 1981 på bestyrelsens vegne skriftligt
tiltr~dt kendelsen.

i~aturfredningsnævr.et for Frederiksborg p~ts sydlige kreds,
Torvet 3-5· 3400 Hillerød, den 16 DEC. 1981

. ':'; .jrt Idagb<.- fo!' ..ette"
Horsholm

~ 1,CtlU',,(;t1u
Lis Lauritsen

Formand

"'.-"
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MATRIKELKORT 1:10.000

Areal fredet ved Overfredningsnævnets kendelse lf l. juni 1972 .
Matr.nr. 3i ved Dyrehavegård. Senere udstykninglsom herved pålægges
samme frednlngSbeste~melser som gælder for de ø~rige fredede arealer.

Jen'Sen & KJt!ldSkOV Or1pnnt /li, S 01 .,0144 22
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K E N D E L S E
afsagt

den 6. januar 1971
af

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

er

CITERET FULDT UD I
Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972
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REG. NR. S~~3.

%-"'1-3
UDSKRIFT

af

OVERFREDNINGSNÆVNE TS KENDELSESPROTOKOL

År 1973, den 2. marts 1973, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 2111/71 om fredning af arealer af Kirkelte by i Karle-
II: bo sogn.

T h i b e s t e m m e s:
Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinder for,

at der - uanset det i kendelsen side 31 vedrørende byggeri og udstyk-
ning anførte - af den gårdejer Viggo Andersen, Kirkelte, tilhørende
ejendom (lb.nr. 3) frastykkes et arealafmatr.nr. 2 ~, Kirkelte by,
Karlebo sogn, på ca. 3.000 m~, og at der her opføres et enfamilies-
hus. Det er herved forudsat, at nybygningens størrelse, ydre frem-
træden og placering forudgående godkendes af fredningsnævnet, og
at den nuværende fodermesterbolig nedrives.

Udskriftens rigtighed
bekræf~.

l {/71tu-.V' J. Fisker

kh.



• . Naturfredningsnævnct for
irederiksborg amts sydlige fredningskreds

J Adr.: Kriminaldommerkonroret
Torvel J-,. }400 H.il1etOO

_ ru. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12'.
Hillerød. den - REG. NR. ~()3
F. S. Dr. 2/83 •

J~ctur!rcC~l~~oncvcct bnr ~cr~ ~~tc tl1~krcvct Lnrlcb~ ~O~Dunc,
li~v",l,..", .. t'0'" C~"'·n .. l. ~- u, ,. nr"'t - IC- •

.. _-..,-- ••• _.~ ... - ""! ..,,.,. flL";l..,m:o.t:'",. c;r;-nr2!"lC1cr:Or·1cYCJ .. &:ct:l~c;eo.l,
C~lc~cc I

fJAng. bebyggelse p'å matr.nr. 8 b, Kirkelte by, Karlebo, Kirkelte-
vej 6, Allerød.

I

Ved brev af 5. januar 1983 har Karlebo Kommune, Udvalget for
Teknik og Miljø, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse
omfattende et 160 m2 stort eenfamiliehus på matr.nr. 8 ~, Kirkel-
te by, Karlebo.

Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af l. juni 1912 om fredning af arealer.

•

af Kirkelte by i Karlebo sogn, hvorefter blandt andet bebyggelse
ikke skal være tilladt bortset fra bebyggelse til brug for eksi-
sterende landbrugsejendomme. På fredningstidspunktet var ejendom-
men bebygget med et helårshus.

Ejendommen er endvidere omfattet af skovbyggelinien til Store
Dyrehave.

Ved deklaration af l. april 1961 foranlediget af en mindre
tilbygning forpligtede daværende ejer sig til på egne og efter-
følgende ejeres vegne ikke at stille krav overfor Statsskovvæse-
net eller andre om fældning eller kapning af træer i skoven og
på dens grænse groende træer under påberåbelse af, at væksten
kunne være generende for ejendommen. løvrigt blev af naturfred-
ningsnævnet som krav for dispensation med hensyn til tilbygning
stillet, at den blev forsynet med stråtag og fik samme røde farve
som huset.

Af fornævnte skrivelse af 5. januar 1983 fremgår blandt an-
det, at den eksisterende bygning, et ældre stråtækt landhus på
70 m2 i grundplan, er så medtaget, at det ikke er muligt at retab-
lere det. Med skrivelsen fulgte en beliggenhedsplan og skitse til
bebyggelse samt bemærkninger fra Karlebo Kommunes udvalg for tek-
nik og miljø om bebyggelsens udformning m.v.

Nævnet foretog besigtigelse den 15. april 1983, hvorunder
ejendommens ejer afleverede en alternativ ansøgning om bebyggelse
med grundplan stor ca. 100 m2 samt fritliggende garage med red-
skabsrum. Nævnet udbad sig en målsat situationsplan med den ønske-
de bebyggelses placering incl. udhus og garage.
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Med skrivelse af 11. april 1983 fremsendte ejendommens ejer
grundplan udvisende ny bebyggelses placering i sin helhed øst for
værende bebyggelse og placering af carport og udhus til dels i
stedet for den østligste del af værende bebyggelse. Endvidere med-
fulgte bygningstegning udvisende beboelseshus af areal ca. 100 m2

med udnyttet tagetage og carport med udhus af areal 24 m2•
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Danmarks

Naturfredningsforening og Frederiksborg Skovdistrikt.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af be-

stemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l, og frednings-
kendelse af l. juni 1972 for sit vedkommende tilladelse til den an-
søgte bebyggelse i overensstemmelse med fremsendt situationsplan
og tegning på vilkår,
at eksisterende bebyggelse nedrives fuldstændigt,
at Karlebo kommune ved endeligt byggeandragende skal meddele

godkendelse af beboelsesbygningens dimensioner, taghældning,
materialevalg, vinduer og døres udseende for at sikre byg-
ningens indpasning i Kirkelte landsby,

at stendiget mod skoven ikke beskadiges og
at der meddeles tilladelse i henhold til by- og landzoneloven.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens

./ .
§ 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til byg-

herren. "

Hvilket herved meddeles.

d»1' ~
. Lis La~-lt<.rFrednlngsstyrelsen, M dtaget' fredningsstyrelsen Form:;.;.c

Amaliegade 13, Q

l 2 5 6 Kø b e n h a v n K. - S JULI 1983



Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: KriminaIdommerkontoret

Torvet 3-.5. 3400 Hillerød
Tlf. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

5Yo3
REG . \ R 2'" . ~ " ':3. N. Hillerød, den j; :,._.

F.S.nr. 13/83.

Ang. ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 3 ~, Kirkelte by,
Karlebo, Kirkeltevej 144.

I kår,
at

ei

at

Ved brev af 27. januar 1983 har Karlebo Kommune, Teknisk
forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af ændret anvendelse
af bebyggelse' på matr.nr. 3 ~, Kirkelte by, Karlebo, og ændret
tagdækning på bebyggelse .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
l. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo
sogn, hvoraf blandt andet fremgår, at bebyggelsen da var strå-
tækt. Fredningen er en status quo fredning.

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

Hovedstadsrådet som zonemyndighed har meddelt den i henhold
til by- og landzonelovens § 9, jfr. § 8, nødvendige tilladelse
til helårsanvendelse af det bestående fritidshus på ejendommen
på betingelse af, at såvel Karlebo Kommune som nævnet kan god-
kende eventuelle bygningsændringer.

Karlebo Kommune, Teknisk Forvaltning, har stillet som vil-

•

nyt tag på det omhandlede hus skal udføres som stråtag,
tegltag eller sorttjæret paptag,
der optages kontakt med kommunens bygningsinspektorat for
en vurdering af, hvilke bygningsmæssige forhold, der skal
ændres, før huset ibrugtages til helårsbeboelse, og

at eventuelt byggeandragende forelægges udvalget påny.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af

fredningskendelse af l. juni 1972 for sit vedkommende afslag på
tagdækning med eternit. Nævnet kan derimod godkende ny tagdæk-
ning udført som stråtag, tegltag eller sorttjæret paptag.

I henhold til Hovedstadsrådets betingede tilladelse til
anvendelse af bebyggelsen til helårsbrug kan nævnet endvidere
tilslutte sig de af Karlebo Kommune, Teknisk Forvaltning, stil-
lede fornævnte vilkår.
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Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i
medfør af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58 .

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til byg-
herren.

dn1~~
LIS Li::u.:r,l::>U(1

Formand

..
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Modtaget I fredningsstyrelsen

5 SEP. 1984
Xopi til orientering
0riginalskrivelsen lagt til ,~ lov'>. I.

Naturfredningsnævnet har dags dato tilskrevet Karlebo Kommune,
Udvalget for Teknik og Miljø, således:
"Ang. bebyggelse på matr. nr. 12 c Kirkelte by, Dæmpegårdsvej 18,
Allerød.

(I Ved brev af lo. april 1984 har Karlebo Kommune, Udvalget for
Tek~:k og Miljø, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse
o~fG:tende en 20 m2 stor tilbygning til eksisterende beboelses-
bygr,i~g til brug som vinterhave på matr. nr. 12 c Kirkelte by,
Karlebo.

Ejendommen af areal 3.549 m2 er beliggende i landzone og
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. juni 1972 om-- ---,

fred~ing af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn og af skovbyg-
gelinie. Ifølge fredningskendelsen respekteres en tidligere gi-
ven tilladelse til at ændre en værende sommerhusbebyggelse til
helårsbebyggelse. Bebyggelse er ikke tilladt bortset fra bygnin-
ger, der er nødvendige for landbrugsejendomme, og tilbygninger
kræver fredningsnævnets samtykke. Opstilling af boder, skure,
master eller andre skæmmende indretninger er ikke tilladt.

Ifølge ansøgningen er arealet bebygget med en beboelsesbyg-
2 2 2ning på 131 m , en carport på 15 m samt et skur på 22 m .

Naturfredningsnævnet har ved afgørelser af 29. juli 1976
og 17. august 1978 meddelt tilladelser til udvidelse af eksiste-
rende beboelsesbygning fra 49,9 m2 til 136,5 m2 samt til en 22 m2

stor carport. Sidstnævnte tilladelse er meddelt på vilkår, at be-
byggelsen forsynes med sort eternittag, og at træmaterialet påfø-
res mørkebrun/sort træfarve. Samtidigt godkendte nævnet placering
og udformning af et på ejendommen i uforarbejdede stammer særskilt
opført brænderum.

Nævnet ses ikke at have meddelt tilladelse til en bebyggelse
på 15 m2, hvorfor ansøgning om denne bebyggelse skal indsendes
til nævnet inden en måned fra dato.

\.J
\

Miljøministeriet
•l ~. ['" \ih I'\.. \" I, " n:r
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Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Hørs-
holm Skovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
bestemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. l. nr. l, og
fredningskendelse af l. juni 1972 for sit vedkommende tilladel-
se til den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med de fremsend-
te tegninger på vilkår, at tagdækningen udføres med brædder/tag-
pap som på eksisterende bygning, og at der meddeles fornøden til-
ladelse i henhold til by- og landzoneloven.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommenoe amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan der-
for ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslo-
vens § 58.

En genpart af tilladelsen er fremsendt til bygherren Leif
Johansen, Dæmpegårdsvej 18, 3450 Allerød. "

Hvilket herved meddeles.

d) lJ :iJeiLLU.j
Lis Lau r itise n

Fo rm an d

Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København F
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"
;/1o Ang. areal overførsel mellem matr. nrr. 3 ~, 3 e og 3 a Kirkelte by,

Kirkeltevej 142 og 144, Karlebo.

,
,I

"

Ved brev af 26. november 1991 har Landinspektørfirmaet Ole
Hvilsby, Helsinge, ansøgt om nævnets godkendelse af en arealover-
førsel mellem matr. nrr. 3 ~, 3 e og 3 ~ Kirkelte by.

Ejendommene er omfatter af Overfredningsnævnets kendelse af
1. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn,
hvorefter bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger, der
er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejen-
domme. Tilbygning til eksisterende bebyggelse kræver nævnets sam-
tykke.

Udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre,
eller dele deraf, må ikke ske uden nævnets tilladelse.

Ifølge kendelsen er ejendommen matr. nr. 3 c af areal 780 m2
og ejendommen matr. nrr. 3 ~ og 3 a af areal 1765 m2, heraf vej

2122 m .
Nævnet har indhentet yderligere oplysninger fra Karlebo Kom-

mune, og af kortmateriale med indtegninger samt skematisk redegø-
relse fra landinspektøren fremgår, at matr. nrr. 3 e og 3 a sam-
menlægges til eet matrikelnummer under betegnelsen 3 e. Herefter
overføres fra matr. nr. 3 e til 3 c 714 m2 og fra 3 c til 3 e
133 m2, heraf vej 23 m2. M;tr. nr. 3 c udgør således-1434 m2,

2 - 2' 2heraf vej 135 m , og matr. nr. 3 e 1212 m heraf vej 154 m
Arealoverførslen er begrundet med at skabe lys og luft om-

kring de to boliger og to mere reelle grunde.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksqorg Amt, land-

skabsafdelingen, og Danmarks Naturfredningsforening.
Således foranlediget meddeler nævnet herved for sit vedko~-

men de ikke at have bemærkninger til den ansøgte arealoverførsel.

. _ ~ . ;.l.Lul'.sr,Yll.:lbeIl
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Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
•før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og
institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-
vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af afgørelse er fremsendt til landinspektør Ole
Hvilsby, Vestergade 178, Postbox 15, 3200 Helsinge.

~I <muuUetr
Lis Lauritsen

formand

\Aof!·...,r.:'~t I
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Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

41 2970 Hørsholm.



REG.NR. 5lfo3._00
Fredningsnævnet

for
Frederiksborg Amt

Helsingør. den 8 FEB. 1994

Vedr. FS 124/93 , matr. nr. 13 Kirkelte by, Karlebo

Ved skrivelse af 01.12.93 har Frederiksborg Amt for Karlebo
Kommune ansøgt om nævnets tilladelse til at ombygge eksisterende
bygninger på ovennævnte ejendom i forbindelse med inddragelse af
en hidtil ikke udnyttet længe til boligformål. Ejendommen er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 01.06.72

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 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 afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

A O \1.\ \/ l - O O ~O

2- Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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Danmarks Naturfredningsforening,
Karlebo kommune, j.nr. 01.03.03 GOl-42 1794 011
Skov- og natur styrelsen
Frederiksborg Amt, landskabsafd. (j.nr. 8-70-52-6-227-8-93)
Kronborg skovdistrikt
Ole Retoft
8jørn Andersson,
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 8 APR. 1994

FS. 5/94

Vedr. matr. nr. 12 e, Kirkelte by, Karlebo

Ved skrivelse af 10. januar 1994 har Karlebo Kommune for ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre
en 26 m2 stor vinterhave i forlængelse af sydgavl på eksisterende
bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1.
juni 1972.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 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 afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før kla-
gefristens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbe-

stengede 72-74,3000 Helsingør TIt. 49210917 Fax. 49214686



skyttelseslovens § 87, stk. 3.
Modta.get I

Skov- og Naturstyrelsen

1 1 APR. 199'• e~'

Thorkild Bendsen
nævnets. formand

.'
Kopier til:
Leif Johansen, Dæmpegårdsvej 18, Kirkelte, 3450 Allerød
DN

Karlebo kommune, j.nr. 01.03.03-GOl-51 1794 018
Skov- og naturstyrelsen
Frederiksborg amt: landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-227-2-94 og
8-70-51-4-227-2-94
Københavns Statsskovdistrikt
Ole Retoft
Bjørn Anderssan



e Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

REG. NR. 5l[O 3. O O
Helsingør. den 1 O MAJ 1994

Vedr. FS 15/94, matr. nr. 4 a Kirkelte by, Karlebo, Karlebo
Kommune.

Ved skrivelse af 14.02.94 har Karlebo Kommune for ejerne af ejen-
dommen matr.nr. 4 d Kirkelte by, K~rlebo, der er nabo til oven-
nævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til overførsel af et
10 m bredt areal (ca. 750 m2) fra matr.nr. 4 a til matr.nr. 4 d,
idet det er hensigten at benytte arealet til græsning, frugtbuske
eller lign.

Matr.nr. 4 a Kirkelte by, Karlebo er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 01.06.72. Heraf fremgår bl.a., at "uden for
de nu til haver udlagte arealer må plantning med træer og buske
ikke finde sted".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-tt telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til den ansøgte arealover-
førsel med henblik på græsning. En hel eller delvis tilplantning
af det overførte areal med frugtbuske eller andet, som vil kunne
ændre landskabets karakter, må derimod kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.

Det tilføjes, at fredningsbestemmelserne ifølge ovennævnte ken-
delse fortsat efter en eventuel overførsel er gældende for det
overførte areal.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

e A D \ 'l..\ \ I 2. - 00 lo o
-------~---

Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf.49210917 Fax. 49214666



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

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

Bendsen
nævnets formand.

Karen og Carsten Ducjan, Skiftet 31, 2990 Nivå,
Danmarks Naturfredningsforening,
Karlebo kommune, J.nr. 01.03.03 P21-1 4830 133
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-227-4-94
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Bjørn Anderssan.



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsat"~

2 6 JUNf 199~2
Helsingør, den 2 2 JUNI 1995

sy O~.CO

Vedr. FS 23/95, metro nr. 12 a Kirkelte by, Karlebo

Ved skrivelse af 24. marts 1995 har Karlebo Kommune ansøgt om
nævnets tilladelse til at opføre en kloakpumpestation på oven-
nævnte ejendom i forbindelse med kloakering af Kirkelte landsby
og overpumpning af spildevand til eksisterende pumpestation i
Allerød Kommune.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1.
juni 1972 om fredning af arealer ved Kirkelte, der har til formål
at bevare landskauets karakter. Fredningsbestemmelserne anfører,
at "bebygelse ikke skal være tilladt, bortset fra bygninger, der
er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejen-
domme. Tilbygning må kun finde sted med de påtaleberettigedes
samtykke. Opstilling af boder, skure master eller andre skæmmen-
de indretninger skal ikke være tilladt".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, som revideret ved skrivelse
af 29. maj 1995.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 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 afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og

AO

Stengade 72-74, 3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686



lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø- ~)
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

f.
Thorkild Bendsen

nævnets formand.

c. ~zee
sekr.

Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15
Karlebo kommune, j.nr. 06.01.03P20-1/2 03.15
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-227-2-95,
Københavns Statsskovdistrikt,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Bjørn Andersson.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 0917
fax. 4921 4686

REG.Nit 5'-\ O '2l. o O

Helsingør, den 17.10.96

Vedr. FS 58/96 matr.nr. 2 c Kirkelte by, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 152, 3450 Allerød

Ved skrivelse af 14.08.96 har Karlebo Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om
nævnets tilladelse til at opføre et ca 17 m2 brændeskur på ejendommen nord for beboelseshus i
en afstand fra dette på ca 1,25 m.

