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Sag nr. 396 

 

Fredning af Søllerød Naturpark 

 

Kendelse 

 

(Meddelt den 10. februar 2017) 

 

Indledning 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 om erstatning i anledning af fredning af 

Søllerød Naturpark er påklaget til Taksationskommissionen af ejeren af lb.nr. 6, Erik Bang Chri-

stensen. 

 

Sagens oplysninger 

Fredningen af Søllerød Naturpark omfatter 391 ha, hvoraf ca. 338 ha allerede var fredet ved i alt 28 

selvstændige fredninger vedtaget i perioden 1940-1991. De mange fredninger er blevet ophævet og 

samlet under den nugældende fredning. 

 

Ejerens ejendom, Langkærgård, er på i alt 25,93 ha, hvoraf ca. 6,45 ha er omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, og ca. 19,48 ha er udlagt som dyrkede arealer/landbrugsarealer, dog således at ca. 1 

ha udgør haveareal og ca. 0,08 ha er udlagt som vejareal. 

 

Ejerens ejendom var omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1970 med senere til-

lægskendelser og afgørelser, herunder de ændringer, som blev gennemført ved Overfredningsnæv-

nets kendelse af 7. juni 1991. 

 

Indtil 1970 var Langkærgård ikke underlagt fredning. Gården lå og ligger fortsat i landzone og ud-

lagt til landbrug. Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1970, at der op igennem 

1960´erne havde været ført drøftelser med bl.a. Fonden for Bygnings- og Landskabskultur om delvis 

at ophæve en gældende fredning på matr.nr. 5 a Øverød mod i stedet at inddrage Langkærgård under 
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fredning. Den 24. marts 1969 accepterede Fonden for Bygnings- og Landskabskultur et tilbud frem-

sat af Overfredningsnævnet, og der blev tilkendt Fonden for Bygnings- og Landskabskultur en er-

statning på 1,2 mio.kr. 

 

Langkærgård blev underlagt blandt andet følgende fredningsbestemmelser: 

 

”1) Arealerne fredes med det formål at gøre disse tilgængelige for offentlighedens adgang i 

den udstrækning, det er foreneligt med disses drift samt at bevare det nuværende landskabs-

billede. 

 De følgende bestemmelser må dog ikke hindre velbegrundede bestræbelser for at for-

skønne arealernes skønhedsværdier, der ikke ukritisk bør betragtes som endemål, men som et 

udgangspunkt. 

2) Det er for at opnå og bevare den i punkt 1) beskrevne tilstand forudsat, at arealerne frem-

deles som hidtil benyttes til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det er forbudt: 

 a) at udstykke arealerne, 

 b) at bebygge arealerne, [bortset fra opførelsen af et kulturelt center, jf. nedenfor]… 

c) at opføre boder, skure og lignende eller at anbringe ledningsmaster eller skæmmende 

indretninger, 

d) at anvende arealerne til havebrug og gartneribrug, udover det for arealernes private 

forbrug nødvendige, 

… 

f) at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, som skal foretages med bedst mulig 

landskabskunstnerisk og forstlig bistand efter anvisning af de … påtaleberettigede, 

… 

h) at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herunder at op-

fylde søer og vandhuller, 

…” 

 

For Langkærgård blev der endvidere fastsat følgende særbestemmelse: 

  

”Fredningen af ”Langkærgaard” skal ikke være til hinder for, at arealet indenfor træerne 

omkring ”Langkærgård”s nuværende bygninger anvendes til opførelse af bygninger til et kul-

turelt center under Overfredningsnævnets censur.” 
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I 1982 blev det oprindelige stuehus og driftsbygningerne nedrevet, og i perioden mellem 1974 og 

1986 fik Overfredningsnævnet forelagt 6 projekter til realisering af et kulturelt center. Kun ét af 

projekterne blev efter omstændighederne og på visse betingelser godkendt af Overfredningsnævnet, 

men projektet viste sig ikke realisabelt. 

