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År 1973v den 17. september 1973 afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

k e n d e l s e
i sag nr. 2152/72 vedrørende fredning af matr.nrone 2 ~~ 2 ~,
2 ~ og 2 ~v Sørup by, Grønholt sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nord-
lige fredningskreds den lo. maj 1972 afsagte kendelse hedder
det:
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I skrivelser af 3. september 1971 og 26, november 1971 har Frednings-
planudvalget for Københavns 9 Frederiksborg og Roskilde amter i medfør af

naturfredningslovens § 11 rejst fredningssag vedrørende ejendommene matr.
nr. 2 d, 2 e og 2 c, Sørup by, Grønholt sogn. Påstanden er sålydende:

u§ L Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres,
og således, at de udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som land-
brugsarealer.

§ 2. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver art. Der
må ikke anbringes skure, boder eller andre indretninger, som kan virke mis-
prydende, herunder ledningsmaster. Det naturlige jordsmon må ikke ændres
ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes
på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen.

§ 3. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af
eksisterende beplantning. Der må heller ikke uden tilladelse fra fred-
ningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne 'oatrikelnum-
re eller dele deraf.

Det på ejendommen matr, nr. 2 d Sørup Qy, Grønholt sogn i nordskel-
let plantede poppelhegn skal ved beskæring i fremtiden holdes i en højde
af maksimal t 3 meter over terræn.
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§ 4. Ved nyopførelser eller omb,ygning af eksisterende b,ygninger

skal tegninger udvisende bebyggelsens udseende forinden godkendes af

fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra delUle bestemmel-

se.

§ 5. På ejendommen matr, nr. 2 e Sørup by, Grønholt sogn skal det

være tilladt almenheden at opholde sig og færdes til fods. Teltslagning

og eampning er ikke tilladt.

§ 6. Uanset bestemmelserne i § l og 2 kan der på matr. nr. 2 e9Sørup

by, Grønholt sogn9 efter fredningsnævnet s nærmere godkendelse etableres

en mindre raste- og parkeringsplads."

Baggrunden for den fremsatte begæring om fredning er følgende:

Tandlæge Jørgen Aggernæs, der ejer ma tr. nr. 2d, 2 p, 2 ae 9 3 h og

3 an~ Sørup b,y, Grønholt sogn, fik ved skrivelse af 26. juni 1970 fra

B,yudviklingsudvalget for Helsingør-egnen tilladelse til udstykning af

matr. nr. 2 d med henblik på salg af denne parcel til gartner Keld Leveau,

Tåstrup, til oprettelse af et frilandsgartneri. I byudviklingsudvalgets

skrivelse er det bl. a. anført

" •••~ ejendommen matr. nr. 2 d, der er beliggende i yderzone, har

et areal på 3,68 ha, at gartner Keld Leveau har drevet gartneri i Tåstrup

sammen med sin fader i 20 år, ~ ejendommen vil blive bebygget med bebo-
\ ,l?~t eZ.L<4'i.;f't.sb,ygningpå 65 m2 ,

elsesbygning på 154 m2 ' at (fer p~ ejendommen vil blive drevet trilufts-

gartneri med kultivering af stedsegrønne planter •••"

Sagen blev forelagt fredningsnævnet med ansøgning om dispensation

fra naturfredningslovens bestemmelser om bebyggelse inden for 300 m fra

skov og 150 m fra amtsvej.

Nævnet behandlede sagen i møde d. 9/1 1971 og gav afslag på ansøgningen

om dispensation p.g.a. arealets karakter. Afgørelsen blev indanke t for

Overfredningsnævnet, der i skrivelse af 19. maj 1971 underrettede klage-

ren om, at Fredningsplanudvalget agtede at rejse fredningssag, og at an-

kesagen måtte afvente udfaldet af fredningssagen.
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.~ I Fredningsplanudvalgets skrivelse af 3. september 1971 anføres

følgende:

"Den 9. januar 1971 afslog Fredningsnævnet at meddele dispensation

fra naturfredningslovens bestemmelser om byggelinier ved visse veje og

skove til opførelse af beboelseshus og driftsb,ygninger med henblik på

etablering af et gartneri på ejendommen matr. nr. 2 d,Sørup by, Grønholt

sogn.

Under sagens behandling tilkendegav de for Fredningsplanudvalget,

Danmarks Naturfredningsforening og skovvæsenet mødende repræsentanter, at

det omhandlede areal efter deres opfattelse var fredningsværdigt. Samtidig

oplystes, at det østlige naboareal mellem bivejen til SØrtlP Trinbræt og

Gl. Grønholt Vang i et vist omfang benyttes af almenheden som udsigts-og

opholdsareal uagtet der ikke er legal ret til sådan offentlig anvendelse.

Fredningsplanudva:gets sekretariat har senere forelagt udvalgets

plenum spørgsmålet om rejsning af fredr~ngssag på den indledningsvis nævnte

ejendom, idet de eksisterende fredningsbyggelinier ikke kan anses som til-

strækkelig sikring af områdets landskabelige status. Udvalget he.r herefter

vedtaget overfor Fredningsnævnet at rejse sag om fredning af matr. nr. 2 d

samt tilstødende naboarealer i det omfang det vil være nødvendigt for at

bevare det pågældende landskabsmiljø og at udnytte dette for almenheden."

Nævnet har taget sagen under behandling, og meddelelse om frednings-

begæringen blev optaget i Statstidende og de lokale aviser for den 16.sep-

tember 1971, ligesom ejerne blev underrettet herom i skrivelse af 14.sep-

tember 1971. Første møde, i hvilket besigtigelse blev foretaget, fandt

sted 15. oktober 1971 efter skriftlig tilvarsling af 23. september 1971

til ejerne, panthaverne og øvrige interesserede.

Arkitekt Holden-Jensen, Fredningsplanudvalget, påpegede, at fred-

ningen ønskes såvel af hensyn til udsigten fra bivejen 80m af hensyn til

4It det landskabelige miljø, der vil skifte karakter på uheldig måde ved be-

bygeeIse og beplantning med stedsegrønne vækster. Han tilføjede, nt offent-
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-(e lig adgang til mntr. nr. 2 c naturligt vil kunne medføre indretning af en

parkeringsplads på et eller andet tidspunkt. ,

De for Dm:unarks Naturfredningsforening mødende f3J1dt, at en bevaring

af den smukke udsigt mod Esrum sø må anses som meget værdifuld og anbefa-

lede fredningens gennemførelse.