• \"
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 01.0~. 72 om fredning af arealer
i Kirkelte by, der har til formål at bevare områdets karakter af landbrugsområde, hvor
bebyggelse ikke skal være tilladt bortset fra bygninger, der er nødvendige for driften af

allerede eksisterende landbrugsejendomme.

I den anledning meddeler nævnet herved imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår, at skurets
facader bliver malet inden for jordfarveskalaen (fx "trykimprægneringsgrøn").

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

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

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

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

~' jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Thorkild Bendsen
nævnets formand



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør Tlf. 4921 09 17 fax. 4921 46 86 Helsingør, den 27/06-97

REG. NR~ 5'1 C 3 - DO-

Vedr. FS 4/97, matr .nr. 12 a Kirkelte by, Karlebo.

Ved skrivelse af 14. januar 1997 har Karlebo Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom an-
søgt om nævnets tilladelse til at opføre en ca 119 m2 lade på ejendommen som er noteret som
en landbrugsejendom.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om fredning af are-
aler ved Kirkelte, der har til formål at bevare landskabets karakter, idet fredningsbestemmel-
serne bl.a. anfører "at opførelse af bygninger ikke må foretages, dog tillades opførelse af byg-
ninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri efter det
foranstående er tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående
bygninger, og at tegninger visende placering, udseende og størrelse godkendes af nævnet".

Den ansøgte lade er placeret ca. 30 m fra eksisterende bygningsrnasse, men adskilt fra denne
ved en lille lund. Da ejendommen omkring bygnings området imidlertid er stærkt kuperet, må
den ansøgte placering bedømmes til at være den mest skånsomme i landskabelig henseende.

Herefter, og da en realisering af det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, meddeler
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstem-
melse med det fremsendte projekt, på vilkår, at laden udføres i mørke farver.

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

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

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

(~
Thorkild Bendsen
nævnets formand



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 2S 8120 fax. 49214686 Helsingør, den 6. november 1998

RE6~NR. 5L\ O,:>. C3O

Vedr. FS 73/98. Matr .nr. 12 a Kirkelte by, Karlebo, beliggende Dæmpe-
gårdsvej 20, 3450 Allerød.

Ved skrivelse af 12. august 1998 har Karlebo Kommune fremsendt en ansøgning
fra ejeren om nævnets tilladelse til at opføre en ca. 345 m2 løsdriftsstald på
ovennævnte ejendom, som er noteret som landbrugsejendom.• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om
fredning af arealer ved Kirkelte, der har til formål at bevare landskabets karakter,
idet fredningsbestemmelseme bI. a. anfører, "at opførelse af bygninger ikke må
foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften af
allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri efter det foranstående er tilladt, er
det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og
at tegninger visende placering, udseende og størrelse godkendes af nævnet".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, dog
på vilkår, at laden udføres i mørke jordfarver .

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. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt M d D~n 17. september 1999
. O taget I

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsmgør Skov- og Naturstyrelsen
Tlf.492258120 Fax. 49214686

Landinspektørfirmaet Ole Hvilsby
Att. landinspektør Eva Jensen
Vestergade 178
Postboks 15
3200 Helsinge
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Vedr. FS 77/99. Matr. nr.e 3 c, 3 e og 3 g Kirkelte by, Karlebo, Karlebo

Kommune. Deres j.nr. 19121.

Ved skrivelse af 13. august 1999 har De på vegne af ejerne af ovennævte ejendomme

ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til

at sammenlægge matr. nr. 3 e og 3 g til et matr. nr.,

at overføre 714 m2 fra matr. nr. 3 e til matr. nr. 3 c til have,

at overføre 133 m2 fra matr. nr. 3 c til matr. nr. 3 e til have.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om

fredning af arealer i Kirkelte By. Heraf fremgår bl.a. at udstykning af de af kendelsen

omfattede ejendomme ikke må ske uden tilladelse fra fredningsnævnet.

Af sagen fremgår, at fredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds

den 2. april 1991 gav tilladelse til en arealoverførsel som ovenstående (FS 162/91).

Tilladelsen blev imidlertid ikke benyttet.

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

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg 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.

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

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
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fredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

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

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

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen et sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Karlebo Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

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

get
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686

Den 4. februar 2000

REG. NR. ~ L/O3.00
Mikkel Granlien
Gl.Lyngevej 18 A
Box 191 \ .
3450 Allerød

Vedr. FS 90/99. Matr. nr. 12 b m.fl. Kirkelte by, Karlebo, beliggende

Dæmpegårdsvej 14, Karlebo Kommune.

Ved skrivelse af 27. oktober 1999 har ,De som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt

fredningsnævnet om tilladelse til at foretage en til- og ombygning af ovennævnte

ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972

(Kirkeltefredningen), der har til formål at bevare landskabets karakter, idet

fredningsbesternmelseme bl.a. anfører, "opførelse af nybygninger ikke må foretages,

dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige til driften af allerede

eksisternede landbrg. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver

fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. "

Af sagen fremgår, at den ansøgte tilbygning til hovedhuset udgør 34 m2 i stueplan og

21 m2 i tagetage.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg 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.

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

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
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fredningsforening og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

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

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

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

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-227-1-99

Karlebo Kommune J.nr. 1794-014

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

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

get



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

~~iNi e5-t/CJ~ (JO
Helsingør, den 2 2 DEC.2004

Karlebo Kommune
Udvalget for Teknik og Miljø
Rådhuset
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

SCA1VZVET

~©~~ MOdt.getiL~
Skov- og Naturstvrelsen
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• FS. 55/2004. Matr. nr. 3 h Kirkelte by, Karlebo, beliggende Kirke1stevej 148 i

Karlebo Kommune. Deres j.nr. 2004/02482.

Ved brev af 18. juni 2004 har Karlebo Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at nedrive den eksisterende bygning på

ejendommen og opføre en ny bygning til boligformål.

Karlebo Kommune har ved sagens fremsendelse anbefalet, at ansøgningen

imødekommes på vilkår, at den nye bygning skal opføres efter traditionel dansk

byggeskik.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om

fredning af arealer i Kirke1te by i Karlebo Kommune. Det er fredningens formål at

• bevare landskabets karakter. Særligt om matr. nr. 3 h er det bestemt, at fredningen

ikke er til hinder for en passende udvidelse af eksisterende bebyggelse under

forbehold af, at tegninger forinden godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har i sagen modtaget en udtalelse fra Frederiksborg Amt og fra

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Efter det foreliggende meddeler fredningsnævnet hermed tilladelse til det ansøgte i

medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk!. på det af Karlebo Kommune anbefalede

vilkår, hvorefter den nye bygning skal opføres efter traditionel dansk byggeskik.
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Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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

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

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

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

• og indsendes til fredningsnævnet.

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

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 rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Thomas von Jessen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Elisabeth Forsberg, KirkeItevej 148,3450 Allerød

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-227-3-04

Skov- og Naturstyrelsen

Københavns Statsskovdistrikt
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http://www.nkn.dk


. .

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

Karlebo Kommune
Rådhuset
Egevangen 38
2980 Kokkedal

• FS. 119/04. Matr. nr. 12 f Kirkelte by, Karlebo, beliggende Dæmpegårdsvej 16,

Karlebo Kommune. Deres j.nr. 2004/06761.

Fredningsnævnet har fra Karlebo Kommune modtaget en ansøgning fra ejeren af

ovennævnte ejendom om tilladelse til at ændre ejendommens status fra sommerhus til

helårsbolig.

•

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 6. januar 1971 og

Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 - Kirkeltefredningen. Fredningens

formål er at bevare landskabets karakter. Fredningens almindelige

fredningsbestemmelser er bl.a:

Opførelse af nybygninger må ikke foretages ..... Hvor byggeri i henhold til efter-

følgende er tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til

bestående bygninger, og at tegninger visende placeringen samt byggeriet udseende og

størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræverfredningsnævnets

forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse.

For ovennævnte ejendom, matr.nr. 12 fKirkelte by, Karlebo gælder følgende be-

stemmelse:

Fredningen er ikke til hinder for at ejendommen udnyttes til helårsbeboelse. Byg-

ningstegninger skal godkendes af nævnet.
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Ejendommen, der er beliggende i landzone og udgør 3549 m2 og er bebygget med to

mindre huse bygget af tømmer og med græsklædte tage på hhv. 35 og 16 m2
. Det er

ifølge ansøgningen hensigten at indrette den mindste bygning, som pt. er uisoleret, til

arbejdsværelse og vådrum. Der foretages ingen udvendige bygningsmæssige

ændringer.

•
Af Kommunens brev fremgår, at kommunen efter foretaget naboorientering har

behandlet sagen i byrådets udvalg for teknik og miljø på møde den 29. november

2004, hvor man vedtog at meddele den fornødne landzonetilladelse til det ansøgte, og

at sagen med anbefaling fremsendes til fredningsnævnet.

Samtidig vedtog man at gøre ansøgeren opmærksom på, at fremtidige udvendige

bygningsændringer og tilbygninger kræver fornyet tilladelse, samt at såfremt de

eksisterende bygninger skal godkendes som helårsbeboelse, skal de opfylde

bygningsreglementets krav til helårsboliger.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

brev af 24. januar 2005 har meddelt, at forvaltningen skal på den foreliggende

baggrund og med amtsrådets bemyndigelse kan anbefale, at fredningsnævnet i

medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l giver tilladelse til det ansøgte.

• Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite, der ved brev af 28. december 2004 har udtalt:

"- - - Ejendommen er beliggende i landzone i fredet område inden for

skovbyggelinien og uden for den lokalplanlagte Kirkelte landsby i et område

med spredt bebyggelse. Ejendommen er på alle sider omgivet af åbne marker.

Som nævnt i en nylig afgørelse fra Naturklagenævnet (resumeret i

"Naturklagenævnet orienterer" nr. 333) vedr. ændring af status for to

sommerhuse til helårshuse i Skævinge Kommune følger det af planlovens

formål, "at der som hovedregel ikke bør gives tilladelse til opførelse af

helårsboliger i landzone, som ikke er nødvendig for enten landbrug-,

skovbrug eller fiskerierhvervet. Landzonebestemmelseme skal modvirke en

•
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• udvikling i strid med planlægningen far området. Etablering af nye

helårsboliger skal så vidt muligt ske i områder, der gennem planlægning er

udlagt hertil.

•

Ifølge Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration bør en

ansøgning om anvendelse af et sommerhus til helårsbolig som udgangspunkt

behandles som en ansøgning om nyopførsel af et helårshus, idet

helårsbeboelse i højere grad end fritidsbeboelse påvirker omgivelserne. Har

sommerhuset oprindeligt været et helårshus, kan der dag efter omstændighe-

derne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse til helårsbeboelse.

Der bør ved afvejningen lægges afgørende vægt på længden af den periode,

hvor huset har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange

helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere bør husets kvalitet indgå i

bedømmelsen.

Det er således udgangspunktet, at der i landzone ikke skal meddeles tilladelse

til at ændre anvendelsen af et fritidshus til helårsbeboelse. Efter vejledningen

og hidtidig praksis forudsætter en tilladelse til ændret anvendelse af et

sommerhus, at der foreligger særlige omstændigheder."

På baggrund af ovennævnte afgørelse mener lokalkomiteen ikke, at der bør

gives tilladelse til at ændre ejendommen til en helårsbolig - en ændring, der

ikke vil kunne undgå at blive bemærket i det smukke landskab omkring

Kirkelte. Ejendommen ligger som omtalt ovenfor omgivet af åbne marker og

inden for skovbyggelinien, og må formodes ikke tidligere at have været

anvendt til helårsbeboelse. Hertil kommer, at de to bygninger sammenlagt har

et areal på kun 51 m2 - hvilket i dag næppe kan betragtes som tilstrækkeligt

for en helårsbolig. Ansøger har da også planer om på et senere tidspunkt at

foretage en udvidelse.

Endelig er området som nævnt i kommunens følgeskrivelse omfattet af

Kirkelte fredningen fra 1972. Af fredningsbestemmelserne fremgår, at

•
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"opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades bygninger, der er

nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug". Med henvisning til

den ovennævnte vejledning om landzoneadministration, må vi konkludere, at

der alene af den grund bør gives afslag til ansøger.

•

PS. Supplerende skal vi henvise til Naturklagenævnets afgørelse af27.

september 2000, hvor ejerne af tre sommerhuse i Nivå mellem GI. Strandvej

og lergravssøen mod øst fik afslag på en ændring af ejendommene til

helårsbeboelse. Naturklagenævnet skriver bl.a. som begrundelse, at

"landzonebestemmelserne skal modvirke spredt og uplanlagt bymæssig

udvikling. Når der undtagelsesvis er givet tilladelse til helårs status, er dette

navnlig sket, hvor et fritidshus tidligere har været et helårshus,"

Vi er opmærksomme på, at det i forbindelse med fredningen i 1972 af det

daværende fredningsnævn blev tilkendegivet, at man ikke ville modsætte sig,

at ejendommen blev udnyttet til helårsbeboelse - en tilladelse, der dog ikke er

blevet udnyttet i de mere end 30 år, der er forløbet siden da.

Såfremt denne tilkendegivelse ikke er bindende, er det fortsat vores

indstilling, at der bør gives afslag til det ansøgte."

Det vurderes, at bestemmelsen i fredningsafgørelsen fra 1972, hvorefter den

pågældende ejendom kan benyttes til helårsbolig uanset fredningen, ikke længere

giver ejeren et ubetinget retskrav på at benytte ejendommen til helårsbrug, da

tilladelsen ikke benyttet inden for den dagældende frist på 5 år, der var

gyldighedsperioden for en dispensationstilladelse.

Uanset dette bør tilladelsen tillægges betydning ved vurderingen af det ansøgtes

betydning for fredningens formål.

Ved en samlet vurdering af sagens omstændigheder anses det ansøgte for ikke at stride

mod fredningens formål og for vil være af underordnet betydning i forhold til dette,
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bl.a. fordi det visuelle indtryk af bebyggelsen på ejendommen ikke ændres ved det

ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

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

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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

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

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

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

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

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 f'ar helt eller delvis medhold i sin klage .

•
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Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Susanne Sisden, På Bjerget 3, st.tv., 2400 København NV

Frederiksborg Amt J.lli.8-70-51-8-227-7-04

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Niels Hald

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get



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

REG.NR~ 51/03. tyø
Helsingør, den 2 9 MRS. 2005

Landinspektørgruppen
att. landinspektør Thomas Hammer
Helsingørsgade 50
3400 Hillerød

FS. 85/04. Matr. nr. 3 a Kirkelte by, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 138, Karlebo

Kommune. Deres j.nr. 030411th.

Ved brev af 15. spetember 2004 har Landinspektørgruppen for ejeren af ovennævnte

• ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en medhjælperbolig på

ejendommen.

Af ansøgningen fremgår bl.a., at ejendommen tilhører Leif Otto Andersen og er noteret

som landbrug. Det samlede areal er 48,6487 ha.

Fra ejendommen drives også den bygningsløse landbrugsejendom matr.nr. 7m m.fl.

Gunderød By, Karlebo på 42,6719 ha.

Endelig ejer Leif Otto Andersen matr.nr. 91 Gunderød By, Karlebo på 2,7581 ha, der

ikke er noteret som landbrug, men som drives landbrugsmæssigt.

I forpagtning haves matr.nr. 9a Gunderød By, Karlebo på 9,0282 ha.

Fra matr.nr. 3a m.fl. Kirkelte By, Karlebo drives altså i alt ca. 103 ha landbrugsjord.•
Leif Otto Andersen planlægger at omlægge produktionen til mere arbejdsintensive

specialafgrøder, hvorfor der er behov for at ansætte en medhjælper.

•

Ejendommen er beliggende i landzone, men der kræves ikke landzonetilladelse til

byggerietjf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 12. Der er foretaget anmeldelse af byggeriet til

Karlebo Kommune ved brev af22. juli 2004 jf. Planlovens § 38. Kommunen er ikke

fremkommet med bemærkninger til anmeldelsen. Når et konkret byggeprojekt

foreligger, fremsendes myndighedsprojekt til kommunen.

Medhjælperboligen opføres i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendormnen dvs.

ca. 16 m sydvest for de eksisterende driftsbygninger.
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• Boligen påtænkes opført som et typisk landsbyhus (pudset facade og min. 45°

taghældning), der passer med den omgivende landsby som beskrevet i den for området

gældende lokalplan nr. 62. Der ønskes tillige opført en tilhørende vognport i træ.

Bygningen opføres ikke indenfor skovbyggelinien, men er i øvrigt en bygning, der er

nødvendig for landbrugsdriften. Medhjælperboligen er i øvrigt ikke beliggende i

lokalplanområdet.

Ansøgeren har vedlagt ansøgningen sålydende redegørelse af 11. januar 2005 fra

planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak, Agro Pro:

• "Ansøgningen om opførelse afmedhjælperbolig på Bakkegaard i Kirkelte sker

på baggrund af et ønske om generelt driftsændring på ejendommen.

Gården drives med etjordtilliggende på 103 ha, næsten 200 tdr.

Geooem en årrække har ejeren Leif Andersen selv 100 % forestået driften af de

traditionelle afgrøder korn og raps.

•

Leif Andersen har nu nået en alder af 69 år, og ønsker med rette at trappe lidt

ned, men ønsker samtidig, at det ikke skal gå ud over den optimale drift af

ejendommen.

Derfor vil han kombinere en ansættelse afmedhjælp med en vis intensivering af

afgrødevalget.

Driften af ejendommen med almindeligt vedligehold udgør en arbejdsindsats på

små 1500 timer årligt.

Herudover vil en produktion af kartofler og evt. jordbær på 3-4 ha kræve 300-

400 arbejdstimer mere.

Begge afgrøder fordrer ulige mere manuelt arbejde end driften i dag.

Leif Andersen ønsker ikke, at den samlede arbejdsbyrde overstiger hvad der

svarer til 1 fuldtidsansat, og derfor påregnes ikke et større areal med

specialafgrøder.

•
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• Bakkegaard ligger med sin placering fantastisk til eventuelt at udnytte

gårdbutikskonceptet, med produktion af egne varer. En spændende men

arbejdskrævende mulighed"

Fredningsnævnet har i sagen indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt, Karlebo

Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Amtet har i sit brev af 20. januar 2005 til fredningsnævnet oplyst følgende:

•
"Ansøgningen.

Boligen er skitseret som et "typisk landsbyhus" på 120 m2 i grundareal.

Medhjælperboligen angives at være nødvendiggjort af omlægning til mere

"arbejdsintensive" afgrøder.

Der drives i alt l 03 ha fra gården, hvoraf de 48,6487 udgør ovennævnte

ejendom. Frederiksborg Amt har 20. december 2004 som teknisk sekretariat for

Fredningsnævnet indhentet oplysninger om omfang og art af de planlagte

"arbejdsintensive afgrøder" til brug for denne udtalelse.