 

I 1989 meddelte Overfredningsnævnet en principtilladelse til etablering af hestestutteri på ejen-

dommen ”inden for trærækkerne”, dvs. på det ca. 1 ha store areal, hvorpå de tidligere landbrugsbyg-

ninger havde ligget. Herefter traf fredningsnævnet afgørelse den 26. november 1990 om ændring af 

fredningsbestemmelserne for Langkærgård, således at tilladelsen til opførelse af et kulturelt center 

blev ophævet, samtidig med at der med fredningsnævnets godkendelse af et konkret projekt kunne 

opføres bygninger til hestestutteri/ridecenter på det ca. 1 ha store areal. Fredningsnævnet fandt, at 

ændringen ikke betød nogen værdinedgang for ejendommen. Overfredningsnævnet stadfæstede æn-

dringen og erstatningsafgørelsen ved afgørelser af 7. juni 1991. Efter klage blev Overfredningsnæv-

nets afgørelse om erstatning stadfæstet af Taksationskommissionen den 27. september 1991. 

 

Ved afgørelse af 3. april 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation til opførelse af et stuehus 

samt driftsbygninger på ca. 604 m2. Fredningsnævnet anførte, at dispensationen var betinget af, at 

stuehusets bruttoetageareal ikke oversteg 250 m2. Bygningerne blev efterfølgende opført på ejen-

dommen inden for trærækkerne. 

 

Den nuværende fredning 

Fredningsnævnet traf den 7. april 2014 afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark, og den 17. juni 

2015 besluttede Natur- og Miljøklagenævnet at gennemføre fredningen med visse ændringer af 

fredningens afgrænsning og fredningsbestemmelserne. 

 

I den gennemførte fredning er blandt andet fastsat følgende bestemmelser: 

 

”§ 1. Formål 

Fredningen har til formål 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, 

dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse 

og åbent land fastholdes, 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske 

landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs- og græs-
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ningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, sten-

diger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse 

af dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

… 

§ 3. Arealanvendelse 

§ 3.1 Landbrugsarealerne 

De på fredningskortet viste landbrugsarealer må kun benyttes til almindelig landbrugsdrift. 

 

Arealerne må dyrkes med sædvanlige afgrøder og periodevis braklægning. Dog må der ikke 

dyrkes høje, udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. majs og energiafgrøder. Endvidere må der 

på arealerne ikke etableres frugtplantage, gartneri- eller planteskoledrift, herunder ske til-

plantning med juletræer og pyntegrønt eller andre træagtige planter. 

 

Der må ikke etableres fjerkræ-, hjorte-, strudse- eller frilandsgrisefarme eller lign. 

 

De på fredningskortet viste græsningsområder skal opretholdes med vedvarende græs. Area-

lerne må omlægges med nyt græs for at bevare græsdækket. 

 

De på fredningskortet viste udyrkede arealer må alene anvendes til græsning og høslet. Area-

lerne må ikke opdyrkes, og gødskning og sprøjtning er ikke tilladt. Der kan med plejemyndig-

hedens tilladelse ske selektiv bekæmpelse af ekspansiv, biotopfremmed vegetation, som f. eks. 

bjørneklo. 

… 

§ 3.3 Havearealer 

De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, drifts-

bygninger eller ejendomme, der benyttes til institution eller fritidsformål. 

 

På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets godkendelse opfø-

res mindre anlæg, f. eks. mindre terrasser og mindre havemure. 

 

Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terrænændringer finder ikke anvendelse på 

havearealer. 

… 
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§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, 

jagthytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser. 

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnæv-

nets forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og 

farvevalg. 

 

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og 

udformning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i særli-

ge tilfælde efter nedrivning. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, ud-

formning og placering kan opføres de for jordbrugsdriften nødvendige driftsbygninger i til-

knytning til eksisterende bebyggelse. 

 

Eksisterende bebyggelse på en landbrugsejendom må kun anvendes til alm. landbrugsdrift 

og/eller overholde de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser for de enkelte ejendomme. Hvis 

der på en landbrugsejendom findes bygninger, der er blevet overflødige i landbrugsdriften, 

skal en eventuel ændret anvendelse godkendes af fredningsnævnet. 

 

Der må ikke etableres dambrug, pelsdyrfarme, svinefarme, hundekenneler, hestestutterier, ri-

dehaller eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser. 

 

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke opføres 

svømmebassiner, mure og faste hegn. 

 

Der kan etableres solcelleanlæg til enkelte husstande efter fredningsnævnets godkendelse. 

 

Der må heller ikke etableres flyve- og landingspladser, oplags- og lossepladser, camping-

pladser, sportsanlæg, herunder skydebaner, motorbaner eller lign. Der må ikke opføres vind-

møller, tårne, tankanlæg, transformatorstationer eller master, herunder master for luftlednin-

ger, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. 
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Fredningen er ikke til hinder for, at der med plejemyndighedens godkendelse opstilles læskure 

til kreaturer og får efter en standardmodel for hele fredningsområdet. 