Kommunens repræsentanter udtalte, at hvis fredningen gennemføres vil

kommunen finde det rimeligt, at administrationen af matr. nr. 2 c Sørup

overlades til skovvæsenet.

Skovvæsenets repræsentant erklærede, at skovvæsenet vil stille sig

imødekommende over for det af kommunen foreslåede. Han fandt at der burde

indrettes en parkeringsplads i forbindelse med en rasteplads på arealet.

EjG~na af ejendommene har protesteret mod fredningen.

Ejeren af matr. nr. 2 d, tandlæge Aggernæs, har udtalt, at hallS ejen-

dom vil kunne bebygges uden at dette vil genere udsigten fra bivej en.

Dersom fredningen gennemføres har han påstået 90.000 kr. i erstatning, idet

han har fremhævet, at en rationel udnyttelse og dyrkning af jorden i så

fald vil være umulig og jorden derfor nærmest værdiløs.

Ejeren af matr. nr. 2 e, Børge Jeppesen, har nedlagt påstand om en

erstatning på 100.000 kr. for den ved fredningen foranledigede forringelse

• af ejendommens værdi.

Ejerne af mntr. nr. 2 c, fru Lilly Larsen, fru Mary Jacobsen og fru

Edith Parkholm, har påstået 200.000 kr. i erstatning. De har tilføjet,at

de er villige til at afhænde arealet til staten.

Nævnet finder, at en fredning af matr. nr. 2 d, 2 e og 2 c, Sørup by
Grønhol t sogn, vil være værdifuld både af landskabelige (miljøbevarendo)

hensyn og af hensyn til udsigten mod Esrum sø, hvorved bemærkes, at fred-

ningen vil slutte sig naturligt til den vod Overfrodningsnævnets kendelse

af 15/3 1939 foretagne fredning til bevaring af udsigten over Esrum sø

~ fra landevejen Hillerød-Fredonsborg, omfattende helt eller delvis matr, nr.

4 c og 4 i, Stenholt Vang, og matr. nr. 3 h,2 p, 3 a, 3 g, 3 ø,3 ab og
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3 ac Sørup.

Den Fr€d.ningsplanudvaJ.get nedlagte påstand vil derfor være at tage til
folge som nærmere nedenfor bestemt og iøvrigt i overensstemmelse med det
kendelsen vedhæftede kort.

Med hensyn til retningslinierne for den ejerne tilkommende erstatning
bemæzokes, at området ligger i landzone og, bortset fra et ubetydeligt om-
råde i det nordvestlige hjørne af matr. nr. 2 e, indenfor 300 m fra skov
og tildels indenfor 150 m fra amtsvej. Matr. nr. 2 d og 2 e er noteret som
landbrug, medens dette ikke er ~ilfældet for matr, nr. 2 c.

Om de enkelte ejendomme skal følgende bemærkes:
l. r~.tr. nr. 2 d (Aggernæs) ca. 3.7 ha. Hele ejendommen, der består af

matr. r.r. 2 d og yderligere 4 matr. me, har et areaJ. af ca •.8.5 ha.
Ifølge attest af 27/9 1971 fra Frederiksborg amtstue udgør ejendomsværdi-
en efter vurderjr~ 1/4 1971 550.000 kr. hvoraf grundværdi 158.800 kr.

Ejerens advokat her i skrivelse af 16/11 1971 fremsat et erstatnings-
krav på 90.000 kr. med følgende mctiveringer:
~verina: I

Ved fredningsnævnet s kendelse af 7/9 1938 blevet tilstødende ~eal
på 43.650 ~ på cen anden side af landevejen og lidt forskudt mod vest
fredet mod en erstatning på 6.000.

ret areal af min klients ejendom, der nu ønskes fredet, er stort
36.817 m2• Den seIl."'lemsnitlige grundværdi for landbrugs jord i året 1938
i Frederiksborg e.wt androg ca..kr. 850,00 pr. hektar. Ved 14. alm. vurde-
ring 1969 blev den gennemsnitlige jordværdi for Fredensborg vurderings-
kreds sat til 1'".r. 10.474, jordværdien for min klients ejendom blev sa.t
til kr. 1,20 pr. hv.m. altså kr. 12.000 pr. hektar. Det vil nok "'"ærere-
alistisk at regne med en yderligere prisstigning i de sidste 2 år på ca,

le 10% pr. år - altså til ca. kr. 14.500,00.
Hvis er~tatningsbe10bet fra 1938 pr. areclenhed simpelthen forhøjes med
saom9 faktor SOD den her dukumenterede værdistig!"~ng på jorden, giver
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dette en erstutningssum på ca. kr. 87.000.
~Moti ve_rin,LLII_

Ved slutseddel af 27. januar 1970 solgte min klient den omhandlede
parcel til gartner Kjeld Leveau? som han kom i forbindelse med gennem en
annonce gartneren havde indrykket? i hvilken han søgte jord til et gartneri.
I henhold til slutsedlan androg salgssummen kr.-lJ5~~Q + yderligere kr.
500.00 pr. måned fra l. februar 1970 indtil overdragel sesdagen , som først
kunne indtræde? når alle tilladelser forelå. Ialt altså kr~ 135.000.
Når fra dette beløb trækkes den rent landbrugsmæssige værdi i h.t. for-
anstående ( kr. 15.000) og den fremkomne sum yderligere reduceres med 25%
svarende til kurstab på sælgerpantebrevet fremkommer kr. 90.000.

..1:'!0rit~:erip~lp:..!.
Min klient købte ved skøde af 29. marts 1965 jordarealet, der ialt

omfattede 95.692 m2? for en samlet pris af kr. 195.000.- altså cu. kr.2,oo
pr. kv.meter. Når hensyn tages til den i årene 1965-1971 kendte prisud-
vikling, svarer salgssummen for parcellen, som androg knap kr. 4,00 pr.
kv. meter, ganske nøje til købesummen for hele arealet.

Følges den nedlagte fredningspåstand vil det være i praksis umuligt
at foretage en rationel udnyttelse og ~rkning af jorden, idet dette kræver
avlsbYsninger og beboelse på arealet. Jorden vil derfor blive nærmest værdi-
løs. Erstatningen beregnes som nævnt ovenfor i afsnit II, altså til kr.