Planteavlsrådgiver Jørgen Bak opregner i brev af 11. januar 2005, at der omlæg-

ges til avl af3-4 ha jordbær og kartofler. Medhjælperen skal tillige medvirke

ved drift og vedligeholdelse af ejendommen. Ejeren ønsker "at trappe ned" på

grund af alder.

• Fredningsmæssige forhold.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af 6. januar 1971 og

Overfredningsnævnets kendelse af 1.juni 1972 om fredning af arealer i Kirke1te

By i Karlebo Kommune.

Fredningens formål er at bevare landskabets karakter.

Kende1sens beskrivelse af 1andbrugsmæssigt nødvendige bygninger:

Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades opførelse af byg-

ninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor

byggeri i henhold til efterfølgende er tilladt, er det en betingelse, at

bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger
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• visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fred-

ningsnævnet til godkendelse .

Udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf må

ikke ske uden tilladelse af nævnet ........

•

Vurdering.

Det er forvaltningens opfattelse, at en medhjælperbolig på grundlag af dyrkning

af 3-4 ha jordbær og kartofler ikke er landbrugsmæssig nødvendig, idet

afgrøderne ikke kræver intensiv overvågning. Hertil kommer, at Kirke1te ligger

tæt på bymæssig bebyggelse. Der er således alsidige bomuligheder for

medhjælpere inden for en radius af3-5 kilometer.

Det er forvaltningens erfaring, at opførelse afmedhjælperboliger hyppigt fører

til frastykning efter få år. Dette skaber øget tryk på landskabet på grund af

ønsker om yderligere tilbygninger, garager og carporte op til den i planloven

fastlagte grænse for helårsboliger på 250 m2
.

Der kan endvidere ved ejerskift fra tid til anden opstå behov for en ny medhjæl-

perbolig på landbrugsejendommen. Herved forsynes landskabet med endnu en

bolig. Denne udvikling er uønsket i landskabsfredninger, der netop skal sikre

den landskabelige helhed.

• Ejendommen er foruden at være omfattet af fredningen udpeget som særlig

værdifuldt landskab i regionplanen.

Eksempel på en for nyligt frastykket medhjælperbolig i "Maglemosefredningen"

ermatr.nr. 71 og 7a tillOc og IOe SandbjergBy, Birkerød. Opført i 1994 og fra-

stykket 2004.

Anbefaling.

Forvaltningen kan på baggrund af ovenstående vurdering ikke anbefale

opførelsen af en medhjælperbolig i Kirkeltefredningen."

• Karlebo Kommune har ved brev af29. november 2004 meddelt, at

4



• "Sagen blev behandlet afbyrådets udvalg for teknik og miljø på møde den 1.

november 2004, hvor man vedtog følgende:

"At der under forudsætning af positiv tilkendegivelse fra Fredningsnævnet i

henhold til "Kirke1tefredningen" meddeles den fornødne landzonetilladelse til

den ansøgte placering afmedhjælperboligen, idet det forudsættes, at

bygningen opføres i overensstemmelse med de bygningsmæssige

bestemmelser i lokalplanen for Kirke1te Landsby."

Ved breve af 27. og 28. oktober 2004 har Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Niels Hald medde1t fredningsnævnet:

"

Det meget naturskønne, fredede område er af begrænset størrelse, og vi kan

derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte. En tilladelse vil

også kunne danne præcedens for behandlingen af andre ansøgninger vedr.

nybyggeri i det fredede område.

Ansøger henviser til, at fredningen tillader opførelse af bygninger

nødvendige for driften af eksisterende landbrugsejendomme. Det er vores

opfattelse, at der her er tænkt på egentlige driftsbygninger, f.eks. lader eller

kostalde, mens medhjælperboliger ikke er omfattet.

Hertil kommer, at arbejdsintensive specialafgrøder vel næppe kræver, at

medhjælperen bor umiddelbart op til gården, hvis dyrkede arealer i øvrigt

ifølge ansøgningen ligger spredt. Der må være mange muligheder for at

finde en bolig til medhjælperen enten i Kirke1te eller i de omkringliggende

bebyggelser.

Det skal tilføjes, at Naturfredningsforeningens administration støtter vores

anbefaling, at der ikke gives tilladelse til det ansøgte byggeri.

Det er for Kirke1tefredningen udtrykkeligt bestemt, at der ikke må foretages

opførelse af nybygninger, med mindre de er nødvendige for driften af

allerede eksisterende landbrug. Som nævnt i det tidligere brev, mener vi
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ikke, at undtagelsesbestemmelsen sigter på medhjælperboliger, men alene på

stalde, lader og andre avlsbygninger.

Vi anbefaler således fortsat, at der ikke bliver givet tilladelse til det ansøgte

byggeri."

Fredningsnævnets vurdering og afgørelse:

Fredningsnævnet tiltræder enstemmigt Amtets og Danmarks Naturfrednings-

forenings vurdering, hvorefter der ikke foreligger fornødent grundlag for at anse

det for nødvendigt af hensyn til driften af den pågældende landbrugsejendom, at

der opføres en medhj ælperbolig inden for det fredede område.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1

afslag på det ansøgte.

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

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

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

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsE;nberører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

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 rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Thomas von Jessen
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Afgørelse
i sagen om opførelse af medhjælperbolig på en ejendom omfattet af en

fredning i Karlebo Kommune•
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 29. marts 2005 efter na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på ansøgning om op-
førelse af en medhjælperbolig på ejendommen matr.nr. 3a Kirkelte by,
Karlebo, Kirkeltevej 138 i Karlebo Kommune. Afgørelsen er påklaget til
Naturklagenævnet af ansøger.

•
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 6. januar 1971
og Overfredningsnævnets kendelse af l. juni 1972 om fredning af arealer
i Kirkelte by i Karlebo Kommune. Fredningens formål er at bevare land-
skabets karakter. Ifølge kendelsen må der ikke foretages opførelse af
nybygninger, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for
driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til
efterfølgende er tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres
i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger visende place-
ringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet
til godkendelse. Endvidere bestemmes bl.a., at udstykning af de under
fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf ikke må ske uden
tilladelse fra nævnet.

Ejendommen ligger i landzone og er udpeget som særlig værdifuldt land-
skab.
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Ansøgningen og bemærkninger dertil

Af ansøgningen fremgår bl.a. at ejendommen er noteret som landbrug med
et samlet areal på 48,6487 ha. Fra ejendommen drives også den bygnings-
løse landbrugsejendom matr.nr. 7m mfl. Gunderød by, Karlebo på 42,6719
ha. Endelig ejes også matr.nr. 91 Gunderød by, Karlbo på 2,7581 ha, der
ikke er noteret som landbrug, men som drives landbrugsmæssigt. I for-
pagtning haves matr.nr. 9a Gunderød by, Karlebo på 9,0282 ha. I alt
drives der 103 ha landbrugsjord.

Ejeren planlægger at omlægge produktionen til mere arbejdsintensive
specialafgrøder, hvorfor der er behov for at ansætte en medhjælper.
Medhjælperboligen ønskes opført i tilknytning til eksisterende byggeri
på ejendommen, ca. 16 m sydvest for de eksisterende driftsbygninger .
Boligen påtænkes opført som et typisk landsbyhus, der passer med den
omgivende landsby. Der ønskes tillige opført en tilhørende vognport i
træ.

Ansøgningen er vedlagt en redegørelse fra en planteavlsrådgiver. Af re-
degørelsen fremgår bl.a., at ejeren gennem en årrække selv 100% har
forestået driften af de traditionelle afgrøder korn og raps. Ejeren har
nu nået en alder af 69 år og ønsker at trappe lidt ned, men ønsker sam-
tidig, at det ikke skal gå ud over den optimale drift af ejendommen.
Derfor vil han kombinere en ansættelse af medhjælp med en vis intensi-
vering af afgrødevalget. Driften af ejendommen med almindeligt vedlige-
hold udgør en arbejdsindsats på små 1500 timer årligt. Herudover vil en
produktion af kartofler og eventuelt jordbær på 3-4 ha kræve 300-400
arbejdstimer mere. Begge afgrøder fordrer ulige mere manuelt arbejde
end driften i dag. Ejeren ønsker ikke, at den samlede arbejdsbyrde
overstiger hvad der svarer til l fuldtidsansat, og derfor påregnes ikke
et større areal med specialafgrøder. Endelig ligger ejendommen med sin
placering fantastisk til eventuelt at udnytte gårdbutikskonceptet, med
produktion af egne varer. En spændende men arbejdskrævende mulighed.

Frederiksborg Amt har i en udtalelse over sagen til fredningsnævnet
bl.a. anført, at det er forvaltningens opfattelse, at en medhjælperbo-
lig på grundlag af dyrkning af 3-4 ha jordbær og kartofler ikke er
landbrugsmæssig nødvendig, idet afgrøderne ikke kræver intensiv over-
vågning. Hertil kommer at Kirkelte ligger tæt på bymæssig bebyggelse.
Der er således alsidige bomuligheder for medhjælpere inden for en radi-
us af 3-5 kilometer. Det er endvidere forvaltningens erfaring, at opfø-
relse af medhjælperboliger hyppigt fører til frastykning efter få år.



•

•

•

3

Dette skaber øget tryk på landskabet på grund af ønsker om yderligere
tilbygninger, garager og carporte op til den i planloven fastlagte
grænse for helårsboliger på 250 m2• Der kan endvidere ved ejerskifte fra
tid til anden opstå behov for en ny medhjælperbolig på landbrugsejen-
dommen. Herved forsynes landskabet med endnu en bolig. Denne udvikling
er uønsket i landskabsfredninger, der netop skal sikre den landskabeli-
ge helhed. Forvaltningen har endvidere anført, at ejendommen foruden at
være omfattet af fredningen er udpeget som særlig værdifuldt landskab i
regionplanen. Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurdering
ikke kunnet anbefale opførelsen af en medhjælperbolig i Kirkeltefred-
ningen.

Karlebo Kommune har meddelt fredningsnævnet, at der under forudsætning
af positiv tilkendegivelse fra fredningsnævnet i henhold til "Kirkel-
tefredningen" meddeles den fornødne landzonetilladelse til den ansøgte
placering af medhjælperboligen, idet det forudsættes, at bygningen op-
føres i overensstemmelse med de bygningsmæssige bestemmelser i lokal-
planen for Kirkelte Landsby.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har overfor fredningsnæv-
net bl.a. anført, at det meget naturskønne, fredede område er af be-
grænset størrelse, og at lokalkomiteen derfor ikke kan anbefale, at der
gives tilladelse til det ansøgte. En tilladelse vil også kunne danne
præcedens for behandlingen af andre ansøgninger vedrørende nybyggeri i
det fredede område. Lokalkomiteen mener endvidere, at det ifølge fred-
ningen alene er egentlige driftsbygninger, f.eks. lader eller kostalde,
der er omfattet af fredningens undtagelsesbestemmelse om tilladelse til
opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften, mens medhjælper-
boliger ikke er omfattet. Hertil kommer, at arbejdsintensive specialaf-
grøder næppe kræver, at medhjælperen bor umiddelbart op til gården,
hvis dyrkede arealer i øvrigt ifølge ansøgningen ligger spredt. Ifølge
komiteen må der være mange muligheder for at finde en bolig til med-
hjælperen enten i Kirkelte eller i de omkringliggende bebyggelser.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har enstemmigt tiltrådt Frederiksborg Amts og Danmarks
Naturfredningsforenings vurdering, hvorefter der ikke foreligger fornø-
dent grundlag for at anse det for nødvendigt af hensyn til driften af
den pågældende landbrugsejendom, at der opføres en medhjælperbolig in-
den for det fredede område. Fredningsnævnet har derfor i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på det ansøgte.
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Klagen

•

Klageren har bl.a. anført, at bygninger der er nødvendige for driften
efter hans opfattelse omfatter bygninger, der er nødvendige for en ri-
melig og en naturlig intensivering af driften med henblik på at maksi-
mere overskuddet, og at den ønskede driftsform ligger inden for dette
kriterium. Ved intensivering med kartofler og jordbær vil arbejdsbeho-
vet overstige et almindeligt fuldtidsjob ifølge redegørelsen fra plan-
teavlsrådgiveren. I øvrigt er der intet som tyder på, at kornpriserne
vil stige, og ejendommens drift må derfor intensiveres nu og i fremti-
den, og ejendommen har i det hele taget en størrelse, som gør et varigt
behov for en medhjælperbolig nødvendig, således at der knyttes en fag-
uddannet landmand til driften. Klageren er endvidere ikke enig med 10-
kalkomiteen i, at der er belæg for at fortolke Nbygninger nødvendige
for driften", således at medhjælperboliger ikke er omfattet, tværtimod
er medhjælperboliger ifølge planlovens § 36, stk. l, nr. 3, omfattet af
begrebet "bygninger nødvendige for driftenN.

Med hensyn til amtets bemærkninger om, at der er erfaring for, at der
senere vil ske udstykning af en sådan medhjælperbolig, har klageren
henvist til, at det i forbindelse med planlovens bestemmelser om, at
der kan ske anmeldelse af opførelse af medhjælperboliger på ejendomme
over 30 ha, er forudsat, at der ikke senere kan ske udstykning. Denne
forudsætning kan naturligvis opretholdes og eventuelt udmøntes i en de-
klaration. Vedrørende bomuligheder i området har klageren anført, at
huse i området inden for en radius af 3-5 km ligger i en prisklasse,
som ikke står i forhold til en landarbejderløn.•
Klageren har endelig anført, at medhjælperboligen foreslås placeret un-
der hensyntagen til fredningens formål om at bevare landskabets karak-
ter, idet den ønskede placering er valgt, hvor marken danner et hak ind
imellem bebyggelsen på 3 sider. Medhjælperboligen vil således ligge i
tilknytning til eksisterende bebyggelse, være dækket af eksisterende
bevoksning og på ingen måde ændre landskabets karakter.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet dis-
pensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
end nævnt i stk. l kan, jf. stk. 2, kun foretages efter reglerne om
gennemførelse af fredninger.

Fredningens formål er at bevare landskabets karakter. Efter frednings-
bestemmelserne må der ikke foretages opførelse af nybygninger, dog
tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften. Natur-
klagenævnet er enig med klageren i, at der ikke hermed er sket en be-
grænsning til egentlige driftsbygninger. En medhjælperbolig, der er

.. nødvendig for driften af ejendommen, vil således også være omfattet af
denne bestemmelse.

Spørgsmålet er herefter om den ansøgte medhjælperbolig i den konkrete
situation er erhvervsmæssig nødvendig for arealernes drift.

Efter Naturklagenævnets opfattelse anses der normalt ikke at være er-
hvervsmæssigt behov for mere end en bolig på en landbrugsejendom. En
eventuel medhjælper kan ofte lige så godt bo i et nærliggende bysam-
fund, med mindre der er en speciel produktion, som kræver overvågning
døgnet rundt. Hertil kommer at der efter det oplyste ikke er tale om,
at driften efter omlægningen vil kræve flere personers fulde arbejds-
indsats. på denne baggrund og efter en samlet vurdering kan Naturklage-
nævnet tilslutte sig fredningsn~vnets vurdering, hvorefter medhjælper-
boligen ikke anses for erhvervsmæssig nødvendig af hensyn til driften
af den pågældende ejendom.

Naturklagenævnet finder endvidere efter en konkret vurdering ikke, at
der, ud fra de hensyn der skal varetages gennem fredningen, foreligger
tilstrækkeligt grundlag for, at der mod fredningens "bygningsforbud"
bør tillades opført yderligere en bolig på ejendommen. Der er ved afgø-
relsen tillige lagt vægt på fredningens arealmæssigt relativt begrænse-
de udstrækning, samt muligheden for præcedens.
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på denne baggrund stadfæstes Fredningnævnet for Frederiksborg Amts af-
gørelse af 29. marts 2005.

/
7om~

Tom Galsøe
fuldmægtigviceformand

Afgoreben er endelig og kan ikke indbringes for anden admini~trativ myndighed, jf. naturbeskyttel~eslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgorehen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovem § 88, stk. 1.
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 29. december 2006

Dorte Høgh
Kirkeltevej 135
3450 Allerød

• FS 8/2004. Matr. nr. 4 a Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 135 i Karlebo

Kommune.

Den 2. februar 2005 afholdt fredningsnævnet møde på ovennævnte ejendom til behandling

af en række forhold på ejendommen, der var i strid med fredningen, omtalt nedenfor. På

mødet blev tillige drøftet en ansøgning fra ejeren om opførelse af en ridehal på

ejendommen

Efterfølgende har fredningsnævnet ved brev af 6. november 2006 fra Frederiksborg Amt

modtaget en ansøgning fra ejeren om dispensation til opførelse af en ridehal og en

hestestald på ejendommen.

• Fredningsforhold

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om fredning af

arealer i Kirkelte By i Karlebo Kommune. Fredningen har til formål at bevare landskabets

karakter.

Fredningsbestemmelseme anfører bl.a., at: ... Opførelse af nybygninger må ikke foretages,

dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende

landbrug. Af bestemmelserne fremgår det endvidere, at: ...Terrænformerne må ikke

ændres ved afgravning eller opfyldning.

• Ansøgningen



Målene på den ansøgte ridehal er 20 x 40 m. Hallen ønskes placeret med kortsiden helt op

til skellet til Kirkeltevej. Der er ca. 50 m til nærmeste eksisterende bygning. Ejeren nævner

muligheden for at grave ridehallen ned i bakken for at den skal virke mindre synlig i

terrænet.

Der søges endvidere om at opføre en stald på 5 x 10m. Stalden søges opført ca. 20 m fra

eksisterende bygninger og ca. 35 m fra vejen. Ansøgningen begrundes med, at der i den

daglige drift af stutteriet vil være behov for at adskille hopper og hingste.

I Amtets brev til fredningsnævnet er videre oplyst, at

"på amtets anmodning har ejeren fremsendt oplysninger om stedets hestehold og drift.

Ansøgeren oplyser, at stutteriet endnu ikke er startet op, men at det er et fremtidigt ønske.

Visioneme omkring opdrættet er, at det skal bestå af tre islænderhopper af god kvalitet.

•
Ansøgeren oplyser endvidere, at der for nuværende er opstaldet 5-6 heste til hobbybrug på

ejendommen.

Matrikeloplysninger og BBR

Ifølge matrikeloplysningen er ejendommen landbrugsnoteret med et areal på 136.591 m2.

Ifølge BBR er der følgende bygninger på ejendommen: Et stuehus med et samlet areal på

340 m2, to driftsbygning på hhv. 134 m2 og 189 m2 og et udhus på 13 m2." •
Amtets brev indeholder følgende

"Vurdering og udtalelse

Landbrugsvirksomheder med erhvervsmæssig stutteridrift har mulighed for uden

landzonetilladelse at opføre en ridehal. Denne mulighed er dog betinget af, at opførelsen af

en hal ikke strider imod eventuelle andre hensyn, der skal varetages for området.

Ifølge Naturklagenævnets praksis for vurdering af erhvervsmæssigt stutteridrift skal flere

kriterier opfyldes: Der skal som udgangspunkt være 5-7 fungerende avlshopper. Dertil

kommer nødvendigheden af en samlet konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på

virksomhedens mere eller mindre professionelle og kommercielle karakter i modsætning
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• til mere hobbypræget virksomhed. Yderligere stilles der krav om, at der skal være et

passende forhold mellem bygninger og jordtiIIiggender. Ridehaller på ejendomme under 5

ha vil som udgangspunkt altid kræve en landzonetilladelse. Til trods for at en samlet

konlaet vurdering munder ud i, at stutteriet har professionel karakter, vil en tilladelse til

opførelse af en ridehal inden for en fredning dog stadigvæk forudsætte, at fredningsnævnet

ud fra de hensyn, der skal varetages gennem fredningen for området, finder at kunne

meddele dispensation hertil.

•
Ejendommens ejer har oplyst, at der for nuværende ikke drives stutteri på ej endommen,

hvorfor de nødvendige forudsætninger for en vurdering af stutteriets karakter ikke er til

stede. Såfremt der tages udgangspunkt i de af ejeren beskrevne fremtidige ønsker til

omfanget og karakteren af et opdræt, er det er amtets klare opfattelse, at det ønskede

stutteri må karakteriseres som hobbyvirksomhed.

Hvad angår behovet for at opføre yderligere en hestestald, må det lægges til grund, at

ejendommen allerede rummer to avls- og driftsbygninger på hhv. 189 m2 og 134 m2. Det er

således amtets vurdering, at der forefindes tilstrækkeligt med bygninger til anvendelse som

hestestald.

Det er almindelig praksis at vurdere ansøgningen ud fra de aktuelle omstændigheder, og da

• der ikke foregår stutteri drift på ejendommen, vurderer amtet, at fredningsmyndighederne

skal betragte ansøgningen om opførelse af ridehal og stald som en ansøgning om opførelse

af ny bebyggelse.

Vedr. ansøgning om opførelse af ny bebyggelse er fredningsbestemmelseme helt klare,

idet der ifølge de almindelige fredningsbestemmelser ikke må opføres nye bygninger. Det

er på ovennævnte baggrund amtets opfattelse, at en realisering af det ansøgte vil være

uforenelig med fredningens formål.

Fredningens formål er at bevare landskabets karakter. Området er karakteriseret af

skovklædte randmoræner, der står i kontrast til det omgivende, åbne agerland. Kirkelte

• landsby indgår i et samspil med de karakteristiske landskabstræk, og det er derfor særlig
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vigtigt, at landsbyens afgrænsning bevares og at udsynet til skovbrynene friholdes for

anlæg, bebyggelse og tilplantning. Det vil sige, at opførelsen af en ridehal også på denne

baggrund er i strid med de interesser, fredningen skal varetage. Ansøger nævner

muligheden for at nedgrave ridehallen i skråningen, men dette er også i strid med

fredningens bestemmelser og de hensyn, som fredningen skal varetage.

Amtet kan derfor ikke anbefale fredningsnævnet at meddele tilladelse til det ansøgte i

medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50."

Fredningsnævnets afgørelse

Nævnsmedlemmerne Niels Olesen og Thomas von Jessen stemmer for, at det tillades

ansøgeren at opføre ridehuset og stalden i overensstemmelse med projektet, herunder med

hensyn til materiale- og farvevalg, således at bygningerne falder naturligt ind i landskabet

på stedet, og så de kan danne ramme om den ønskede aktivitet. •
Nævnsmedlemmet Thorkild Bendsen stemmer for, at der meddeles afslag på det ansøgte

under henvisning til, at den ansøgte ridehal ikke kan anses for omfattet af fredningen s

adgang til nybyggeri, idet der ikke drives stutteri virksomhed på ejendommen. For den

ansøgte stald vurderes det i overensstemmelse med Amtets indstilling, at der er

tilstrækkelig staldkapacitet i de eksisterende driftsbygninger. Det ansøgte er derfor ikke

foreneligt med fredningens formål.

Efter resultatet af stemmeafgivningen meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslavens §

50, stk. l, tilladelse til de ansøgte bygninger i overensstemmelse med det foreliggende

projekt.
•

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslavens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er

udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

KIagevejledning.

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

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

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
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tit beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

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

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

bestemmer andet,jf. 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 far helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Thomas von Jessen

• Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Landinspektør Henrik Hjorth, Hovedgaden 4, 1., Postboks 205, 2970 Hørsholm

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-227-1-02

Karlebo Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Niels Hald

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

• Nævnsmedlem Thomas von Jessen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 29. december 2006

Leif Andersen
Bakkegaard
Kirkeltevej 138
3450 Allerød

FS 13612006. Ansøgning om bevarelse af levende hegn på ejendommen matr. nr. 3 m

m.fl. Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 138 i Karlebo Kommune.

Fredningsnævnet har gennem Frederiksborg Amt modtaget Deres ansøgning af 2.

november 2006 om tilladelse til at bevare en række rønnetræer, der ifølge Amtet er plantet

imarkskellet mellem matr. nr. 3 m og matr. nr. 4 a. Kirkelste by, Karlebo.

Fredningsforhold

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af l. juni 1972 om fredning af

arealer i Kirkelte By i Karlebo Kommune. Fredningen har til formål at bevare landskabets

karakter.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at: ... Udenfor de nu til haver udlagte arealer må

plantning med træer ikke finde sted.

De har i Deres ansøgning oplyst, at en daværende nabo for nogle år siden har plantet

enkelte røn i skellet, og at der siden Deres overtagelse af ejendommen i 1979 er opstået

selvsåede træer og buske i skellet. De har søgt om, at rønnetræerne kan blive stående og

indgå i den øvrige bevoksning i skellet.

Amtet har ved sagens indsendelse til fredningsnævnet medsendt følgende

"Vurdering og udtalelse

Amtet har den 9. november 2006 besigtiget det anmeldte forhold. Ved besigtigelsen kunne

det konstateres, at der vokser ca. 30 rørmetræer i skellet mellem matr. nr. 3 m og 4 a.

Træerne står på en lige række og med stor indbyrdes regelmæssighed på en strækning over
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ca. 160 m. Bortset fra ganske få træer havde de alle en størrelse på ca. 2,5 m til 3,5 m.

Ligeledes havde næsten alle træerne en støttepæl.

Amtet finder det ikke godtgjort, at der hovedsageligt er tale om selvsåede træer. Amtet

vurderer derimod på baggrund af besigtigelsen, at læhegnet er plantet, og at det er sket

inden for en sæson med efterfølgende supplerende huludfyldning. Der var kun ganske få

andre spredte træer og buske i skellet. Inden rønnetræerne blev plantet, havde området

karakter af et åbent landskabsstrøg med indsyn til det bagved liggende skovbryn. Den

plantede række afrønnetræer bryder oplevelsen af det åbne landskab, og vil med tiden

hæmme indsynet til skovbrynet.

En gennemgang af amtets luftfotos viser, at rønnetræerne sandsynligvis er plantet mellem

1999 og 2002.

Ved vurdering af ansøgningen om lovliggørelse af de plantede røn er frednings-

bestemmelserne helt klare. Ifølge de almindelige fredningsbestemmelser må der ikke

plantes nye træer og en realisering af det ansøgte er derfor efter amtets opfattelse

uforenelig med fredningens formål, som er at bevare landskabets karakter.

Området er karakteriseret af skovklædte randmoræner, der står i kontrast til det

omgivende, åbne agerland. Kirkelte landsby indgår i et samspil med de karakteristiske

landskabstræk, og det er derfor særlig vigtigt, at landsbyens afgrænsning bevares og at

udsynet til skovbrynene friholdes for anlæg, bebyggelse og tilplantning. Det vil sige, at

plantning af levende hegn er i strid med de interesser, fredningen skal varetage.

Amtet kan derfor ikke anbefale fredningsnævnet at meddele tilladelse til det ansøgte i

medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50."

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet lægger under henvisning til Amtets oplysninger om beplantningens

karakter til grund, at der er tale om et plantet hegn. Fredningens formål er at bevare

landskabets karakter, hvorfor plantning med træer er forbudt.

2



.~
\

•-
Deres ansøgning om tilladelse til at bevare træerne anses derfor for uforenelig med

fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.

l meddeler afslag på den ansøgte lovliggørelse af beplantningen.

Fredningsnævnet fastsætter en frist til den 1. juli 2007 til fjernelse af beplantningen.

KJagevejledning.

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

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

• offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

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 hjemrneside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Thomas von Jessen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-227-1-02

Karlebo Kommune

Skov- og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 10. december 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
 
FS 052/2010 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af et maskinhus på ejendommen matr. nr. 
4a Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 135, 3450 Allerød, Fredensborg Kommune.  
 
Ansøgning: 
 
Ejeren af ovennævnte ejendom har ved skrivelse af 6. maj 2010 til Fredensborg Kommune ansøgt 
om tilladelse til opførelse af et 81 m2 (8 X 10,2 meter) stort maskinhus med en taghældning på 20 
grader. Fredensborg Kommune har videresendt denne ansøgning til behandling ved Fredningsnæv-
net for Nordsjælland. Af ansøgningen fremgår blandt andet, at bygningen ønskes placeret 16 meter 
fra eksisterende bebyggelse og således, at facaden på den ansøgte bygning bliver parallelforskudt 
med eksisterende facader. Placeringen er valgt ud fra interne arbejdsgange på ejendommen, der er 
en landbrugsejendom, samt efter henstillinger fra Fredensborg Kommune. Den ansøgte bygning 
påtænkes opført som en mørk brunbejdset trælade med mørkt tagpaptag, og bygningen angives som 
nødvendig for landbrugets drift. Bygningens udformning og placering fremgår endvidere af foto-, 
kort- og tegningsmateriale, som er bilagt ansøgningen.     
 
Fredningsbestemmelser:        
 
Den for sagen relevante ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 1. juni 
1972 om fredning af arealer i Kirkelte By. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det fredede 
landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fredningens 
formål er at bevare landskabets karakter. Af fredningsbestemmelserne fremgår endvidere blandt 
andet, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er 
nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er 
tilladt, er det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at teg-
ninger visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til 
godkendelse.  
 
Udtalelser: 
 
Fredensborg Kommune har i skrivelse af 28. juli 2010 oplyst, at kommunen er sindet at meddele 
tilladelse til det ansøgte, og at det ansøgte også kan anbefales i relation til de for ejendommen gæl-
dende fredningsbestemmelser henset til den påtænkte placering og udformning.  
 
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 20. september 2010 meddelt, at centeret kan tilslutte sig 
kommunens udtalelse. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, har i skrivelse af 21. september 2010 
oplyst, at foreningen ikke har indvendinger mod det ansøgte, dog at bygningen af hensyn til stedets 
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udsigtsmuligheder, specielt udblik mod et skovbryn mod øst, bør placeres nærmere de eksisterende 
bygninger.      
     
Besigtigelse: 
 
Fredningsnævnet har den 22. november 2010 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendom-
men.  
 
Under mødet var ejendomsejeren repræsenteret. Endvidere deltog repræsentanter fra Fredensborg 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, og Miljøcenter Roskilde. 
 
Under besigtigelsen, hvor placeringen af den påtænkte bygning blev påvist, blev det af ejeren og 
dennes repræsentanter oplyst, at placeringen er foretaget efter drøftelser med Fredensborg Kommu-
ne og en nabo. En tættere placering til ejendommens nuværende bygninger vil ikke være hensigts-
mæssig i relation til nødvendige og praktiske arbejdsgange på ejendommen samt henset til, at der så 
skal bygges over en tidligere nedgravet ensilagebeholder.  
 
De mødte kunne i øvrigt henholde sig til indholdet af deres skriftlige indlæg.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og 
Ole Andersen. 
 
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at den ansøgte bygning er nødvendig for driften af 
det eksisterende landbrug på ejendommen. Nævnet finder endvidere efter en samlet vurdering ud fra 
oplysningerne om den ansøgte bygnings udformning, herunder farve- og materialevalg, og den an-
søgte placering for bygningen, der er tæt på den bestående bebyggelse, at etablering af den ansøgte 
bygning ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til 
dette. Fredningsnævnet finder ikke at den påtænkte placering af den ønskede bygning er således, at 
der bør stilles krav om en ændring heraf. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er 
hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet med-
deler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte opførelse 
af et maskinhus. Det er herved en betingelse, at opførelsen sker i overensstemmelse med de i for-
bindelse med ansøgningen meddelte oplysninger og i øvrigt som angivet i de med ansøgningen ind-
sendte tegninger og kortbilag.   
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk.1.  
 
Tilladelsen 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. 
 
Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 
 
 
Toftager 
nævnsformand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgø-
relsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som 
har 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 rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og sendes til Frednings-
nævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur-
klagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende klageren 
en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. Betales gebyret 
ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin 
klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
Anette og Erik Larsen, Kirkeltevej 135, 3450 Allerød 
Agrovi, att: Tina Seligmann Petersen, Industrivænget 22, 3400 Hillerød 
Karen og Carsten Ducjan, Kirkeltevej 133, 3450 Allerød 
 
Pr. e-mail til: 
Fredensborg Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 
DOF 
DOF Nordsjælland, Fredensborg 

http://vexch3.ret.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 6. maj 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 9/2012: Ansøgning om tilladelse til opsætning af solcelleanlæg på matr.nr. 3d Kirkelte By, 

Karlebo  

 

Ansøgningen 

Lene Lind og Erling Thomsen har i et brev af 4. oktober 2011 ansøgt om tilladelse til at etablere 

solcelleanlæg på deres hus på ejendommen matr.nr. 3d Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkelte-

vej 146, 3450 Allerød. 

 

Det er oplyst, at anlægget er på ca. 40 m2, og at det vil blive anbragt på tagflader mod vest og syd. 

Anlægget vil således vende ind mod skoven og ud mod den tilstødende mark. 

 

Fredningsbestemmelser 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om fredning af arealer 

af Kirkelte by i Karlebo sogn. Fredningen må antages at have til formål at bevare landskabet mel-

lem Kirkelte Hegn og Store Dyrehave. I fredningsbestemmelser hedder det blandt andet: 

 

”… 

Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver fredningsnævnets godkendelse af byg-

geriets udseende og størrelse. - Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre ind-

retninger, som kan virke misprydende, …” 

 

Udtalelser 

 Fredensborg Kommune har i et brev af 25. januar 2012 til fredningsnævnet oplyst, at kommunen er 

positivt stemt over for det ansøgte. Kommunen har oplyst, at ejendommen er omfattet af skovbyg-

gelinjen. Der er ikke nogen lokalplan for området. Kommunen har fremlagt luftfoto af fredningsom-

rådet og af den omhandlede ejendom. Det fremgår heraf, ejendommene er beliggende for enden af 

en stikvej til Kirkeltevej. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg, har i et brev af 5. marts 2012 gjort gældende, at 

opsætning af et solcelleanlæg er omfattet af fredningsbestemmelserne, og at ansøgning herom der-

for skal forelægges for fredningsnævnet. Naturfredningsforeningen har ikke indvendinger mod det 

konkrete projekt. 

 

Naturstyrelsen, Roskilde, har i et brev af 19. marts 2012 oplyst, at ejendommen, der er beliggende i 

landzone, er på i alt 5.704 m2. Ejendommen er bebygget med et fritliggende parcelhus. Der er ikke 

landbrugspligt på ejendommen. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at etablering af solcelleanlæg på 

taget skal sidestilles med ombygning. Dette gælder i hvert fald, når det som her har et areal på 40 

m2. Anlægget er derfor omfattet af fredningsbestemmelser om, og der kræves således tilladelse fra 

fredningsnævnet. Naturstyrelsen har i øvrigt ikke bemærkninger til den konkrete ansøgning. Der er 

fremlagt luftfoto af ejendommen med angivelse af omtrentlig placering af solcelleanlægget.   
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Fredningsnævnets afgørelse 

Det tiltrædes, at sagen er forelagt for fredningsnævnet.  Ved placering på de syd- og vestvendte tag-

flader som ansøgt vil solcelleanlægget alene have underordnet betydning for de hensyn, som fred-

ningen skal tilgodese. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, giver Fredningsnævnet for 

Nordsjælland derfor tilladelse til det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før end klagefristen på 4 uger er udløbet, jf. naturbeskyttelseslovens § 

87, stk. 3, jf. stk. 1. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

 

                                                                             Morten Larsen 

                                                                                  formand   

 

 
 

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- 

og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljø-

klagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 

før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vej-

ledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebe-

tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

http://www.nmkn.dk/


 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 23. september 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 038/2012 - Ansøgning om tilladelse til etablering af en rundkørsel i krydset mellem Iste-

rødvejen og Kirkeltevej blandt andet på ejendommene matr. nr. 2e og 2g Kirkelte By, Karle-

bo, Fredensborg Kommune. 
  

Ansøgningen og Fredensborg Kommunes indstilling: 
  

Fredensborg Kommune har ved skrivelse af 12. april 2012 rettet henvendelse til Fredningsnævnet 

for Nordsjælland i forbindelse med et ønske om at etablere en rundkørsel i krydset Isterødvejen/ 

Kirkeltevej. Af en med henvendelsen bilagt projektbeskrivelse fremgår: 

 

”….. 

 

Der skal i krydset Isterødvejen og Kirkeltevej ske en ændring af opbygningen. Dette skyldes at den 

nuværende udformning medvirker til at der sker flere uheld. Krydset er udpeget som en sortplet, 

hvilket betyder, at der er sket flere uheld med materiel og personskade. Siden 2000 er der registreret 

i alt 23 uheld, hvilket har medført 5 alvorlig personskader og 4 lettere personskader. Det er således 

nødvendigt at etablerer foranstaltninger i krydset der kan højne trafiksikkerheden. Kommunen samt 

dennes rådgivere har vurderet at dette formål bedst opnås ved etablering af en rundkørsel, da den 

sikrer at trafikanterne kommer ned i fart og samtidigt kan afvikle trafikken uden de store kødannel-

ser som et trafiklysreguleret kryds ville kunne resultere i. 

 

De berørte arealer  

Projektet berører 2a, 2e, 2f og 2g alle Kirkelte By, Karlebo ….. Det er kun arealerne på vest siden af 

vejen, der er omfattet af en fredning, hvilket betyder at det kun er matr. 2e og 2g, der er berørt af 

fredningen. Matr.nr.2e og 2g ligger begge i udkanten af den såkaldte Kirkelte Fredning, som berører 

ejendommene, der ligger omkring landsbyen Kirkelte. Fredningen kan kort beskrives som en land-

skabsfredning, som ikke tillader ændringer af landskabets karakter. Specifikt er det forholdene om-

kring terrænregulering samt opsætning af master, der er relevante for kommunens projekt.  