•-e
e

90.000 ."
Nævnet finder at måtte lægge til grund, at den som følge af salget af

matr. nr. 2 d planlagte opførelse af bolig og driftsbygninger til gartneri
ikke er blevot forhindret af denne fredningssag men af bostemmelsen i n~tur-
fredningslovens § 47 stk. l nr. l og tildels nr. 3, idet ejeren efter for-
holdene på stedet ikke kunne have nogen berettiget forventning om dispen-
sation fra do heri indeholdte forbud mod bebyggelse. Derimod må det orken-
des, at fredningen vil være til hinder for at anvende arealet til gartneri.

Nævnet finder ikke at kunne læggo afgørende vægt på de af ejerens ad-
vokat anførte begrundelser? dels fordi byggoliniebetragtninger ikke ses at
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vcere indgået i kendelsen af 15/3 1939, dels fordi dsr her ikke er tale om
afståelse, men om en fredning der ikke forhindrer ejeren i at benytte are··

Blet som hidtil. Nævnet finder, at de som følge af fred.n:ingenpålagte bånd,

herunder at <1l'ealetikke kan benyttes til gartneri, fOrI.'i.ngerarealets v@r-

(li med 30.000 kr. 9 der derfor vil være at erstatte ejeren •
...J. J1?tr~.2 e_ (Jeppesen)ca. 5,1 ha. Ifølge attest .af 28/9 1971

>

fra Frederiksborg amtstue udgør ejendomsvmrdien efter vurderine pr. 1/8
1969 3o~.000 kr., hvoraf grundvmrdi 91.300 kr.

Ejeron har under sagen fremsat et erstatningskrav på 100.000 kr. for
vmrdiforringels0 som følge af frodni.nc;en.

Efter sagens optagelse til kendelse har ejerens advokat i skrivelse

ar 25. teb:rua.r1912 gjort nærmere rede herfor. Han har desuden fremsat 00-
gæring om opførelse af en aftægtsbolig i ejendommens nordvestlige hjørne,
hvilket efter hans mening ikke kommeri konflikt med den ønskede fredning.

Han har oplyst, at ejeren er 56 år og har oven'ejet at overdrage ejendonmen

til sin datter og svigersøn. Hvis dette ønske op.t'yld.es,har han nedsat sit
erstatningskrav til 50.000 kr. Det or videre anført, at ejeren har overvejet

at benytte jorden til handelsgaxtneri med tilhørende drivhuse, hvilket er

uforeneligt med fredningspåstanden. Hvis aftægtsbolig ikke tillades, speci-

fieeres kravet således:

Udgift til b,yegegrund andetsteds 50.000 kr.

e, forbud mod gartneri 40.000 kr.
ulemper iøvrigt

ialt 100.000 kr.
Efter formålet med fredningen finder n~vnet ikke at kunne give til-

ladeIso til opførelse ar en aftægtsbolig, og nævnet anser d0t iøvrigt
for udeluR1{et, at tilladelse hertil villo kunne opnås hos zone~ndigheden.
Nævnet finder ikke at ~~e tage hensyn til ejerens overvejelser, der i~(e
har givet sig konkret udslag, om at benytte ejendommen til gax'tneri og at
opføre drivhuse, hvorved også bemærkes, at opforelso af drivhuse ikke kan

ske uden dispensation fra bostemmelsen i naturfredningslovens § 41 stk.l
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nr. l og evt. nr. 3. Nævnet finder? at ejendommens værdi som følge af fred-

ningen forringes med 30.000 kr.? der derfor vil være at erstatte ejeren •

....21.!1~tr.Æ:_.s_E_,_~". (fruerne Larsen,Jacobsen og Parkholm hver for 1/3)

ca. 113 ha (heraf vej 2.800 ~).

Ifølge attest af 27/9 1971 fra Frederiksborg amtstue udgør ejendoms-

værdien efter vurdering pr. 1/8 1969 16.000 kr. (ubebygget). Ejendommen

er ifølge tingbogen ubehæftet.

Ejernes repræsentant, der har oplyst? at der overfor Boligministeriete
·11

er fremsat krav om 150.000 kr. i erstatning i anledning af By- og landzone-

loven? har fremsat et krav under denne sag på 200.000 kr •• Han har gjort

gældende, at ejendommen vil være uden værdi for ejerne efter den foreslåe-

de fredning. Ejerne er villige til at overdrage staten arealet for 200.000

kr •• De har oplyst, at det har været deres mening at bygge et sommerhus på

arealet. De har henvist til, at de har tilladelse til det og har fremlagt

fotokopi af sålydende skrivelse af 15/5 1939 fra fredningsnævnet:

"I anledning af Deres andragende af 8. ds. meddeler nævnet Dem her-
~§ 25, 2 stk. således at De påved dispensation fra naturfredningslovens

ejendommen matr. nr. 3 c Sørup må opføre det eoomerhus, hvoraf De har

sendt fotografi? så nær ved det sydlige skel (Hr. Tetens ejendom) som

brandpolitiloven tillader (12i m.)

Nævnet var enigt om sa.ctic1igtat tilkendegive Dem ( og medejere)?

at det ikke agter at give tilladelse til yderlige bebyggelse af denne

ejendom.

Ve dlagt e kopi bedes tilbagesendt med Deres medejeres underskrift."

Det bemærkes, at det efter skriveIsens henvisning til naboejendom-

~en (Tetons) må antages at skyldes en fejlskrift, når ejendommen boteg-

nes som matr. nr. 3 c.

Uanset at skovbyggelinien også var gældende? da tilladelsen blev

givet, har nævnet efter det med fredningen tilsigtede formål, herunder at
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der skal være adgang for offentligheden til ejendommen ment, at burde tage
()opr.'18,

påstanden om forbud mod bebyggelse tilfølge. Dette standpunkt begrundes~med~

at det må anses for usandsynligt, at der efter by- og landzonelovens ~-

krafttræden vil kunne opnås tilladelse til beb,yggelse fra vedkommende zo-

nemyndighed.

D:).(ler må gives ejerne medhold i, at ejendommen som føl{5e af fred··

ningen vil blive værdiløs for dem, bestemmes det i medfør af naturfred-

ningslovens § 19, at ejendommen afstås til staten mod erstatning af ejen-

dommens handelsværdi~ som efter nævnets skøn udgør 24.000 kr.

Panthaverne i ejendommen matr. nr. 2 d og 2 e har ikke rejst krav

under sagen, og da panthaverne s sikkerhed ikke skønnes forringet ved fred-

ningen, vil de tilkendte erstatr~nger være at udbetale til ejerne.