 

Indvirkning på fredningen  

I forbindelse med projektet skal der ske en mindre terrænregulering for at bringe hele anlægget op i 

vejens niveau. Der skal også inddrages arealer til rundkørslen. Fra matr.nr. 2e overgår ca. 1150 m2 

til vejareal og fra matr.nr. 2g overgår ca. 565 m2 til vejareal.  

 

Der skal desuden etableres yderligere belysning i krydset, der skal i alt opsættes 14 belysningsma-

ster i krydset. Fire af disse skal opsættes i det område, der er omfattet af fredningen. Lysmasterne 

har en højde på 8 meter. Valget af belysning og højde på master er sket med baggrund i de gælden-

de vejregler på området. Der vil ske nogle små tilpasninger i det endelige detailprojekt, da der sand-

synligvis skal suppleres med et par lave pullerter i midterhellen på Isterødvejen, for at kravet om 

regelmæssighed er overholdt. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget lys i krydset, men der er 
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opsat en række mindre belysningsmaster i forbindelse med stien under vejen. Stien ligger i umid-

delbar tilknytning til krydset. ….. 

 

Konklusion  

Det er kommunens vurdering at anlæggelsen af rundkørslen kun i mindre grad vil påvirke frednin-

gen, fordi der kun vil være tale om en mindre terrænregulering og fordi rundkørslen ønskes anlagt 

på grænsen til fredningen. Andre løsninger i krydset ville også kræve etablering af belysning, men 

det er vurderet ud fra trafiksikkerhedsmæssige og fremkommelighedsmæssige hensyn, at en rund-

kørsel er den bedste løsning på stedet.  

 

Alternativt til at opsætte 14 master med en højde på 8 meter kan vejreglernes anbefalinger til belys-

ning overholdes med 22 master med en højde på 6 meter.” 

 

Der er i forbindelse med henvendelse vedlagt et skitseprojekt samt oplysninger om lysarmaturer. 

 

Fredningsbestemmelser: 

Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 

fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 

fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fred-

ningens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Det er i fredningsbestemmelserne fast-

sat, at der ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke 

misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal 

dog kunne tillades af fredningsnævnet. Udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre 

eller dele deraf må ikke ske uden tilladelse af nævnet. Terrænformerne må ikke ændres ved afgrav-

ning eller opfyldning. Der er endvidere blandt andet fastsat bestemmelser om beplantning.   

Skriftlige indlæg: 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har i skrivelse af 16. maj 2012 anført: 

 

”…. Fredningen skal beskytte det smukke landskab mellem Store Dyrehave og Kirkelte Hegn. Af 

fredningsbestemmelsernes forbud mod plantning med træer og buske fremgår, at man bl.a. har øn-

sket at beskytte de meget smukke udsigter fra Kirkelte landsby mod øst til Øresund og i klart vejr 

helt til Skåne …. 

 

Af projektbeskrivelsen fremgår, at der ifølge “de gældende vejregler” skal etableres yderligere be-

lysning i krydset med 14 master i en højde af 8 meter, heraf 4 på det fredede areal. Det kan ikke 

undgås, at så høje master vil medføre en negativ påvirkning af udsigten fra bakkerne omkring Kir-

kelte. 

 

Ansøgningen omtaler som et alternativ, at vejreglernes anbefalinger til belysning kan overholdes 

med 22 master med en højde på 6 meter. Det er muligt, at de lavere master, selv om der er tale om 

flere, vil medføre en mindre negativ påvirkning af udsigten sammenlignet med de højere master. Vi 

skal derfor henstille, at der bliver gennemført en visualisering af projektet med hhv. høje og lave 

master, herunder set fra bakkerne omkring Kirkelte, inden der træffes endelig beslutning. 

 

Vi skal i begge tilfælde henstille, at masterne konstrueres, så de bliver så lidt synlige som muligt. 

Desuden henstiller vi, at der benyttes armaturer, der alene lyser ned på vejbanen og således ikke 
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medfører “lysforurening” af de fredede arealer (eller af arealerne på den modsatte side af Isterødve-

jen). 

 

Med en beliggenhed i det åbne land og i (og op til) fredede arealer henstiller vi, at der træffes be-

stemmelse om, at anlægget skal have en for Nordsjælland naturlig plantevækst, og specielt at det 

ikke får karakter af et haveanlæg med fx forårsplanter, opstillede kunstværker og lignende, som 

man desværre ser det ved mange af landets rundkørsler.”  

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 20. juni 2012 oplyst, at det ansøgte ikke giver sty-

relsen anledning til særlige bemærkninger.   

 

Besigtigelse: 
  

Fredningsnævnet har den 3. september 2012 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 

  

Under mødet var Fredensborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afde-

ling, repræsenteret.  

  

Under besigtigelsen blev det område, hvor rundkørslen tænkes etableret, og omgivelserne herfor 

beset.  

 

Kommunens repræsentant oplyste i tilknytning til det oplyste i den skriftlige ansøgning, at etable-

ring af den ansøgte rundkørsel vil medføre, at stien til den eksisterende tunnel skal flyttes, idet sti-

ens nuværende forløb vil være for tæt på rundkørslen. Rundkørslens midterstykke vil udgøres af en 

forhøjning med en højde på ca. 2 meter. Dette stykke vil blive naturplantet, således at det indgår 

som en naturlig del af omgivelserne. Den nødvendige terrænregulering vil blive udført således, at 

ændringen vil blive mindst mulig. Vælges løsningen med lave lysmaster vil 5 master skulle placeres 

på den fredede del af området. Omkostningsmæssigt vil en sådan løsning være lidt dyrere end løs-

ningen med højere master, men ikke have væsentlig indflydelse på den samlede anlægsomkostning. 

Kommunen er indstillet på, at den valgte masteløsning bliver således, at den fremstår mest muligt 

dæmpet i forhold til omgivelserne, og at lyssætningen sker således, at belysningen koncentreres 

mest mulig på arealet i rundkørslen og mindst mulig ud i det fredede område.   

 

Repræsentanten for naturfredningsforeningen kunne i det væsentlige henholde sig til indgivne 

skriftlige indlæg.   

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Ole 

Andersen.  

  

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

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.  

 

Den ansøgte rundkørsel ligger til dels i fredet området og således i udkanten heraf. Fredningsnæv-

net finder, at løsningen med en mastehøjde på 6 meter vil være mere skånsom i relation til de fred-

ningsmæssige hensyn end løsningen med lysmaster med en højde på 8 meter. Det bør endvidere 

tilstræbes, at lysmasterudformningen bliver således, at det samlede indtryk bliver så dæmpet som 



 

 

 

4 

mulig, og lyssætningen bør udføres således, at udstrålingen på det fredede areal begrænses maksi-

malt. Det ansøgte skal tilgodese væsentlige samfundsmæssige hensyn i relation til trafiksikkerhe-

den. Fredningsnævnet finder på den nævnte baggrund at kunne lægge til grund, at ansøgningen om 

dispensation fra fredningsbestemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens for-

mål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at 

det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. 

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til 

etablering af den ansøgte rundkørsel med brug af lysmaster med en højde på 6 meter. Det er herved 

en betingelse og en forudsætning, at det ansøgte udføres i overensstemmelse med det i ansøgningen 

oplyste, og at lysmasterne udformes således, at de samlet set fremstår mest muligt dæmpet i forhold 

til omgivelserne samt at lysafgivelsen ud i omgivelserne begrænses mest mulig.          

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1.  

Tilladelsen 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. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

   

 

 

 

 

 

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt 

 

Pr. brev til:  

Claus Muldorff Frellsen og Eva Cecilia Frellsen, Kirkeltevej 154, 2980 Kokkedal 

 

Pr. e-mail til: 

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  

DOF 

DOF Nordsjælland  

 



 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

  

Den 23. september 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

  

FS 034/2012 - Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen matr. nr. 8b Kir-

kelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltehusvej 6, 3450 Allerød, Fredensborg Kommune. 
 

Ansøgning og Fredensborg Kommunes indstilling: 
  

Fredensborg Kommune fremsendte den 4. april 2012 til Fredningsnævnet for Nordsjælland en an-

søgning fra ejerne af ovennævnte ejendom om tilladelse til at foretage en om- og tilbygning. Det 

fremgår, at der ansøges om tilladelse til 2 tilbygninger på i alt 77 m2 til eksisterende enfamiliehus, 

der efter tilbygning vil have et etageareal på 249 m2. Der ansøges endvidere om tilladelse til at op-

føre et nyt udhus på 24 m2, der tænkes placeret ca. 25 meter fra eksisterende hus. Det fremgår yder-

ligere, at det i forbindelse med skrivelsen af 4. april 2012 til fredningsnævnet tilsendte materiale, at 

der yderligere agtes etableret en bro, der skal forbinde beboelsesbygningen med det ansøgte udhus. 

Af kommunens skrivelse fremgår blandt andet: 

 

”….. 

 

Ejendommen  

Ejendommen ligger i landzone mellem Kirkelte landsby og St. Dyrehave. Ejendommen har et 

grundareal pa 2281 m2. Ejendommen er i dag bebygget med et enfamiliehus med et etageareal på 

165 m2, heraf 102 m2 i grundareal samt en carport på 24 m2.  

 

Anden lovgivning  

Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjer, der angiver at der 

ikke må opføres bebyggelse nærmere skoven end 300 m. Fredensborg Kommune har d.d. anmodet 

skovejeren om en udtalelse i sagen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 5. Ejendommen ligger i 

transportkorridoren, jf. Fingerplan 2007. Der kan alene opføres bebyggelse og anlæg omfattet af 

planlovens § 36 og 37.  

 

Ejendommen ligger i landzone. Det ansøgte er omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 7 og § 36, stk. 

1, nr. 9. Af bestemmelserne fremgår, at det ikke kræver landzonetilladelse til at opføre tilbygninger 

til boliger med et samlet etageareal på max. 250 m2 og der kræves ikke landzonetilladelse til opfø-

relse af udhuse under 50 m2.  

 

Ejendommen ligger i et område med væsentlige natur- og landskabsværdier, jf. kommuneplan 2009 

retningslinje 5.3 Beskyttelsesområde for naturværdier, kerneområder og spredningskorridorer, 5.4.B 

landskabsstrøg, 5.5.A Beskyttelsesområde for landskabsværdier, 5.5.B forbud mod terrænregulerin-

ger, heraf undtages dog meget begrænsede ændringer i forbindelse med byggeri og vejanlæg, 5.7 

område med forbud mod skovrejsning.  

 

Vurdering  

Fredensborg Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri med sit omfang, arkitektur, materialevalg 
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og placering tager skyldig hensyn både til det omgivende landskab og den eksisterende bebyggelse. 

Det vurderes endvidere at byggeriet ikke væsentligt påvirker skovbrynet som landskabselement, 

idet det nye byggeri ikke opføres nærmere skoven end det eksisterende byggeri.  

 

Anbefaling 

Fredensborg Kommune kan anbefale tilbygningerne til enfamiliehuset samt det nye udhus. 

 

….” 

 

Som bilag til skrivelsen af 4. april 2012 ved medsendt tegningsprojekt og situationsplan for det an-

søgte og ejendommen.  

Fredningsbestemmelser: 

Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 

fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 

fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fred-

ningens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestem-

melser fremgår, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der er fastsat visse undtagelser 

for eksisterende landbrug. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver frednings-

nævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Det er endvidere fastsat, at 

der ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mispry-

dende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog 

kunne tillades af fredningsnævnet. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-

ning. Der er yderligere blandt andet fastsat bestemmelser om beplantning.   

Skriftlige udtalelser: 
  

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har i skrivelse af 18. maj 2012 anført føl-

gende:  

 

"..... 

 

DN har ingen indvendinger mod om- og tilbygningen af/til det eksisterende hus. 

 

Derimod vil vi påstå, at det planlagte udhus (24 m2, højde 4,5 m) og gangbroen over søen er i strid 

med fredningsbestemmelserne: “Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra byggeri, som er nød-

vendigt for driften af allerede eksisterende landbrug” (og selv i disse tilfælde gælder det, at “det er 

en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående byggeri”). 

 

Udhuset - som vel snarere må karakteriseres som et anneks - og broen over den lille sø er ved deres 

udformning og beliggenhed fremmedelementer i det landskab - “en kile af landbrugsjord mellem to 

store skove, omkring det lille landsbysamfund Kirkelte” - som fredningen tilsigter at bevare. Sam-

menholder man den fremsendte plantegning med vedhæftede foto af ejendommen, som er taget fra 

syd mod nord, mod Store Dyrehave, fremgår det, at udhuset med dets placering langt væk fra ho-

vedhuset og tilmed inden for skovbyggelinien afgørende vil ændre oplevelsen af landskabet set fra 

vejen. 

 

På denne baggrund vil vi fra DNs side henstille, at Fredningsnævnet ikke giver tilladelse til opførel-

se af udhuset og broen.”  



 

 

 

3 

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 12. juni 2012 henledt opmærksomheden på det 

broanlæg, som fremgår af ansøgningen, og anført, at dette anlæg vurderes til at være et ikke uvæ-

senligt element i landskabet, men at det ansøgte i øvrigt ikke giver styrelsen anledning til yderligere 

bemærkninger end hvad fremgår af kommunens skrivelse af 4. april 2012.        

  

Besigtigelse: 
  

Fredningsnævnet har den 3. september 2012 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 

 

Under besigtigelsen deltog ejeren og dennes rådgiver samt repræsentanter fra Fredensborg Kom-

mune og Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling. 

  

Under besigtigelsen blev ejendommen og dens omgivelser beset.  

 

Ejeren oplyste, at det projekt, der nu søges om tilladelse til, er lidt ændret i forhold til det oprinde-

ligt ansøgte. Der ansøges fortsat om tilladelse til 2 tilbygninger, der skal anvendes til beboelse. Den 

samlede beboelsesdel vil ikke overstige 249 m2. Den ene tilbygning skal erstatte eksisterende ud-

hus/carport, idet bygningen placeres lidt nærmere til den eksisterende vej. Grundmålene på denne 

tilbygning vil ikke overstige 4,5 meter X 7,5 meter. Den anden tilbygning, der skal placeres paral-

lelt hermed, men på den anden side af det eksisterende hovedhus, har grundmålene 8,3 meter X 4,8 

meter. Endvidere ønskes placeret en tagkvist mod vej på eksisterende hovedhus svarende til den 

kvist, som er placeret på hovedhuset på havesiden. Det ansøgte byggeri vil i øvrigt være tilsvarende 

det, der fremgår af det skriftlige ansøgningsmateriale, idet dog ansøgningen om etablering af en bro 

og et nyt udhus frafaldes. 

 

Repræsentanterne fra kommunen oplyste, at kommunen er positiv i forhold til en dispensation fra 

eksisterende skovbyggelinje.  

 

Repræsentanten for naturfredningsforeningen oplyste, at foreningen ikke har indvendinger mod de 

ansøgte beboelsesændringer for ejendommen.  

 

De mødte kunne i øvrigt i det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.  

  

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Ole 

Andersen.  

  

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 finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Det er herved en betin-

gelse og en forudsætning, at det ansøgte udføres i overensstemmelse med det i ansøgningen og un-

der besigtigelsen oplyste.     
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Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1.  

Tilladelsen 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. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

  

  
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt til: 

Pr. brev til: 

Henriette Honoré Feldborg-Zethner og Henrik Feldborg-Zethner, Kirkeltehusvej 6, 3450 Allerød 

2r arkitekter ApS, Trepkasgade 9, 2100 København Ø 

 

Pr. e-mail til: 

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

http://www.nmkn.dk/


 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

 

Den 4. maj 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 100/2008 - Ansøgning om tilladelse til opførelse af ny driftsbygning på ejendommen matr. 

nr. 3a m. fl. Kirkelte By, Karlebo, beliggende kirkeltevej 138, 3450 Allerød, Fredensborg 

Kommune. 

Ansøgningen:  

Fredningsnævnet for Nordsjælland modtog den 12. december 2008 en ansøgning fra ejeren af oven-

nævnte ejendom, idet der anmodes om dispensation til opførelse af en driftsbygning (hal). Ejen-

dommen er en landbrugsejendom. Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af en bygning på 1.016 

m2. Bygningen skal anvendes til kornopbevaring, korntørring samt til opbevaringsformål (halm, 

redskaber m.v.). Der skal endvidere være plads til færdsel med maskinudstyr m.v. Bygningens 

længde er på 42,9 meter og har en bredde på 23,7 meter. Facadehøjden er på op til 4,5 meter og 

totalhøjden er på ca. 9 meter. Tagfladernes vinkel med det vandrette plan er ca. 20 grader. I forbin-

delse med højdeangivelsen er det oplyst, at højden af den ansøgte bygning er ca. 2,3 meter lavere 

end eksisterende bygning omkring ejendommens gårdsplads, ca. 1,5 meter lavere end et eksisteren-

de maskinhus, ca. 1 meter højere end eksisterende traktorgarage og ca. 3 meter højere end et eksi-

sterende redskabshus. Vedrørende materialevalg og farve er det oplyst, at der er stålplade på vægge 

og eternit på taget. Rygningen er klar plade. Stern, vindskeder og underbrædder er af træ. Taget er 

sortblå, og væggene er i en meget mørk grå grænsende til sort. Overgangen mellem de lodret opsat-

te plader forneden og den vandrette og skrå trempel i gavl deles med en vandnæse i galvaniseret 

materiale. Vinduer i gavle bliver hvide som kontrast. Alle farver er standardfarver fra leverandør.   

I forbindelse med ansøgningen er vedlagt en beliggenhedsplan samt tegningsmateriale for den an-

søgte bygning. Den ansøgte bygning skal opføres i forbindelse med ejendommens eksisterende 

bygningsmasse. Der er endvidere udarbejdet en billedvisualisering af det ansøgte.  

Fredensborg Kommune meddelte den 15. august 2013 lokalplanstilladelse til den ansøgte bygning. 

Fredensborg kommunes behandling af en byggetilladelse afventer fredningsnævnets afgørelse.  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, udtalte den 11. februar 2009 blandt andet 

følgende til fredningsnævnet:  

”… 

Vi mener i DN, at når der er tale om en landskabsfredning, og der i fredningskendelsen står, at kun 

bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejendomme, kan opføres, 

så må det være ud fra ønsket om, at der skal være en vis harmoni mellem bebyggelse og landskab 

inden for det fredede område. Der bør derfor efter vores mening ikke gives tilladelse til opførelse af 
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bygninger, hvis størrelse er betinget af at der fra ejendommen drives landbrug på arealer, der på 

tidspunktet for fredningens gennemførelse ikke hørte til den pågældende ejendom.”  

I forbindelse med Fredensborg Kommunes behandling af spørgsmålet om landzonetilladelse til den 

ansøgte bygning udtalte samme forening sig den 21. april 2009 blandt andet således:  

”… 

Som det fremgår af vedhæftede kopier af vores breve til Fredningsnævnet mener vi i Danmarks 

Naturfredningsforening, at opførelsen af så stor en avls- og driftsbygning ikke er i overensstemmel-

se med Kirkeltefredningen. 

For så vidt angår landzonetilladelsen vil vi fra DNs side ikke betvivle, at der til en moderne plante-

avlsbedrift på ca. 125 ha er behov for plads til oplag og maskiner på ca. 1.000 m2. Men vi finder det 

utilfredsstillende - specielt i betragtning af at der er tale om et væsentligt indgreb i et fredet område 

- at der ikke er opstillet alternativer.  

Vi vil derfor henstille, at det, før en evt. landzonetilladelse gives, bliver undersøgt  

- om det er muligt at anbringe en bygning som den ansøgte et andet sted på de 125 ha, uden for det 

fredede område og i øvrigt uden at det skæmmer landskabet …  

- om det er muligt at opføre flere, mindre bygninger med hver sin funktion (kornoplag, gødningsop-

lag, maskinhal) i stedet for én stor byg-

ning.                                                                                                                                                        

- om nogle af de eksisterende bygninger (f.eks. maskinhuset, som åbenbart ikke længere kan bruges 

som sådan) kan rumme nogle af den planlagte bygnings funktioner, f.eks. oplag af gødning. Derved 

kunne den ansøgte avls- og driftsbygnings størrelse reduceres. Subsidiært bør de nu overflødiggjor-

te bygninger rives ned, hvilket vil give mulighed for alternative placeringer af den planlagte avls- 

og driftsbygning.  

- om avls- og driftsbygningen kan placeres et andet sted på grunden og graves ned (mere end vist på 

tegningen), så den ikke bliver højere end selve Bakkegården.  

- om bygningen/bygningerne evt. kan sløres med beplantning.” 

Fredensborg Kommune oplyste i skrivelse af 26. april 2010 til fredningsnævnet blandt andet, at det 

er kommunens vurdering, at det er erhvervsmæssigt nødvendigt at samle funktionerne i én hal, og at 

hallens størrelse og placering er acceptabel for området. Det blev endvidere oplyst, at kommunen 

har truffet beslutning om, at der kan meddeles dispensation fra lokalplan 62A for Kirkelte Landsby, 

§§ 7 og 8, til bygningshøjde, facadehøjde, husdybde, tagvinkel samt tag- og facadematerialer. 

Kommunen kan anbefale det ansøgte.    

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 26. november 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 

33, stk. 4, redegjort for blandt andet ansøgningen, forholdene på ejendommen og den frednings-

mæssige regulering. Af skrivelsen fremgår blandt andet:  

”… 

Ansøgningen  

Fredensborg Kommune har den 26. april 2010 på vegne af ejer, Leif Otto Andersen, søgt Fred-

ningsnævnet om tilladelse til opførelse af en driftsbygning på 1016 m2 på ejendommen matr.nr. 3a 

m.fl. Kirkelte By, Karlebo, Kirkeltevej 138, 3450 Allerød. Ejendommen var på det tidspunkt en 

landbrugsejendom på 48,6 ha. 
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Baggrunden for ansøgningen til fredningsnævnet var, at Fredensborg Kommune den 26. april 2010, 

havde truffet afgørelse om at meddele ansøger tilladelse til at opføre en avls- og driftsbygning på 

1016 m2. Kommunen vurderede, at byggeriet var erhvervsmæssigt nødvendigt og derfor ikke kræ-

vede landzonetilladelse. Der blev samtidig givet dispensation fra lokalplanen til bygningens højde, 

facadehøjde, husdybde, tagvinkel samt tag- og facadematerialer. 

Afgørelserne blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 25. november 2011 ophævede 

Fredensborg Kommunes afgørelse om, at byggeriet ikke krævede landzonetilladelse og hjemviste 

sagen til fornyet behandling i kommunen. 

Ansøgningen til fredningsnævnet genoptages på nu baggrund af, at Fredensborg Kommune den 15. 

august 2013 har meddelt dispensation fra lokalplanen til det samme byggeri, samt vurderet, at byg-

ningen er erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri og derfor ikke kræver landzonetilladelse. Ejer har nu 

sammenlagt sine landbrugsejendomme til en samlet ejendom på 97,4 ha. 

Fredningen  

Ejendommen er omfattet af Kirkelte fredningen, Overfredningsnævnet, juni 1972, reg. nr.: 

05403.00.  

Fredningens formål er at bevare landskabets karakter.  

I fredningens bestemmelser står blandt andet: 

”Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendi-

ge for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er tilladt, er 

det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger vi-

sende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendel-

se. Opførelse af drivhuse og bygninger til pelsdyrfarme er ikke tilladt” 

Ejendommen  

Ejendommen 3a m.fl. Kirkelte By, Karlebo er en landbrugsejendom på 97,4 ha. Ifølge BBR er der 

på ejendommen et stuehus på 180 m2, samt 4 udhuse/driftsbygninger på henholdsvis 306, 190, 306 

og 200 m2 

Øvrig regulering/planlægning på arealet  

Ejendommens haveareal og bygninger er omfattet af lokalplan nr. 62A: Kirkelte Landsby. 

Naturstyrelsen vurderer ikke at det ansøgte vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller 

rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. 

Øvrige bemærkninger  

Fredensborg Kommune har i februar 2013 forelagt sagen for Jordbrugskommissionen. Jordbrugs-

kommissionen udtalte blandt andet:  

• At et halbyggeri på 1016 m2 til en landbrugsejendom på 97,4 ha må anses for nødvendigt for drif-

ten af landbrugsejendommen.  

• At det dog ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt at samle korn og maskiner i én hal.  

…” 
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Besigtigelse: 
  

Fredningsnævnet har den 7. april 2014 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. 

 

Under besigtigelsen deltog repræsentanter for ejendommens ejer samt repræsentanter for Fredens-

borg Kommune og Naturstyrelsen, Det åbne land.   

  

Under besigtigelsen blev ejendommen og dens omgivelser beset. Placeringen af det ansøgte var 

visualiseret ved pæleafmærkning. Placeringsstedet ligger i en naturlig lavning.  

 

Repræsentanterne for ejeren oplyste, at ejendommen udelukkende drives med planteproduktion. 

Opdeling af de formål, som den ansøgte hal skal sikre, således at de enkelte funktioner opdeles i 

flere bygninger vil produktionsmæssigt være meget uheldig og medføre et behov for et øget byg-

ningsareal. Der er ikke stor publikumssøgning i nærområdet, idet publikumsbenyttelsen primært 

sker længere inde i skoven. 

 

Det blev oplyst, at der i forbindelse med kommunens sagsbehandling har været fremsat en række 

naboklager.  

 

De mødte oplyste, at de i øvrigt i det væsentlige kunne henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.  

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
  

Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager, Niels H.V. Olesen og Hans Duus 

Jørgensen.  

  

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 må lægge til grund, at den ansøgte bygning er nødvendig for driften af det eksiste-

rende landbrug. Det bemærkes herved, at der i vurderingen heraf også må indgå forhold, som er 

indtruffet efter fredningstidspunktet. Den ansøgte placering sker i tilknytning til bestående bygnin-

ger og i en eksisterende lavning. Der er ikke grundlag for at statuere, at bygningen ved en anden 

placering i højere grad vil tilgodese de fredningsmæssige formål. Den ansøgte bygning har et sæd-

vanligt udseende for bygninger af den pågældende art og med et dæmpet farvevalg. Fredningsnæv-

net finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, dispensation og godkendelse til det ansøgte.           

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1.  

Tilladelsen 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. 
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Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

  

Toftager 

Nævnets formand 

  

 

 
 Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Leif O. Andersen, leifandersen@nypost.dk 

Bygningsgkonsulent Morten Find, morten.find@bmfind.dk 

Agrovi, att: Tine Seligmann Petersen, agrovi@agrovi.dk  

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

http://www.nmkn.dk/
mailto:leifandersen@nypost.dk
mailto:morten.find@bmfind.dk
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AFGØRELSE 

i sag om opførelse af avls- og driftsbygning på ejendommen indenfor Kirkeltefredningen 

i Fredensborg Kommune 

 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-

ningsdispensation). 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland af 4. maj 

2014 om tilladelse til opførelse af en avls- og driftsbygning på ejendommen, beliggende Kirkeltevej 

138.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været 

udnyttet i tre på hinanden følgende år., jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse.  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 



 

2 

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 4. maj 2014 meddelt dispensation fra Kirkeltefredningen i 

forbindelse med opførelse af en ny korn- og maskinhal på ejendommen, matr.nr. 3a Kirkelte By, 

Karlebo, beliggende Kirkeltevej 138. Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, har 

påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

DN Fredensborg har navnlig gjort gældende, at det kun er bygninger, der er nødvendige for driften 

af eksisterende landbrugsejendomme, som må opføres, men at man i 1972 ikke kunne forudse stru k-

turudviklingen, hvor ejendommen ved tilkøb og forpagtninger ville blive så stor, så der er behov for 

en bygning på over 1.000 m2. Dette vil være helt ude af proportioner for såvel landskabet som 

landsbymiljøet. DN finder, som anført af jordbrugskommissionen, ikke at det er nødvendigt at samle 

korn og maskiner i én bygning, hvorfor der i stedet bør gives en tilladelse til at opførelse af to min-

dre bygninger omgivet af slørende beplantning af træer og buske.  

 

Sagens oplysninger 

Forhistorie.  Der er tidligere den 26. april 2010 ansøgt Fredningsnævnet om opførelse  af en avls- og 

driftsbygning på 1.016 m2 på ejendommen matr.nr. 3a Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 

138. Ejendommen var på dette tidspunkt på 48,6 ha. Baggrunden for ansøgningen var Fredensborg 

Kommunes afgørelse af 26. april 2010 om, at opførelsen af driftsbygningen på den pågældende 

ejendom, som på daværende tidspunkt udgjorde 48,6 ha, ikke krævede landzonetilladelse efter 

planlovens § 35, stk. 1. Kommunen afgørelse blev påklaget til  Natur- og Miljøklagenævnet, som den 

25. november 2011 hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen.  Ved afgørelse af 28. juni 

2012 afviste nævnet at genoptage sagen. Ejeren har nu sammenlagt sine landbrugsejendomme til en 

samlet ejendom på 97,4 ha.  

 

Den aktuelle sag.  Landbrugsejendommen matr.nr. 3a, beliggende Kirkeltevej 138 er på 97,4 ha. 

Ejendommen består af et stuehus på 180 m2 og 4 driftsbygninger/udhuse på henholdsvis 306, 190, 

306 og 200 m2. Den ansøgte hal har dimensionerne 23,7 x 42,9 m og en højde på 9 m. Væggene er 

mørkegrå stålplader og taget sortblå eternit med rygning i klar plade.  Jordbrugskommissionen har i 

april 2013 vurderet, at et halbyggeri af den ønskede størrelse må anses for erhvervsmæssigt nød-

vendigt for ejendommens drift, og at det ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt at samle korn og 

maskiner i én hal. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om fredning af arealer af 

Kirkelte by i Karlebo sogn. Der fremgår bl.a. følgende af fredningsdeklarationen:  

 

Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige for dri f-

ten af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er tilladt, er det en betingelse, 

at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger visende placeringen samt byg-

geriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Opførelse af drivhuse og bygnin-

ger til pelsdyrfarme er ikke tilladt.  

 

Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan nr. 62A for Kirkelte landsby, som bl.a. har til formål 

at sikre, at de historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen 

som ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, og at ny 

bebyggelse placeres og udformes, så der opnås en god sammenhæng med den eksisterende bebyg-

gelse og med landskabet. Fredensborg Kommune har den 15. august 2013 meddelt dispensation fra 
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bestemmelser i Lokalplan 62A i forbindelse med opførelse af den ansøgte korn- og maskinhal på 

ejendommen.  Omboende og Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, har påklaget 

afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har den 12. maj 2014 afgjort, at nævnet ikke kan 

give medhold i klagerne over Fredensborg Kommunes afgørelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, afd. Fredensborg har den 11. februar 2009 bl.a. udtalt, at Fred-

ningsnævnet ikke bør give tilladelse til opførelse af landbrugsbygninger, hvis størrelse er betinget af, 

at der fra ejendommen drives landbrug på arealer, der på tidspunktet for fredningens gennemførelse 

ikke hørte til den pågældende ejendom. Foreningen udtalte videre, at der om muligt bør opføres 

flere mindre driftsbygninger i stedet for en stor til funktionerne kornoplag, gødningsoplag og ma-

skinhal.  

 

Fredensborg Kommune har den 26. april 2010 udtalt til Fredningsnævnet, at det er erhvervsmæssigt 

nødvendigt at samle funktionerne i én hal, og at hallens størrelse og placering er acceptabel for 

området. 

 

Naturstyrelsen har den 26. november 2013 redegjort for bl.a. ansøgningen, forholdene på ejendom-

men og den fredningsmæssige regulering. 

 

Fredningsnævnet har den 7. april 2014 besigtiget og afholdt møde på ejendommen med deltagelse 

af ejer, Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen. Ejeren oplyste, at ejendommen udelukkende 

drives med planteproduktion. Ejeren finder en opdeling af bygningen på flere bygninger produkt i-

onsmæssigt uheldigt og dette vil øge behovet for bygningsareal.  

 

Fredningsnævnet har den 4. maj 2014 meddelt dispensation til det ansøgte projekt. Fredningsnæv-

net lægger til grund, at den ansøgte bygning er driftsmæssig nødvendig for driften af det eksisteren-

de landbrug, og at der i denne vurdering også må indgå forhold, som der indtruffet efter fredning s-

tidspunktet. Fredningsnævnet vurderer, at en ændring af bygningens placering ikke i højere grad vil 

tilgodese de fredningsmæssige forhold end den ansøgte placering i en lavning. Nævnet vurderer, at 

hallen har et sædvanligt udseende for bygninger af den pågældende art og med et dæmpet farve-

valg, og at det ansøgte ikke hindrer de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

Agrovi Videncenter har den 15. juli 2014 bl.a. bemærket til klagen, at fredningens formål er at imø-

degåelse af frygten for byudvikling i området og ikke en hindring af udviklingen af landbruget. Det 

bemærkes videre, at beplantning ikke har været diskuteret i sagen, og at ejeren ikke er afvisende for 

at beplante omkring hallen. Agrovi har videre henvist til brev af 10. oktober 2012 til Fredensborg 

Kommune, hvor ansøger har anført, at de nuværende bygninger ikke kan anvendes til moderne 

landbrugsmaskiner pga. stolpekonstruktion i eksisterende lade og lav lofthøjde i de øvrige driftsbyg-

ninger, og der er et behov for mindst 6 m loftshøjde i en stor del af bygningen, hvorved der intet et 

vundet ved at opdele hallen i to bygninger. Den nye hal skal være fleksibel med lagerfaciliteter til 

opbevaring af korn, for at kunne opbevare dette til et optimalt salgstidspunkt, i foråret opbevaring af 

såsæd og gødning samt maskinopbevaring. Hallen, tilkørsel og manøvrearealer kan med én hal 

holdes indenfor eksisterende gårdstruktur og inddragelse af dyrkningsarealer undgås. 
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra bestem-

melserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvige l-

ser fra en fredning end nævnt i stk. 1 kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredni n-

ger, jf. stk. 5. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 1. juni 1972 om fredning af 

arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Overfredningsnævnet har fredet området på baggrund af Dan-

marks Naturfredningsforenings rejsning af fredningen den 24. februar 1967, hvor foreningen bl.a. 

har fremført:  

Arealerne, der ligger som en kile mellem de to store skove anvendes som landbrugsjord omkring det lille 

landsbysamfund Kirkelte.  

Vest for Kirkelte er der sket en mindre tilbygning i de senere år, medens selve landbyens omgivelser og 

områderne øst her for endnu har udpræget landbrugskarakter.  

Landskabet indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, såvel fra den gamle 

landevej som fra den nyetablerede Isterødvej.  

Der er i området rige muligheder for spadsereture, med de karakteristiske Donse damme og den store 

langdysse ved Dæmpegård i Kirkelte Hegn, inden for rækkevidde.  

Området ligger i yderzone, men den tiltagende urbanisering på egnen sammen med de forbedrede tilkø r-

selsforhold ved Istedrødvejens etablering, har bragt området ind i en latent udbygningsinteresse.  

 

Det er således fredningens formål, at bevare landskabets karakter.  

 

Klager gør gældende, at den lempeligere praksis for tilladelse til nødvendige landbrugsbygninger kun 

gælder de eksisterende landbrugsejendomme med den tilhørende størrelse, som ejendommene 

havde på fredningstidspunktet i 1972. Endvidere anføres, at en driftsbygning på over 1000 m2 bør 

deles i to bygninger, da én samlet bygning ikke er driftsmæssig nødvendig  og landskabeligt ude af 

proportioner. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan tiltræde fredningsnævnets vurdering, hvorefter udtrykket ”allerede 

eksisterende landbrug” også omfatter landbrugsejendomme med jord, som er tillagt efter 1972. 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets begrundelse for, at det 

ansøgte halareal på 1.016 m2 bør tillades som én bygning med placering i en lavning indenfor det 

eksisterende gårdkompleks. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herefter afgørelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland af 

4. maj 2014 om tilladelse til opførelse af en avls- og driftsbygning på ejendommen, beliggende 

Kirkeltevej 138.  

 

 

 

 

Lars Busck 

Fredningskonsulent 
/ 

Anna-Grethe Underlien Pedersen 

Cand.scient. ph.d. (biolog) 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Leif O. Andersen, leifandersen@nypost.dk 

Agrovi, att. Tina Seligmann Petersen, tse@agrovi.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, afd. Fredensborg, fredensborg@dn.dk, dn@dn.dk  

Fredensborg Kommune, (sagsnr. 2012-584) byggesager@fredensborg.dk; stba@fredensborg.dk  

Fredningsnævnet for Nordsjælland, (FS-100/2008) nordsjaelland@fredningsnævn.dk  

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 

  

mailto:leifandersen@nypost.dk
mailto:tse@agrovi.dk
mailto:fredensborg@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:byggesager@fredensborg.dk
mailto:stba@fredensborg.dk
mailto:nordsjaelland@fredningsnævn.dk
mailto:nst@nst.dk


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 30. august 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ (tidligere FS) 037/2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ejen-

dommen matr. nr. 12f Kirkelte By, Karlebo, beliggende Dæmpegårdsvej 16, 3450 Allerød, 

Fredensborg Kommune.  