Erstatningsbeløbene, ialt 84.000 kr. udredes af statskassen med 3/4
og med 1/4 af Frederiksborg amtsfond og forrentes med 8 % årlig fra dato-

en for afsigelsen af denne kendelse.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at forelægge

for Overfredningsnævnet, Forelæggelson fritager ikko den~ der er utilfreds

med kendelsen~ for at appellere den til Overfredningsnævnet~ Arucefristen

er 4 uger efter modtagelsen af kendelsen.

Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende forud for pantegæld

på matr. nr. 2 d og 2 e, Sørup by~ Grønholt sogn, og som adkomst for kul·-

turministeriet på matr. nr. 2 e~ Sørup by, Grønhal t soen,

THI BESTmiJES ~

Ejendommene matr. nr. 2 d~ 2 e og 2 e, Sørup by, Grønholt sogn9

ialt ca lo ha. fredes med den virkning~ at tilstanden på dem ikke må æn-

dres, og således, at de udelukkende må benyttes som hidtil~ fortrinsvis

som landbrugsarealer. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af en-

hver art. Der må ikke anbringes skure, boder eller andre indretninger,

som kan virke skæmmende, herunder ledningsmaster. Det naturlige jordamon
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• må ik~o ændres ved afgravning eller opfyldninet og ktm nedbrydeligt affald
må henlægges på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende
for naturen. Der må ilrke foretages beplantning udover vedligeholdelse af
eksisterende beplantning. Det på ejendommen matr. nr. 2 d i nordskellot
plantede poppelhegn skal ved beskæring holdes i en højde af maksimalt 3

moter over terræn. Der må ikko udol1 tilladelsG fra fredningsnævnet sko ud-

stykning af' de u..."lderfreOningen inddra,ene nlatrikelnumre eller dele heraf.
Ved nyopførelser eller om~gning af eksisterende b,rgninger skal tegninger

ud.viscn.01.ebebyggelsens udseende forinden godkendes af fredningsnævnet.

Normal vedlieeholdelse er undtaget fra denne bestennnelse.På ejendommen
ffiQtr.nr. 2 c,Sønlp, skal dot være tilladt almenheden at opholde sig og
færdos tB fods. Teltslagning og camping er ikke tilladt.

Fredllincon skal ikke VD.1retil hinder fort at der på.matr. nr. 2 c,

SØIUP by, Grønhal t sogn, efter fredningsnævnets run:rmereGodkendelse etab-

lerns en mindre raste-- og parkeringsplads.

I erstatning udbetales til
tandlæge J. Åggernæs 30.000 kr.
prokuI'ist Børge Jcpposon 30.000 kr.
Fn! Lilly Larson 8.000 kr.

• fru Mary Jacobson 8.000 kr. ,

fru Ed! th Parkholm 8.000 kr.

Boløbene for.rentoG fra datoen for kendolsens afsigelse
med e % ;?U'lig.
Påtalorot hckr Frodningsplanudvalgot for F1'odcriksborg m.fl. amter og

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds.

Feilborg Jørgensen
Aag::'irtl Larsen Maaløo Jespernen
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·e Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i med-
før af naturfredningslovens § 25. Endvidere har ejeren af
matr.nr. 2 d og ejerne af matr.nr. 2 c ved advokat F. Reindel- -

e
-e
e

anket med påstand på en væsentlig højere erstatning.
Overfredningsnævnet har den 25. oktober 1972 besig-

tiget det fredede areal med deltagelse af de ankende samt re-
præsentanter for fredningsplanudvalget~ Danmarks Naturfred-
ningsforening7 Fredensborg-Humlebæk kommune og Direktoratet
for Statsskovbruget~ Frederiksborg skovdistrikt.

Under besigtigelsen tilbød ejeren af matr.nr. 2 d~
tandlæge Aggernæs~ afhændelse til det offentlige af matr.nr.
2 ~~ sammesteds? ialt ca. 1325 m2 - et granbeplantet areal -
beliggende udenfor fredningen - mellem denne og landevejen
Hillerød-Fredensborg.

på et senere møde i Overfredningsnævnet samme dag mød-
te advokat Jørgen Reindel for og med de ankende, tandlæge
Aggemæs og fru V. Larsen som medejer af matr.nr. 2 ~~ og ned-
lagde påstande i overensstemmelse med de i kendelsen side 5

I og II samt side 8 punkt 3 anførte samt tilbød afståelse af
matr.nr. 2~, sammested~ for vurderingssummen kr. 19.800.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stad-
fæste den af fredningsnævnet afsagte kendelse med følgende min-
dre ændringer af fredningens omfang og indhold~ samt - under
henvisning til arealernes status (skov- og vejbyggeliniearea-
ler~ beliggende i landzone) - med en nedsættelse af erstat-
ningerne til ejerne af matr.nr. 2 ~ og 2 ~.

Fredningens omfang.
Under fredningen inddrages matr.nr. 2 ~~ Sørup by,

Grønholt sogn - ialt ca. 1325 m2, samt et nedlagt vejareal -
ca. 690 m2 - tillagt matr.nr. 2 d, sammested, der herefter ud-
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gør ca. 3.75 ha.

Fredningens indhold.
KendeIsens generelle bestemmelse vedrørende beplant-

ning~ jfr. kendeIsens pag. lo~ udformes således~ Der må ikke
foretages beplantning med træ- eller buskvegetation udover ved-
ligeholdelse af eksisterende beplantning.

Vedrørende matr.nr. 2 d bestemmes følgende~
Det på ejendommen matr.nr. 2 d i nordskellet plante-

de poppelhegn samt granplantningen på det tilstødende areal
af 2 d skal ved beskæring holdes i en højde af maksimalt 3 m
over terræn; og granplantningen må efter afdrivning kun erstat-
tes med hegnsplantning langs vejen af maksimalt 3 m's højde.

For ejendommen matr.nr. 2 ~ bestemmes særligt, at
granplantningen skal ryddes ved en højde af 3 m~ og gentil-
plantning må - bortset fra en hegnsplantning langs nordskellet
på højst 3 m - ikke finde sted.

KendeIsens generelle bestemmelse vedrørende eksisteren-
de bebyggelse~ jfr. pag. 109 ændres til~ "Ved genopførelse eller
ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende
bebyggelsens udseende og placering forinden godkendes af fred-
ningsnævnet.iV

Erstatningerne.
Ad matr.nr. 2 cæ og 2 dp Sørup byp Grønholt sogn.