Ansøgningen og Fredensborg Kommunes indstilling: 

Fredensborg Kommune har den 27. maj 2015 til Fredningsnævnet for Nordsjælland fremsendt en 

ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der ønskes tilladelse til, at der kan opføres en 

tilbygning til eksisterende beboelsesbygning, der er på 36 m2. Det er oplyst blandt andet, at tilbyg-

ningen er på 50 m2. Facadematerialet er træ som på den eksisterende bygning. Taget er med græs-

bevoksning. Ejendommen er beliggende i fredet området og i landzone og indenfor transportkorri-

doren. I forbindelse med skrivelsen af 27. maj 2015 er bilagt materiale, som illustrerer det ansøgte. 

Fredensborg Kommune kan anbefale det ansøgte.  

Fredningen: 

Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 

fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 

fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fred-

ningens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestem-

melser fremgår, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der er fastsat visse undtagelser 

for eksisterende landbrug. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver frednings-

nævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Det er endvidere fastsat, at 

der ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mispry-

dende, herunder ledningsmaster. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 

Der er yderligere blandt andet fastsat bestemmelser om beplantning.   

 Øvrige skriftlige indlæg: 

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 2. juli  2015 meddelt, at forenin-

gen ikke har bemærkninger til det ansøgte.   

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 2. juli 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, 

oplyst blandt andet, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse eller 

ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdi-

rektivets 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 
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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 finder efter en samlet vurdering at kunne lægge til grund, at ansøgningen om di-

spensation og godkendelse ikke er i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betyd-

ning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte 

ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-

4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

og godkendelse til det ansøgte.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, 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 lør-

dag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 

Tilladelsen 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.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  

Toftager 

Nævnets formand 

 Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Nor Sisden, sisden@mail.dk 

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

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 

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 8. november 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-068-2015 – Ansøgning om tilladelse til at etablere bygningsændringer på ejendom-

men matr. nr. 3e Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 142, 3450 Allerød, Fredens-

borg Kommune.  

Fredningen: 

Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 

fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 

fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fred-

ningens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestem-

melser fremgår, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der er fastsat visse undtagelser 

for eksisterende landbrug. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver frednings-

nævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Det er endvidere fastsat, at 

der ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mispry-

dende, herunder ledningsmaster. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 

Der er yderligere blandt andet fastsat bestemmelser om beplantning.   

Ansøgningen: 

 

Fredensborg Kommune har den 14. august 2015 videresendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte 

ejendom, hvorefter der ansøges om tilladelse til, at der kan foretages en række bygningsændringer. 

Det er oplyst, at ejendommen, der er beliggende i landzone, oprindeligt blev anvendt til helårsbebo-

else, men efterfølgende i en lang årrække har været anvendt som sommerhusejendom. Nuværende 

ejer ønsker at ombygge ejendommen med henblik på brug til helårsbeboelse. Bygningsændringerne 

vil ikke medføre ændring af de bygningsmæssige forhold i relation til den udvendige visuelle frem-

træden bortset fra 2 nye kviste. Der vil blive foretaget udvendig isolering af bygningen, men denne 

isolering vil blive pudset hvid svarende til bygningens nuværende fremtræden. Fredensborg kom-

mune meddelte den 5. februar 2009 landzonetilladelse til den ændrede anvendelse af ejendommen 

blandt andet på vilkår, at bygningen ikke må udvides, og at bygningens facader og tag ikke må æn-

dres, dog at en mindre tagkvist kan tillades på den østlige tagflade, således at tagkvisten tilsvarer en 

eksisterende kvist på den vestlige tagflade. I forbindelse med kommunens tilladelse var det oplyst, 

at Danmarks Naturfredningsforening havde oplyst, at foreningen ikke havde bemærkninger til det 

ansøgte. Det er oplyst, at ejendomsejeren har ansøgt om ny landzonegodkendelse, idet den oprinde-

ligt meddelte tilladelse ikke blev udnyttet inden 3 år efter meddelelse, hvorfor denne bortfaldt, jf. 

planlovens § 35.    

Høringssvar: 

Fredensborg kommune har i skrivelse af 26. oktober 2015 anført:  

”… 
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Fredensborg Kommune vurderer, at en ændring af bygningens anvendelse fra sommerhus til helårs-

beboelse vil have betydning for de hensyn som fredningen søger at varetage, grundet en mere inten-

siv udnyttelse. Kommunen vurderer, at en ændret anvendelse kan accepteres forudsat der ikke sker 

en væsentlig udvidelse af bygningens arealer eller højde, forudsat der ikke sker en ændring af byg-

ningens facadematerialer og tagmaterialer, forudsat der ikke opføres yderligere bygninger (fx gara-

gebygninger eller udhuse), og forudsat der ikke sker ændringer af terrænet. 

Fredensborg Kommune lægger vægt på, at fredningen har til formål at sikre de landskabelige for-

hold, og kommunen vurderer at det er muligt at tillade en ændret anvendelse uden at de landskabe-

lige forhold bliver væsentligt påvirket. Kommunen tillægger det også betydning, at bygningen blev 

opført som helårsbeboelse, og at der er andre helårsboliger i området.” 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 12. oktober 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, 

blandt andet oplyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering Ikke vil medføre beskadigel-

se/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitat-

direktivets bilag IV.  

I forbindelse med udtalelsen var medsendt et billede af ejendommen fra Google Street View.  

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 lægger til grund, at det ansøgte er identisk med det projekt, som der er meddelt 

landzonetilladelse til den 5. februar 2009 af Fredensborg Kommune. Fredningsnævnets afgørelse 

relaterer sig herefter til det projekt, som der er meddelt landzonetilladelse til.  

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering at kunne lægge til grund, at ansøgningen om di-

spensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af un-

derordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte alene vil 

have en meget begrænset visuel påvirkning ud i det øvrige fredede område. Fredningsnævnet finder 

endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.   

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen 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. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.  

  

Toftager 

Nævnets formand 
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 Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Ole Munk Plum, ingol@webspeed.dk 

Fredensborg Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.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 17. juni 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-035-2018 – Ansøgning om lovliggørende dispensation i forbindelse med nyt byggeri 
på ejendommen matr. nr. 3 e Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 142, 3450 Allerød, 
Fredensborg Kommune.  

Ansøgningen: 

Fredensborg Kommune har den 26. april (sagsnr. 2018-0102) rettet henvendelse til Fredningsnæv-
net for Nordsjælland i relation til ovennævnte ejendom. Af henvendelsen fremgår blandt andet: 

”Jeg skal henvise til Fredningsnævnets sager FN-NSJ-068-2015 samt FN-NSJ-080-2017. 
 
Fredensborg Kommune har været i dialog med ejeren af ovennævnte ejendom i en lovliggørel-
sessag som opstod i november 2017, hvor kommunen konstaterede at der var påbegyndt bygge-
arbejder uden de fornødne tilladelser. Det tidligere sommerhus er nedrevet, og der er påbegyndt 
opførelsen af et nyt hus på stedet. Det nye hus påtænkes anvendt til helårsbeboelse. 
 
Fredensborg Kommune har været i dialog med ejeren, og vi er nu kommet frem til en løsning 
som kommunen kan anbefale overfor Fredningsnævnet. Kommunen er også principielt positiv til 
en efterfølgende landzonetilladelse. Se vedlagte kopi af ansøgning og tegninger. 
 
FN-NSJ-068-2015 
Fredningsnævnet meddelte en dispensation ved afgørelse af den 08-11-2015. Tilladelsen bortfal-
der efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladel-
sens meddelelse. 
 
Som tilsynsmyndighed har Fredensborg Kommune besluttet, at de aktuelle byggearbejder ikke er 
omfattet af dispensationen, allerede fordi det gamle hus er fjernet og der er påbegyndt opførelsen 
af et nyt hus. Ejeren har derfor ikke mulighed for at overholde afgørelsens vilkår om, at det an-
søgte skulle være identisk med det projekt, som der var meddelt landzonetilladelse til den 5. fe-
bruar 2009 af Fredensborg Kommune. Derudover vurderer kommunen at det nye hus adskiller 
sig så meget fra det tidligere projekt, at det ikke ville kunne rummes indenfor dispensationen. 
 
Lovliggørelse af nybyggeriet forudsætter derfor en ny dispensation fra fredningen. 
 
Om en ny dispensation
Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 
fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 
fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og frednin-
gens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestemmelser 
fremgår, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der er fastsat visse undtagelser for eksi-
sterende landbrug. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver fredningsnævnets 
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forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Det er endvidere fastsat, at der ikke 
må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke misprydende, 
herunder ledningsmaster. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Der er 
yderligere blandt andet fastsat bestemmelser om beplantning.

Kommunens udtalelse 
Fredensborg Kommune vurderer, at det er muligt at meddele en dispensation til det ansøgte, ef-
tersom det på samme måde som ved Fredningsnævnets tidligere afgørelser på ejendommen ikke 
strider imod fredningens formål. 
 
Eftersom det ændrede projekt for bygningen ikke adskiller sig væsentligt fra den gamle byg-
nings ydre rammer, anbefaler kommunen samlet set en dispensation med de samme begrundel-
ser som tidligere. 
 
Fredensborg Kommune vurderer, at en ændring af ejendommens og bygningens anvendelse fra 
sommerhus til helårsbeboelse vil have betydning for de hensyn som fredningen søger at varetage, 
grundet en mere intensiv udnyttelse. Herudover er der nu tale om et nyt hus.  
 
Kommunen vurderer, at en ændret anvendelse kan accepteres eftersom der er andre helårsboliger i 
området. Kommunen vurderer også, at den nye bygning kan accepteres, eftersom der ikke sker en 
udvidelse af den nye bygnings bebyggede areal eller højde i forhold til det tidligere sommerhus 
(højden dog målt fra et nyt reguleret niveau). Kommunen bemærker, at den nye bygningens facade-
materiale i tegl er det samme facademateriale som tidligere, uanset at der er tale om nye sten. Tag-
materiale af tagpap er nyt på ejendommen, men kommunen vurderer at løsningen er acceptabel. 
Endelig vurderer kommunen også at ændringerne af terrænet med ca. 25 cm er acceptabel. … 

 
Fredensborg Kommune lægger vægt på, at fredningen har til formål at sikre de landskabelige for-
hold, og kommunen vurderer at det er muligt at tillade det nye hus og en ændret anvendelse, uden 
at de landskabelige forhold bliver væsentligt påvirket. 
 
Kommunen tillægger det betydning, at bygningen blev opført som helårsbeboelse, og at der er an-
dre helårsboliger i området. 
 
Kommunen vurderer, at en dispensation bør præcisere at der ikke må opføres yderligere bebyggelse 
(fx tilbygninger, garagebygninger eller udhuse) uden en ny dispensation fra fredningen. Kommunen 
bemærker i denne sammenhæng, at planloven og byggeloven giver visse muligheder for at opføre 
yderligere bebyggelse uden byggetilladelse eller landzonetilladelse, fx byggeri som oplistet i ek-
semplet ovenfor. 

Om lovliggørelse  
… 

For en god ordens skyld kan jeg oplyse, at kommunen har godkendt at ejeren fjerner den etablerede 
tagkonstruktion, og etablerer en ny midlertidig afdækning.” 

I forbindelse med henvendelsen fra Fredensborg Kommune er blandt andet medsendt nedenstående 
bygningstegningsmateriale:
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Høringssvar:

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 8. maj 2018 oplyst, at foreningen 
ikke har bemærkninger til det ansøgte.  

Miljøstyrelsen har den 4. maj 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der søges om dispensation til opførelse af et nyt hus på en ejendom omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 1. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte by.

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:

Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige 
for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er tilladt, er 
det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger 
visende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til godken-
delse. Opførelse af drivhuse og bygninger til pelsdyrfarme er ikke tilladt. Tilbygning til og ombyg-
ning af bestående bygninger kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udse-
ende og størrelse. 

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen. Miljøstyrelsen er enig med kommunen i vurderin-
gen af det ansøgte i forhold til fredningsbestemmelserne.
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På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. … 

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.”

Supplerende om tidligere afgørelse vedrørende ejendommen:
Fredningsnævnet bemærker, at fredningsnævnet ved afgørelse af 8. november 2015 (sag FN-NSJ-
068-2017) meddelte dispensation til en række bygningsændringer på ejendommen. Fredningsnæv-
net lagde herved til grund, at det ansøgte havde en meget begrænset visuel påvirkning ud i det øvri-
ge fredede område. I forbindelse med denne afgørelse forelå det oplyst, at ejendommen tidligere 
havde været anvendt til helårsbeboelse, men efterfølgende som sommerhusejendom, og at ejendom-
men nu på ny skulle anvendes til helårsbeboelse. 

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 lægger efter oplysningerne fra Fredensborg Kommune til grund, at der i forbindel-
se med det ansøgte byggeri ikke sker en udvidelse af det bebyggede areal, eller at byggeriet i øvrigt 
højdemæssigt er væsentlig anderledes end de tidligere gældende forhold. Fredningsnævnet bemær-
ker, at ejendommen tidligere har fungeret som helårsbolig, og at der er anden tætliggende helårsbe-
boelse i området. Det ansøgte byggeri findes ikke at være i modstrid med de fredningsmæssige hen-
syn, herunder særligt den beskyttede udsigt eller de æstetiske værdier i det fredede område. Fred-
ningsnævnet bemærker yderligere, at der i fredningsbestemmelserne ikke er fastsat udtrykkelige 
bestemmelser i relation til ejendommens anvendelse som helårsbeboelse eller sommerhusejendom. 
Det ansøgte findes på denne baggrund og efter sagens øvrige oplysninger ikke at være i strid med 
fredningens formål og være underordnet i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til 
grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkendel-
se og dispensation til det ansøgte.  
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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 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 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 efterfølgende hverdag. Rettidig klage har 
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer 
andet.  

Tilladelsen 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. 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.     

Fredningsnævnet bemærker, at det følger af fredningens bestemmelser, at opførelse af nye bygnin-
ger på ejendommen ikke må finde sted, og at tilbygning til eller ombygning af bestående bygninger 
kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse.  

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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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:
Søren Bredvig, mail: s.bredvig@hotmail.com
Fredensborg Kommune (2018-0102)
Danmarks Naturfredningsforening
DN Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
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. 

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. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 24. juni 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-074-2017 - Ansøgning om tilladelse til at bibeholde en etableret juletræsbeplantning 
på ejendommen matr. nr. 6a Kirkelte By, Karlebo, beliggende Dæmpegårdsvej 7, Kirkelte, 
3450 Allerød, Fredensborg Kommune. 
 
Fredningen:

Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. juni 1972 om fredning af 
arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Fredningen har til formål at bevare landskabets karakter. Til 
sikring heraf er det i fredningsbestemmelserne blandt andet bestemt, at der uden for de nu til haver 
udlagte arealer må plantning med træer ikke finde sted. 

Ansøgningen:

Ejeren af ovennævnte ejendom har den 12. november 2017 rettet henvendelse til Fredningsnævnet 
for Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation med henblik på bibeholdelse af en 
etableret juletræsbeplantning. Af henvendelsen fremgår blandt andet: 

”Jeg er ejer af Skovgården som ligger på Dæmpegårdsvej 7, Kirkelte 3450 Allerød Matrikel 6A, 
som ligger inde i den såkaldte ”Kirkelte Fredning”. Jeg har overtaget ejendommen i 2012 far min 
far, og ejendommen har været i vores families ejendom siden 1933. Min Farfar, Arne Rosenberg, 
var således ejer da fredningen blev gennemført.  

Ejendommen ligger i landzone, og der er landbrugspligt på ejendommen.  
Efter min overtagelse af ejendommen skulle jeg finde på noget at bruge jordene til således at jeg 
overholdte landbrugspligten. Jeg ønskede ikke at have dyr. Ejendommen er relativ lille, så at etable-
re en traditionel landbrugsdrift med tilhørende krav til moderne maskiner var ikke en option. Så 
valget stod reelt imellem at forpagte jorden ud eller slå mig på Juletræerne, eller lade markerne lige 
brak. Som note skal bemærkes at hvis markerne lægges brak, går de i skov hvor det så ikke er plan-
tet. Kan ses ved selvsyn hos min nabo.  

Da det har været juletræer på en del af ejendommen de sidste 30 år, der er naboer der ligeledes har 
haft juletræer, faldt det mig ikke ind at landbrugsproduktion af juletræer skulle være imod Kirkelte 
fredningen. Jeg har været bekendt med fredningen, og har indtil nu tolket det således at der ikke må 
bygges og rejses skov inden for fredningen uden dispensation.
  
Som sagt har jeg betragtet det at dyrke juletræer som en landbrugsproduktion, jævnfør Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri definition, vedlagt i bilag 1. 
 
Jeg som konsekvens af dette netop fået Hede Danmark til at rydde et område der var gået i skov pa 
min ejendom i 2014, som endda var tegnet ind som skov på kommunens kort.  

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/
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Det er min ambition at dyrke ca. 9 HK af min jord med juletræer i omplantning, det vil sige tilplante 
over en periode på 5-6 år. Når et stykke er tilplantet kan man høste i år 8-9-10, hvorefter man sko-
ver de resterende træer, knuser rødder og planter nye træer.  

Med ovenstående tilplantning kan jeg benytte min jord som en pensions tilskud skulle jeg ønske at 
gå tidligt på pension. Ingen anden lovlig afgrøde ville kunne gøre det.     

Jeg skal derfor med baggrund i ovenstående bede fredningsnævnet om at tillade landbrugsproduk-
tion af juletræer på min matrikel.”

I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er blandt andet fremsendt nedenstående kortbi-
lag/foto:   
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Skriftlige høringssvar:

Fredensborg Kommune har den 20. november 2017 angivet følgende:

”Fredensborg Kommune er i sommeren 2017 blevet opmærksom på at ejer af Dæmpegårdsvej 7 har 
plantet juletræer på matr. nr. 6a, Kirkelte By, Karlebo. Arealet er omfattet af Kirkelte fredningen 
hvori det fremgår at ”uden for de nu til haver udlagte arealer må plantning af træer ikke må finde 
sted”. Fredensborg Kommune har derfor bedt ejer om at fremsende en ansøgning om lovliggørende 
dispensation til behandling i Fredningsnævnet for Nordsjælland.  
 
Kirkelte fredningen 

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972.  Det var Danmarks Natur-
fredningsforening som i 1967 foreslog at området syd for statsskoven Store Dyrehave skulle fredes 
for bl.a. at bevare landskaberne og de mange fine udsigter i området.  

Ud over begrænsninger om bl.a. nybyggeri indeholder fredningen en bestemmelse om at ”uden for 
de nu til haver udlagte arealer må plantning af træer ikke finde sted”.   

Om ansøgningen og besigtigelse på ejendommen 

Ejer Jesper Rosenberg ansøger den 12. november 2017 om tilladelse/dispensation til at dyrke ca. 
9Ha med juletræer. I forbindelse med sagen har Fredensborg Kommune foretaget en besigtigelse 
med ejer af ejendommen den 10. oktober 2017. På dette tidspunkt var juletræerne i en højde af 20-
25 cm. Der er langs arealets matrikelgrænse opsat et trådhegn med træpæle.  

Fredensborg Kommunes bemærkninger og anbefaling 

Kirkelte fredningen er en landskabsfredning hvor formålet er at bevare landskabets karakter. De 
marker som ligger inden for fredningen har karakter af åbne landskabsstrøg med kig til de bagved-
liggende skove. Det er Fredensborg Kommunes opfattelse at Juletræsbeplantning inden for frednin-
gen vil være med til at sløre indtrykket af landskabsformerne og dermed forringe de landskabelige 
værdier, som fredningen tilsigter at bevare. 

Fredensborg Kommune vil ikke anbefale at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensa-
tion til juletræsbeplantning idet Fredensborg Kommune er bekymrende i forhold til den præcedens 
virkning en dispensation kan have for alle andre lignende arealer inden for fredningen, som så også 
vil kunne tilplantes med juletræer.   

Fredensborg Kommune vil henvise til en sag behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet den 27. okto-
ber 2016 – NMK -522-00326. I denne sag blev Fredningsnævnets afgørelse påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet. I denne afgørelse bemærker NMKN bl.a. følgende om juletræer som landbrugs-
afgrøde - ”I forhold til klagers bemærkninger om, at juletræer er en flerårig landbrugsafgrøde be-
mærkes, at det forhold, at en tilplantning evt. er lovlig i medfør af landbrugsloven, ikke medfører, at 
beplantningen også er lovlig i medfør af fredningen.” 

Fredensborg Kommune har undersøgt om der tidligere har været behandlet sager om juletræer på 
ejendommen idet ejer oplyser i ansøgningen at der har været juletræer på dele af ejendommen i 30 
år. Fredensborg Kommune har ikke fundet oplysninger om sager på ejendommen vedr. juletræsbe-
plantning.”
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Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 28. november 2017 angivet 
blandt andet:  

”Formålet med fredningen er at bevare det fredede landskabs karakter (som er et åbent landbrugs-
land med en landsby, omgivet af høje skovbryn af løvtræer (vores tilføjelse)). Af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 1.6.-72 fremgår det da også, at "uden for de nu til have udlagte arealer må 
tilplantning med løv- eller nåletræer ikke finde sted."

Juletræer er ikke eksplicit nævnt i kendelsen, og ansøger fremhæver, at juletræer må betragtes som 
en landbrugsafgrøde.

Hertil må bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet i en afgørelse i en lignende sag (NJMK-522-
00326) skriver: " i forhold til klagers bemærkninger om, at juletræer er flerårige landbrugsafgrøder 
bemærkes, at det forhold, at en tilplantning evt. er lovlig i medfør af landbrugsloven, ikke medfører, 
at beplantningen også er lovlig i medfør af fredningen."

Man kan frygte, at en dispensation uden begrænsninger til juletræsproduktion i Kirkeltefredningen 
vil kunne danne præcedens. Vi vil derfor foreslå, at Fredningsnævnet giver tilladelse til bibeholdel-
se af de allerede plantede juletræer, til de er salgbare, og at arealet derefter skal ryddes.”

Miljøstyrelsen har den 23. november 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet 
angivet: 

”Der søges om dispensation til etablering af en juletræsplantning på ca. 2,6 ha på en ejendom om-
fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte By.

Det fremgår af fredningen, at der ikke må foretages tilplantning med løv- eller nåletræer uden for de 
arealer, der er udlagt til haver.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at fredningsbestemmelsen om tilplantning er meget klar, og styrel-
sen vurderer, at en dispensation til det ansøgte vil være præcedensskabende.

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.” 
 
Besigtigelse:
 
Fredningsnævnet har den 28. maj 2018 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.

Under besigtigelsen deltog ejendommens ejer samt repræsentanter fra Fredensborg Kommune og 
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling.  
 
Under besigtigelsen blev ejendommen og dennes nærmeste omgivelser beset. 

Placeringsstedet for den ansøgte plantage blev påvist. Den ansøgte granbevoksning er omkranset 
med et dyrehegn. 

Ejer oplyste, at der på et andet markstykke på ejendommen tidligere har været beplantet med gran-
træer, og at dette har været upåtalt. På en naboejendom, der dog er beliggende udenfor frednings-
området, dyrkes der juletræer. De ansøgte juletræer er plantet for et par år siden, og vil være fældet 
indenfor 6-8 år. De samlede anlægsudgifter hertil har ikke været ubetydelige. Det var oprindeligt 
tanken, at et større areal skulle tilplantes med gran, idet juletræsproduktion økonomisk er mere for-
delagtig end anden produktion. 

De mødte oplyste og anførte i det væsentlige i overensstemmelse med de skriftlige indlæg, idet 
kommunens repræsentant oplyste, at man kan støtte forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, 
hvorefter der ikke skal stilles krav om rydning nu, men først på et sener tidspunkt, hvor træerne er 
salgbare.  

Fredningsnævnets afgørelse:
 
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen 
og Hans Duus Jørgensen.  
 
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 indledningsvis, at der i fredningsafgørelsen er et klart forbud mod 
plantning af træer uden for de til haver udlagte arealer. Bestemmelsen er indsat til sikring af fred-
ningsformålet. De plantede juletræer er efter fast praksis at anse som træer i fredningens forstand. 
Det klare udgangspunkt er herefter, at der ikke ved dispensation kan ske lovliggørelse af den ansøg-
te plantage. Fredningsnævnet finder ikke, at der i sagen er oplyst om sådanne særlige omstændighe-
der eller forhold, som kan bevirke, at fredningens forbud mod plantning af træer kan fraviges. 

Fredningsnævnet finder herefter, at der ikke kan meddeles lovliggørende dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på det ansøgte. 

Der skal således foretages fysisk lovliggørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.  

2 medlemmer (Olesen og Jørgensen) finder, at fristen for lovliggørelse af det ansøgte forhold undta-
gelsesvis kan fastsættes til 8 år regnet fra datoen for denne afgørelse. Disse medlemmer bemærker 
herved, at der tidligere upåtalt har været juletræsdyrkning på ejendommen i en længere periode, og 
at en kortere frist end anført vil medføre et ikke ubetydeligt værdispild. Disse medlemmer tillægger 
det endvidere betydning, at Fredensborg Kommune, der er pleje- og tilsynsmyndighed for frednin-
gen, og Danmarks Naturfredningsforening har tilrådet, at der fastsættes en længere frist for lovlig-
gørelsen. 

1 medlem (Toftager) bemærker, at der i nævnet er enighed om, at det ansøgte ikke kan tillades ved 
dispensation, Dette medlem finder ikke, at der i sagen foreligger sådan oplysninger, som kan med-
føre, at lovliggørelse ikke skal ske indenfor en af tilsynsmyndigheden fastsat sædvanlig frist for 
lovliggørelse.   

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet, således at fristen for lovliggørelse fastsæt-
tes til 8 år regnet fra denne afgørelses datering. 

Det er Fredensborg Kommune som tilsynsmyndighed for fredningen, der påser, at lovliggørelse 
sker i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse.  
  
Klagefristen for den meddelte tilladelse udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefri-
sten til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgø-
relse, 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.

http://www.naevneneshus.dk/
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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 send pr. mail til:
Jesper Rosenberg, Dæmpegårdsvej 7, 3450 Allerød, mail: jr@kirkeltes.dk
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 

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


8

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. 

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. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 24. maj 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-009-2020 – Ansøgning om tilladelse til genopførelse af en garage på ejendommen ma-
tr. nr. 3e Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 142, 3450 Allerød, Fredensborg Kom-
mune.       

Fredningen og tidligere sager vedrørende samme ejendom:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om fredning af 
arealer af Kirkelte By, Karlebo. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det fredede landskab 
indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og fredningens formål er at 
bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestemmelser fremgår blandt 
andet, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der dog er fastsat visse undtagelser for 
eksisterende landbrug. Tilbygning til og ombygning af bestående bygninger kræver fredningsnæv-
nets forudgående godkendelse af byggeriets udseende og størrelse. Det er endvidere fastsat, at der 
ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mispryden-
de, herunder ledningsmaster. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

Fredningsnævnet har tidligere behandlet en række sager vedrørende samme ejendom. Ved den sene-
st behandlede sag meddelte fredningsnævnet den 17. juni 2018 dispensation til den eksisterende be-
boelsesbygning (FN-NSJ-035-2018).

Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse: 

Fredensborg Kommune har den 5. februar 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nords-
jælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at etablere en ny garage til erstatning for en ek-
sisterende. Kommunen har i forbindelse med ansøgningens fremsendelse til fredningsnævnet oplyst, 
at man kan anbefale det ansøgte. Det er oplyst, at den ansøgte garage skal placeres samme sted som 
den garage og det skur, som garagen skal erstatte. Garagen får samme visuelle udtryk som det eksi-
sterende hus med hvidpudsede mure og tagbelægning med tagpap med listedækning. 

Den til fredningsnævnet medsendte ansøgning med tilhørende bygningstegninger fra ejendomseje-
ren er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del heraf.  

Skriftlige høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 11. maj 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet: 

”Der ansøges om tilladelse til på matr. nr. 3e Kirkelte by, Karlebo i Fredensborg Kommune at 
genopføre en garage på 41m2 i direkte forlængelse af beboelseshus. Det oplyses, at garagen placeres 
på samme sted som nuværende garage. Der søges desuden om tilladelse til ombygning af en eksiste-
rende overdækket terrasse til en udendørs sauna. Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets 
kendelse af 1. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte by, Karlebo. Det fremgår bl.a. af fred-
ningsbestemmelserne, at til- og ombygning af bestående byggeri kræver fredningsnævnets forudgå-
ende godkendelse af byggeriets udseende og størrelse.

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
http://www.fredningsnaevn.dk/


2

På nedenstående kort er den pågældende matr. nr. 3e markeret med rødt, mens fredet areal er vist 
med skravering. …  

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plan-
tearter 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. 

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).   

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. Fred-
ningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte skal erstatte bygninger med tilsvarende funktioner og 
størrelse som det ansøgte, og at placeringsstedet er det samme. Fredningsnævnet finder endvidere at 
kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttel-
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seslovens § 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 
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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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:
Søren Bredvig
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland 

Bilag 1

http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

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. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 22. februar 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FN-NSJ-063-2020 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af et læskur på ejendommen matr. 
nr. 11b Kirkelte By, Karlebo, beliggende Kirkeltevej 113, 3450 Allerød, Fredensborg Kom-
mune.       

Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse: 

Fredensborg Kommune har den 19. oktober 2020 (sagsnr. 2018-0608) rettet henvendelse til Fred-
ningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opføre et læskur til 
brug for hestehold på ejendommen.  Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 
1. juni 1972 om fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Fredningen har til formål at beva-
re landskabets karakter. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet, at der er tale om 
et læskur med et areal på 5 x 7 meter og med en højde på 2,7 meter. Bygningen skal beklædes med 
træ, og taget skal være af stålplader. 

Fredensborg Kommune kan anbefale det ansøgte henset til, at læskuret ønskes opført i udkanten af 
fredningen. Kommunen anbefaler, at der som vilkår for en dispensation stilles krav om, at læskuret 
fjernes, når der ikke længere er heste på arealet og læskuret dermed ikke længere er nødvendigt.

I forbindelse med henvendelsen til Fredningsnævnet var blandt andet medsendt nedenstående byg-
ningstegning:
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Fredensborg Kommune har supplerende den 4. februar 2021 foretaget en vurdering af det ansøgtes 
eventuelle påvirkning af habitatdirektivets bilag IV-arter, hvoraf blandt andet fremgår: 

”Det ansøgte læskur er placeret på en græsningsfold. Gennemgang af luftfotos fra 2010-2020 viser 
ingen forekomst af vandhuller eller anden natur, som kan fungere som raste-, leve- eller ynglested 
for ovennævnte arter. 

Kommunen fik i 2018 foretaget en kortlægning af padder i Kirkelte fredningen. Nærmeste forekom-
ster af bilag IVa arter findes i vandhuller hhv. 130 og 170 meter fra den ansøgte placering af læsku-
ret. 

Det er kommunens vurdering på baggrund af ovenstående, at opsætning af et læskur med den an-
søgte placering ikke vil have negative konsekvenser for arter opført på habitatdirektivets bilag IV.”

Høringssvar:

Miljøstyrelsen har den 9. december 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angi-
vet: 

”Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. juni 1972 
om fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. 

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne: 

Opførelse af nybygninger må ikke foretages, dog tillades opførelse af bygninger, der er nødvendige 
for driften af allerede eksisterende landbrug. Hvor byggeri i henhold til foranstående er tilladt, er 
det en betingelse, at bygningerne placeres i tilknytning til bestående bygninger, og at tegninger vi-
sende placeringen samt byggeriets udseende og størrelse forelægges fredningsnævnet til godkendel-
se. Opførelse af drivhuse og bygninger til pelsdyrfarme er ikke tilladt. 
(…) 
Der må ikke anbringes boder, skure, campingvogne eller andre indretninger, som kan virke mispry-
dende, herunder ledningsmaster. 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. 
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Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan 
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. lovens § 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).   

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. Fred-
ningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte skal tjene et eksisterende oplyst hestehold på ejen-
dommen. Fredningsnævnet 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 her-
efter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. For at sikre fred-
ningens formål, er det et vilkår for dispensationen, at det tilladte læskur fjernes, når skuret ikke læn-
gere er nødvendigt for det på ejendommen værende dyrehold. 

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 til:
Flemming Gerner Nielsen (pr. e-boks)
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

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 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. 20122842 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 8. juli 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FN-NSJ-025-2021 – Ansøgning om lovliggørelse af en række mindre bygningsindretninger og 
om tilladelse til at opføre et drivhus på ejendommen matr. nr. 12f Kirkelte By, Karlebo, belig-
gende Dæmpegårdsvej 16, 3450 Allerød, Fredensborg Kommune.        

Fredningen: 
 
Den for sagen relevante fredning fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1. juni 1972 om 
fredning af arealer af Kirkelte by i Karlebo sogn. Baggrunden for fredningen er blandt andet, at det 
fredede landskab indeholder store æstetiske værdier med mange fine udsigtsmuligheder, og frednin-
gens formål er at bevare landskabets karakter og udsigter. Af de almindelige fredningsbestemmel-
ser, at opførelse af nybygninger ikke må foretages, idet der er fastsat visse undtagelser for eksiste-
rende landbrug i relation til bygninger, der er nødvendige af hensyn til driften. Tilbygning til og 
ombygning af bestående bygninger kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeri-
ets udseende og størrelse. Opførelse af drivhuse og bygninger til pelsdyrfarme er ikke tilladt. Det er 
endvidere fastsat blandt andet, at der ikke må anbringes boder, skure, campingvogne eller andre 
indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. 
 
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse:  
 
Fredensborg Kommune har den 26. april 2021 (sagsnr. 2021-0279) rettet henvendelse til Frednings-
nævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets lovliggør-
ende dispensation til en række tidligere opførte bygningsindretninger samt dispensation til opførelse 
af et drivhus. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:  
 
”Ansøgningen 
Ejer ønsker at opføre et 12 m2 drivhus på matriklens nordlige del. 
 
Endvidere har ejer gjort opmærksom på at der er uregistrerede bygninger på matriklen. Ejer har ind-
sendt en arealopgørelse over disse: 
 
Bygning 2: Anneks med integreret overdækning 16 m2 
Bygning 4: Hønsehuse og overdækket hønsegård 26 m2 
Bygning 5: Redskabshus og åbent cykelskur 10 m2 
 
… 
 
Ejendommen 
Ejendommen er en parcelhusligendende grund beliggende i landzone. Ejendommen har et matriku-
lært areal på 3549 m2. Det samlede bebyggede areal på ejendommen er 127 m2, jf. ejendommens 
oplysninger i BBR.  
 
Anden lovgivning 
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Byggeloven 
Det ansøgte drivhus kræver byggetilladelse jf. BR18 § 5 stk. 1 
Det eksisterende anneks kræver lovliggørelse jf. BR18 § 2 stk. 1 
 
Anbefaling 
På baggrund af ovenstående kan Fredensborg Kommune anbefale det ansøgte overfor Frednings-
nævnet. Fredensborg Kommune vurderer, at det ansøgte drivhus samt de eksisterende bygninger har 
et begrænset omfang som ikke vil forstyrre oplevelsen af det omgivende landskab væsentligt. Der 
lægges desuden vægt på, at der er tale om bebyggelse på en parcelhuslignende grund hvorfor det i 
øvrige henseender anses for hensigtsmæssigt at opføre det ansøgte 12 m2 drivhus. 
 
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er der medsendt nedenstående placeringsangi-
velse, tegningsmateriale for det ansøgte drivhus samt fotos af det til lovliggørelse ansøgte:  
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Fredensborg Kommune har den 17. maj 2021 fremsendt en habitatsvurdering for det ansøgte, 
hvoraf blandt andet fremgår:  
 
”I Fredensborg Kommune findes der regelmæssigt forekomst af paddearterne stor vandsalamander, 

spidssnudet frø, flere arter af flagermus samt få forekomster af grøn mosaikguldsmed og stor kær-
guldsmed, som er opført på habitatdirektivets bilag IV. 
 
De opførte bygninger og det nye drivhus er placeret i en parcelhushave. Gennemgang af luftfotos 
fra 2010-2020 viser ingen forekomst af vandhuller eller anden natur, som kan fungere som raste-, 
leve eller ynglested for ovennævnte arter. Der findes ingen større træer, hvor drivhuset ønskes op-
ført, som vil kunne fungere som levested for flagermus. Kommunen fik i 2018 foretaget en kort-
lægning af padder i Kirkelte fredningen. Nærmeste forekomster af bilag IV arter findes i vandhullet 
140 meter syd fra den ansøgte placering af læskuret. 
 
Det er kommunens vurdering på baggrund af ovenstående, at lovliggørelse af de opførte bygninger 
og opsætning af et drivhus med den ansøgte placering ikke vil have negative konsekvenser for arter 
opført på habitatdirektivets bilag IV.”   
 
Høringssvar: 
 
Miljøstyrelsen har den 25. maj 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.  
 
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 er at bevare landskabets karakter og udsigter.  
 
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 bemærker herved, at det må antages, at det ansøgte alene vil medføre en meget begrænset 
påvirkning på omgivelserne. Fredningsnævnet henviser i den forbindelse til, at det ansøgte er eller 
skal placeres i en eksisterende have og i forbindelse med anden bebyggelse samt at de ansøgte byg-
ninger og bygningsdele er af mindre størrelse og fremstår som sædvanlige og naturlige for en ejen-
dom som den foreliggende. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det an-



 
 

8 

søgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fred-
ningsnævnet 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 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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: 
Nor Sisden 
Fredensborg Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
DN Fredensborg 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
Dansk Ornitologisk Forening 
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 
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.  
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