I anledning af det af ejeren af matr.nr. 2 ~? samme-
sted? fremsatte ønske om offentlig overtagelse har Overfred-
ningsnævnet i skrivelse af 5. december 1972 tilbudt overta-
gelse for en erstatning på 10.000 kr. forrentet med 8 % p.a.
fra den 25. oktober 1972. Ejeren har ikke ønsket at afstå
ejendommen for dette beløb? hvorfor matr. 2 cæ kun servitut-
fredes.
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For fredning af matr.nr. 2 ~ og 2 ~~med indhold som

ovenfor bestGmt~ har Overfredningsnævnet tilbudt erstatninger
på henholdsvis 2.500 kr. og 20.000 kr.~ ialt 22.500 kr. ~ for-
rentet med 8 10 p.a. fra den lo. maj 1972.

Vedrørende matr.nr. 2 d er Overfredningsnævnets til-
bud afgivet under hensyn til~ at den i naturfredningslovens
§ 47 omhandlede tilladelse til bebyggelse indenfor skovbygge-
linien ikke ville være blevet meddelt til opførelse af den an-
søgte gartneribebyggelse~ samt til at fredningen ornfatterdet
ved vejforlægning af Hillerød-Fredensborgvejen tillagte vej-
areal.

•

IÆatr.nr. 2 d er pr. l. juli 1972 solgt til civilinge-
niør Ivar Kyed. Ifølge endeligt skøde af 23. marts 1972 (ting-
lyst den lo. april 1972) oppebærer sælgeren fredningserstat-
ning~ der ikke overstiger 50.000 kr.

Ad matr.nro 2 e~ sammestcdo
Under hensyn til? at ejendommenp en landbrugsejendom

med tilhørende bygninger~ er omfattet af ovennævnte byggeli-
nier og beliggende i landzone? har Overfredningsnævnet tilbudt
en nedsat erstatning på 20.000 kr.

Erhvervelse.
Ad matr.nro 2 Cz sammested.

Overfredningsnævnet har stadfæstet fredningsnævnets
afgørelse om offentlig overtagelse og har i erstatning tilbudt
det af fredningsnævnet tilkendte beløb 24.000 kr.

Ejendommen~ der er ubehæftet? overtages pr. l. april
1973~ der er skæringsdag for refusion af skatter og afgifter.
Ejendommen vil - under hensyn til dens beliggellhed umiddelbart
ved statsskov og den fremtidige administration - ved nærværen-
de kendelse være at overdrage staten ved direktoratet for stats-
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skovbruget; der er enigt heri.

Da ingen af de af Overfredningsnævnet fre~nsatte er-
statningstilbud er accepteret, har Overfredningsr-ævnet anmodet
taksationskommissionen om at ville fastsætte erstatnineerne.

Ved kendelse afsagt den 14. marts 1973 har taksations-
kommissionen udtalt følgende~

,

"Taksationskommissionen finder på grundlag af besigti-
gelsen og de til brug for sagen tilvejebragte oplysninger? at
det ved fastsættelsen af fredningserstatningerne må tages i be-
tragtning; at de fredede arealer er beliggende i lBndzone og
inden for skov- og/eller vejbyggelinie. Det findes efter det
oplyste og på baggrund af den i de senere år fulgte strenge
praksis med hensyn til dispensation fra naturfredningslovens
byggeliniebestemmelser at måtte lægge til grund~ at der ikke
kunne være opnået tilladelse til opførelse af gartneribebyg-
gelser på matr.nr.ne 2 d og 2 e? ligesom der findes at kunne- -
ses bort fras at der selv bortset fra fredningen kunne være
oprettet en selvstændig landbrugsejendom på matr.nr. 2 d. De
fredede arealer er efter det oplyste landbrugsmæssigt af ringe
værdi? men har - også under landbrugsmæssig udnyttelse - en
betydelig herlighedsværdi i kraft af deres beliggenhed i en
eftertragtet egn af Nordsjælland og tæt ved skov og sø. Hvad
angår matr,nr. 2 ~ finder taksationskommissionen? at der ved
fastlæggelsen af ejendommens værdi må ses bort fra den i 1939
meddelte 1 men aldrig udnyttede dispensation til opførelse af
et sommerhus.

på grundlag af det anførte finder taksationskommissio-
nen? at den som følge af fredningen skete værdiforringelse af
matr.nr.ne 2 ~? 2 ~ og 2 ~~ henholdsvis værdi.en af matr.nr.
2 c i det højeste kan antages at udgøre de beløb) som Over-

e
·e
e
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fredningsnævnet i sin skrivelse af 5. december 1972 har til-
budt at yde i erstatning. Kommissionen har derfor besluttet at
fastsætte erstatningerne i overensstemmelse hermed. vv

Et kort nr. 2-106 visende grænserne for de fredede
arealer~ der ialt udgør ca. lo ha~ og hvoraf 1~3 ha overdra-
ges til staten~ er vedhæftet nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nord-
lige fredningskreds den lo. maj 1972 afsagte kendelse vedrøren-
de fredning af arealer af Sørup by~ Grønholt sogn? stadfæstes
med de foran anførte ændringer.

I erstatning er d. 13. august 1973 udbetalt til
l. Tandlæge J. Aggernæs;

Hvilebækvænge 26~
3520 Farum
(matr.nr. 2 ~ og 2 cæ
Sørup~ Grønholt sogn) 22.500 kr.
Prokurist Børge Jeppesen~
Hillerødgade 77~
2480 Fredensborg
(matr.nr. 2 ~~ smst.)
Fru Lilly Larsen~
Artillerivej 58~ 39

2300 København S.

20.000 Vi

Fru r~ary Jacobsen~
Samosve j 28 ~;
2300 København S.
Fru Edith Parkholm,
Amagerbrogade 127, 4.th,
2300 København S.
for hver 1/3 af
for afståelse af matr.nr.
2 c smst.

24.000 "
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.,

Erstatningsudgiften, ialt 660500 kr. med renter 8 fa
p.a. fra den lo. maj 1972 til anvisningsdagen~ er udredet med
3/4 af statskassen og 1/4 af Frederiksborg amtskommune.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som adkomst
for staten ved direktoratet for statsskovbruget til matr.nr.
2 ~~ Sørup by~ Grønholt sogn, idet med hensyn til de ejendom-
men påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

Udskriftens rigtighed bekræftes
/

.'.4:_,.. ,' ./.'_ /' ,'{' 0'(

Bo Andersen

,

"
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i sag nY'. 2152/72 til ovcrfreclningr..>niJJVll0t::.') 1: ei}r1E::1Deaf 17.

sepiemb8T l'J'73 vedrørend e freclrline af IOn,tr .JL:C. 2 ~l1Il. fl. ~

~3ørup by, Crcm}101 t ::.wgn .
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Efter ovcrfredning:-mævnets opfattelse foreligger- cl21'

ikke grl.mdlar; foJ.~ a t aD tage, at d er .- udover den tilkend te

:rredning~~crs -Latld llC - -Li 11';.ommer -Land] o:ge !l.cgernæs nOGet krg,v

om erstatn.tll::S som det 81' ham krævede, og påf:~tanden vil derfor

fors~lVid t være at afvi~3e. Dette er meddel t ved skrivelse af

12. december 1973. Det l)(-mm~rkes heri, at dE:.t tab, som er lid t

ved, at ejendommens SQlg til gartneribrlJ.g ikKe kl).lll1.(~(-d'foK--

tuercs - hvilket efter det opl;yr3te har været af vh::sentJ ig

økono~isk ~etydLing - ikke skyldes f~edningcTIn gcnncmffrcJse,

I
men cl en omf3i.;ænCij C1J19d, [~t det solgte var omfattet af' bc~ tem-"

rne18crYlc; i Dd tLJxfr'cdni.EO>.l ov ens § I; 7, r:.1i,k. 1, nr. l, om l;e-

hyggclso indenfor 300 In fro. skov, hvorfra dispens~tion ikke

kunne opno.s. Endvidere anføres, at det forhold, at tancU.c.:gc

Aggernl:ijS .Lkke pf;:n:JOnl-jg t \'<.lr inddra[';ct under di~Jp(?m~a Lionf::3'"

caeen~; behandl i ng foL' fredningG~1æv1J et i ;januar 19'71. t ikkfJ nnr

• først blev o.fgjort 11"!1dcr cJen - efter diE,prc:.rJSu.tionsst:3,gcY1S;·:;,nl<.:e

•
"'1'{"Q'}1"L,,("(~1(''''-eI1C' 0., r)')J '""~ I.~L...J~-""'....l-\"J II ........ ) .) t_ L)

C:'>.' r'ol'Tentct fra il~ai
(.

vil hore f ter V,\:I'(; ~ t :r orrcll.te :f.':('c:: nl1 cl VY71, d.·I,'.::-:. Jr:.e<'l. y(lE-::t""

., . l " ~ (n ·r/ 1'1"1 0__J gere o.J.'8 re~') '/) IA~ 0 l"~ p.:i. c: nI' :{.1', ._. ,lOO.
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under hensyn til, at dc-;-Lpå grund af sygdom bur være L r:Ll1;e-

li.gt begrundet at benybt(~ advoltatlJistllnc1 unrJe_e f:('l'dningssag?YJ.

T h i b e s t e m ID e EJ

Den af overfrednil1g~:m<Lvne!:; den 1'(. septem1Jer 1973 af--

sagt8 kend~lne vedrørende fredning af matr.nr. 2 d m.fl.l

Sørup by , Grønholt sogn, ændres i overens~-~ternmelse med :loran--

stående.

I 1.800, samt et 0111kostn-i_])gt,lv.;10b }Je-t 1.000 XI'. eJler ial-i: ?8o(\

kr., som er anvist.

. l t 2 ') lla _- . lioo Kr., d er j 1«-]\.e::o:r-rell--

tes, er afholtl t af f1tatf..'lkassen med 3/1- og af Ji'redol'iksborr.;

amtcrud med 1/4.

•~
B. j\lJ.c1en:~e!J .
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for

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts
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, Den lo. maj 1972 afsagdes i
FS.26a/71 Fredning af matr. nrene 2 d,2 e

og 2 c, Sørup by, Grønholt sogn,

sålydende
K E N D E L S E:

-I
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Fredning af arealer ved Sorup
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f-l. Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 2 8 FEB. 1995

Vedr. FS 83/94, matr. nr. 2 e Sørup by, Grønholt.

Ved skrivelse af 8. december 1994 har Fredensborg-Humlebæk
Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets
tilladelse til at etablere en ca 60 m2 tilbygning til det
eksisterende stuehus til sammenbygning med en af driftslæn-
gerne, hvorved boligarealet øges fra ca 155 m2 til 233 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.
september 1973, der har til formål at bevare det landskabelige
miljø samt sikre udsikten fra bivejen Grønholtvangen mod Esrum
Sø.

Nævnet har foretaget besigtigelse af ejendommen.

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.

e An
\'l.\\ /2 - 000 l

, '\"\

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



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

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

Arkitekt John Kr6nlein
Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Poul Boeg
Fredensborg-Humlebæk kommune, j.nr. 94-357
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-208-6-94,
Frederiksborg Statsskovdistrikt,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Karen Ruud Mortensen.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Stengade 72-74, 3000 Helsingør

Tlf.49210917 Fax. 49214686 Rib. NR. 5535. 00·

Den 24. september 1997 kl. 9.00 afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde på

ejendommen Grønholtvangen 4, Fredensborg i sagen

FS 53/97. Matr. nr. 2 e Sørup by, Grønholt.

• For nævnet deltog formanden, Thorkild Bendsen samt Karen Ruud Mortensen og Ole Retoft.

Ejeren, Johan Banzhaf deltog tillige med Morten Find, Østlige Øers Bygge- og Maskinudvalg.

For Frederiksborg Amt deltog Finn A. Olsen.

For Fredensborg-Humlebæk Kommune deltog Simon Altschul.

For Frederiksborg Statsskovdistrikt deltog Lars Toksvig.

For Danmarks Naturfredningsforening og dennes lokalkomite deltog Søren Widding.

Vedr. ridebanen:

Johan Banzhafbemærkede, at placeringen af den påbegyndte ridebane er valgt bl.a. for at begrænse

de nødvendige jordarbejder. Ridebanen er alene til privat brug.

Finn A. Olsen bemærkede, at amtet ikke kan anbefale en tilladelse til den påbegyndte ridebane, men

til en ridebane med den alternative placering ifølge det foreliggende projekt fra Østlige Øers Bygge-

og Maskinudvalg.

Simon Altschul bemærkede, at kommunen, der aldrig har modtaget en ansøgning vedr. den

påbegyndte ridebane, kan tilsluttet sig amtets indstilling.

Lars Toksvig og Søren Widding tilsluttede sig ligedes det af amtet anførte.

Vedr. adgangsvejen:

Alle de mødte anbefalede en godkendelse af den etablerede adgangsvej, der er godkendt af

kommunen.

ael /<"'t // /_ oCJ()/



Vedr. beplantningen:

Johan Banzhaf oplyste, at beplantningen syd for bebyggelsen er etableret som en remise for hestene

og for at skærme mod naboejendommen. Beplantningen består afløvtræer.

Beplantningen langs skellet nord for bebyggelsen tjener bl.a. til sløring af en oplagsplads på

naboejendommen. Beplantningen består af forskellige buskvækster og fuglekirsebær.

Finn A. Olsen bemærkede at den nordlige beplantning kan anbefales godkendt med den

begrænsning at ingen del af bevoksningen bør overstige 3 m. Den sydlige beplantning, der bør have

samme højdebegrænsning, synes uheldigt placeret.

Lars Toksvig bemærkede, at den nordlige bevoksning kan godkendes med en højdebegrænsning på

3 m., hvilket indebærer at fuglekirsebærtræerne bør fjernes. Den sydlige beplantning bør fjernes,

men kan evt. erstattes af en lav bevoksning ved den sydlige ende af en ridebane med den ovenfor

anbefalede placering.

Søren Widding tilsluttede sig denne indstilling.

Efter votering traf nævnet enstemmigt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, følgende

afgørelse:

Vedr. ridebanen: Der meddeles ejeren afslag på ansøgningen om tilladelse til at bibeholde og

færdiggøre den påbegyndte ridebane. Det følger heraf at arealet skal retableres. Det tillades ejeren

at etablere en ridebane med en placering og størrelse som angivet i beliggenhedsplan af 07.03.97 fra

Østlige Øers Bygge- og Maskinudvalg.

Vedr. adgangsvejen: Der meddeles ejeren tilladelse til at bibeholde den etablerede adgangsvej,

herunder de i forbindelse hermed udførte terrænreguleringer.

Vedr. beplantningen: Beplantningen nord for bebyggelsen godkendes på vilkår, at

fuglekirsebærtræerne fjernes, og at beplantningen til stadighed holdes beskåret til en højde på ikke

over 3 m.



Der meddeles afslag på ansøgnmgen om tilladelse til at bibeholde beplantningen syd for

bebyggelsen. I stedet skal det være ejeren tilladt at etablere en mindre beplantning, der ikke må

overstige en højde på 3 m., omkring den sydlige ende af den ovenfor tilladte ridebane.

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.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

e 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.

Ved besigtigelse af ejendommens stuehus, der er under ombygning, konstateredes det, at

indgangspartiet og tagkonstruktionen herover afviger fra det til nævnet indsendte projekt. Simon

Altschul bemærkede, at kommunen ikke er bekendt med denne ændring, der er af en sådan karakter,

at den vil blive undergivet behandling i byggeudvalget. Formanden bemærkede, at

fredningsnævnet ikke kan tage spørgsmålet om evt. godkendelse af denne ændring under

realitetsbehandling på det foreliggende grundlag, men vil indlede en sædvanlig sagsbehandling efter

modtaget ansøgning. Det samme gælder en ansøgning, der fornylig er indsendt til amtet, om

tilladelse til at etablere en udvendig altan På&;susets vestgavl.
. ti

Karen Ruud Mortensen horkil~ Ole Retoft

nævnets formand

Dette brev er sendt tIl:

Johan W. Banzhaf, Grønholtvangen 4, 3480 Fredensborg

Østlige Øers Bygge- og Maskinudvalg, Elmegården 2, 4450 Jyderup

Frederiksborg Amt J. nr. 8-70-51-8-208-8-96



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 2S 81 20 fax. 49214686 Helsingør, den 5. maj 1999

REG" NR.5535.oo

Vedr. FS 87/98, matr.nr. 2 e Sørup by, Grønholt beliggende Grønholtvangen 4,
Fredensborg- Humlebæk Kommune.

Ved skrivelse af 28. september 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til

a) bibeholdelse af nyt/flyttet? hønsehus nord for ejendommens bygninger,
b) bibeholdelse af nyopført maskin- og brændehus på 24 m2 vest for

ejendommens bygninger samt
under henvisning til nævnets afgørelse i samme sag ved besigtigelse den 24.
september 1997,
c) færdiggørelse af indgangsparti med altan i facade mod gårdsplads og altaner
på både øst- og vestgavl - alle 3 støttet af stolper til jordniveau.

Af sagen fremgår, at alt, omfattet af ansøgningen er igangsat uden nævnets
tilladelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. september
1973, der har til formål at bevare det landskabelige miljø samt sikre udsigten fra
bivejen Grønholtvangen mod Esrum Sø.

Det anføres i fredningsbesternrnelserne, at "det er navnlig forbudt at opføre
bygninger af enhver art..... Ved nyopførelser eller ombygninger af eksisterende
bygninger skal tegninger udvisende bebyggelsens udseende forinden godkendes af
fredningsnævnet ".

Fredningsnævnet har· under sagens behandling indhentet udtalelser fra
Fredensborg-Humlebæk Kommune, Frederiksborg Statsskovdistrikt og Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite .

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt. Tilladelsen er vedrørende huset under pkt. a) meddelt på
vilkår, at huset sværtes sort eller mørkebrunt, og at den lampe der er monteret på
nordfacaden og som ses tydeligt fra hovedvejen Hillerødvej, afmonteres.

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.
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
kl emyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

(J

Dette brev er sendt til:

Johan Banzhaf
Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-208-8-96
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Peter Milan Petersen
Fredensborg-Humlebæk Kommune, j.nr. 94-357
Skov-og Naturstyrelsen,
Frederiksborg Statsskovdistrikt
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole Retoft



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

 
 
Den 11. oktober 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 053/2009 – Ansøgning om dispensation fra fredningsafgørelse af 17. september 1973 for 
ejendommen matr. nr. 2cæ Sørup By, Grønholt Sogn, Fredensborg Kommune 
 
Ansøgning: 
 
Ejeren af ovennævnte ejendom har ved skrivelse af 11. juli 2009 anmodet om dispensation fra 
gældende fredningsbestemmelser for ejendommen. Anmodningen er uddybet og præciseret blandt 
andet i skrivelse af 3. november 2009, ligesom der i forbindelse med ansøgningen er indsendt 
tegningsmateriale og fotooptagelser fra ejendommen og ejendommens omgivelser. Ansøgningen 
omfatter dispensation, som skal gøre det muligt at opføre et enfamiliehus på ejendommen. I 
forbindelse med dispensationsansøgningen er det blandt andet oplyst, at ejendommen er ubebygget. 
Det hus, som påtænkes opført, vil blive placeret mellem 2 eksisterende huse, som har samme 
omtrentlige højde, som det planlagte hus. Husets tagryg vil ikke overstige højden af hegn i skel, 
som er godkendt til 3 meter. Kotehøjden på grunden er 1,25 meter under vejkoten, og vejen er 
stigende mod sydøst med 0,5 meter. Det er anført, at det projekterede hus ikke på nogen måde vil 
medføre en ændring af karakteren af området. Det er yderligere anført, at en opførelse af huset ikke 
vil bevirke nogen væsentlig hindring for udsynet.  
 
Fredningsbestemmelser:        
 
Den for sagen relevante ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 17. 
september 1973, der har til formål at bevare det landskabelige miljø samt sikre udsigten fra bivejen 
Grønholtvangen mod Esrum Sø. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at de 
ejendomme, der er omfattet af denne, fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres og 
således, at de udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer. Det fremgår 
endvidere, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art. Ved nyopførelser eller 
ombygninger af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende bebyggelsens udseende forinden 
godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke foretages beplantning med træ- eller buskvegetation 
udover vedligeholdelse af eksisterende beplantning. Særligt for ejendommen matr. nr. 2cæ Sørup 
By, Grønholt Sogn, er det bestemt, at granplantningen skal ryddes ved en højde af 3 meter, og 
gentilplantning må bortset fra en hegnsplantning langs nordskellet på højst 3 meter ikke finde sted.  
 
Udtalelser: 
 
Fredensborg Kommune har i skrivelse af 18. december 2009 blandt andet anført: 
 
”….. 
 
Området, hvor den ansøgte grund er beliggende, er omfattet at fredningen af den 19. september 
1973 samt af skovbyggelinjen for Sørup Hegn. 
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Modsat Hillerødvejen mod nordvest er området omfattet af fredningen af den 15. marts 1939. 
Denne fredning skal sikre, at udsigten fra Hillerødvejen over Esrum Sø bliver bevaret. I dag er der 
en plantning af stedsegrønne og løvfældende træer i et bælte på ca. 10 meter, langs Hillerødvejen, 
der forhindre enhver udsigt til søen. I fredningskendelsen står, at plantning kan af Nævnet forlanges 
nedskåret, hvis den efter dets skøn tager for meget af udsigten. 
 
Argumentet i ansøgningen om dispensation fra fredningen af den 19. september 1973 til etablering 
af et parcelhus er, at forudsætningerne for fredningen er ændret radikalt, idet der ikke længere er 
udsigt til Esrum Sø. Fredensborg Kommune er af den opfattelse, at forudsætningerne for fredningen 
fra 1973 ikke er ændret, men pga. af beplantningen modsat Hillerødvejen så opnår man ikke den 
ønskede virkning. 
 
Fredensborg Kommune har i sit tilsyns arbejde ikke været opmærksom på denne fredning. Derfor 
vil der nu blive taget kontakt til den pågældende grundejer med henblik på at få plantningen skåret 
ned. 
 
Fredensborg Kommune kan ikke anbefale en dispensation fra fredningen ….. fordi 
forudsætningerne for fredningen ikke er ændret og fordi det skønnes muligt at få beplantningen 
langs Hillerødvejen skåret ned, så udsigten til Esrum Sø genetableres.” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har i skrivelse af 6. november 2009 oplyst 
at foreningen ikke kan anbefale en dispensation fra fredningsbestemmelserne. Af udtalelsen fremgår 
endvidere blandt andet: 
 
”….. 
 
For så vidt angår det landskabelige miljø vil vi fra DNs side fremhæve, at det – netop på grund af 
fredningen – er lykkedes at bevare landskabet intakt (de to huse, som ansøger omtaler, er ældre, og 
lå der allerede, da fredningen fandt sted), og arealet er da også i Kommuneplan 2009 udlagt som 
beskyttelsesområde for landskabsværdier. 
 
…… 
 
For fortsat at sikre det landskabelige miljø, og for ikke at umuliggøre en fremtidig genskabelse af 
udsigten over Esrum sø vil vi fra DNs side henstille, at Fredningsnævnet ikke dispenserer fra 
fredningsbestemmelserne. 
 
…..”  
     
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 30. november 2009 oplyst, at bebyggelse på den ubebyggede 
ejendom må anses for stridende mod fredningens formål.    
     
Besigtigelse: 
 
Fredningsnævnet har den 6. september 2010 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.  
 
Under mødet var ejendomsejeren repræsenteret. Endvidere deltog repræsentanter fra Fredensborg 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, og Miljøcenter Roskilde. 
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Under besigtigelsen blev det af ejerens repræsentanter oplyst, at ejendommens areal udgør 1312 
kvadratmeter. Det påtænkt opførte hus vil blive på 150 kvadratmeter samt carport. Ejendommen har 
ikke tidligere været bebygget. Ejendommen  har tidligere virket som mureroplagsplads.  
Ejendommens højdeforhold blev påvist. Ejendommen vil blive opført i materialer og med et 
udseende tilsvarende de ejendomme, der er placeret på begge sider af den ubebyggede ejendom.  
 
Det blev oplyst, at ejendommen er beliggende i landzone, at der er søgt om landzonetilladelse, men 
at der ikke foreligger afgørelse herom. 
 
Det blev konstateret, at bevoksningsforholdene mellem ejendommen og Esrum Sø for nuværende er 
sådanne, at der ikke er udsigt til søen.     
   
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H. V. Olesen og 
Ole Andersen. 
 
Den for ejendommen gældende fredning er en udsigts- og tilstandsfredning. 
Fredningsbestemmelserne indeholder til opnåelse af fredningens formål et forbud mod bebyggelse 
af enhver art. Nævnet må lægge til grund, at der gennem den tilsynspligt og -virksomhed, som 
påhviler Fredensborg Kommune i medfør af naturbeskyttelsesloven, vil blive genetableret udsyn til 
Esrum Sø. Da det ansøgte herefter er uforeneligt med fredningens formål, meddeler 
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, afslag på det ansøgte.     
  
  
 
Toftager 
nævnsformand 
 
 
  
  
 
 
Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for 
afgørelsen, 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 rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til 
Naturklagenævnet. 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: 
Flemming Lind, Ejendomsadministrationen af 1. april 1982 ApS, Industrivej 9 D, 3000 Helsingør 

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