 

Fredningen er heller ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der 

er nødvendige for arealernes pleje eller i forbindelse med tilladt byggeri. 

 

Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer og 

får. Af hensyn til hestehold kan der med fredningsnævnets godkendelse opsættes træhegn ma-

let i mørke jordfarver. 

 

Der må ikke anbringes både, campingvogne, uindregistrerede motorkøretøjer eller lign. Kort-

varig opstilling af indregistrerede campingvogne er dog tilladt. 

 

Der må ikke etableres lysanlæg. I tilknytning til beboelse eller driftsbygninger må der dog 

etableres afskærmet nedadrettet parkbelysning (maksimal lyspunkthøjde 100 cm) i forbindelse 

med indkørsel og parkering indtil en afstand af 30 meter fra bebyggelse. 

 

Med undtagelse af orienteringsskilte godkendt af plejemyndigheden er enhver form for skilt-

ning og reklamering forbudt. 

 

Opsætning af antenner og paraboler skal godkendes af fredningsnævnet.” 

 

Derudover er der i § 12 fastsat følgende særbestemmelse for Langkærgård: 

 

”1. Langkærgård … må ikke bebygges med undtagelse af det ca. 1 ha store areal inden for 

træerne omkring ejendommens bygninger. På dette areal kan der opføres et stuehus på max. 

250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger med et samlet bruttoetageareal på max. 800 

m2 som nødvendig bebyggelse for ejendommens drift som landbrugsejendom. Bebyggelsens 

beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialer, skal godkendes 

af fredningsnævnet. 

 

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på ejen-

dommen inden for træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter fred-

ningsnævnets godkendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne fredning. 
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Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og vedlige-

holdes om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden, jf. bilag D 

(fotos optaget i november 2013 af den aktuelle træbevoksning).” 

 

Ejeren havde overfor fredningsnævnet fremsat krav om erstatning på 8,7 mio. kr. Kravet var opgjort 

således:  

 

1. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af bortfredning af retten til at etablere 

svømmebassin på ejendommen på 2 mio. kr.  

2. For pligten til at bevare, vedligeholde og foretage nødvendig gentilplantning af træbevoksning 

omkring ejendommens bygninger på 2,7 mio. kr., og  

3. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af begrænsning i muligheden for almindelig 

landbrugsdrift på ejendommen på 2 mio. kr. 

4. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af bortfredning af muligheden for privat an-

vendelse af fly og/eller helikopter på ejendommen på 2 mio. kr. 

 

Fredningsnævnet fastsatte erstatningen ud fra blandt andet følgende principper: 

 

”… 

2. For arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, tilkendes der heller ikke erstat-

ning. 

… 

4. For arealer, der tidligere har været fredet, tilkendes der ingen erstatning, med mindre den 

nye fredning er mere byrdefuld. 

5. Ved pålæg af forbud med udsigtshæmmende beplantning ydes der supplerende erstatning 

således: 

A. Tidligere fredede ejendomme. 

1. For arealer, der er udlagt som dyrkede/landbrugsarealer, tilkendes en erstatning på 2.500 

kr./ha. 

2. For arealer, der er udlagt som græsningsarealer, tilkendes en erstatning på 10.000 kr./ha.”  

 

I fredningsnævnets erstatningsafgørelse er anført, at ejendommens areal ”er på i alt 25,93 ha, hvoraf 

ca. 7,53 ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og 18,4 ha er udlagt som dyrkede area-

ler/landbrugsarealer”.  
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Fredningsnævnet afviste punkt 1 og 4 med henvisning til, at den nye fredning på disse punkter ikke 

var mere byrdefuld end den eksisterende. Endvidere afviste fredningsnævnet punkt 2 med henvis-

ning til, at vedligeholdelse og eventuel genplantning af træbevoksningen omkring havearealet skete 

på foranledning af plejemyndigheden. Endelig tilkendte fredningsnævnet erstatning på 2.500 kr./ha 

for 18,4 ha, der var udlagt som dyrkede/landbrugsarealer, med henvisning til det nu gennemførte 

forbud mod dyrkning af udsigtshæmmende afgrøder.  

 

I brev af 23. maj 2014 til Natur- og Miljøklagenævnet gjorde fredningsnævnet opmærksom på, at 

det ikke var fuldt ud korrekt, at størrelsen af § 3-arealet var angivet til ca. 7,53 ha, idet der heri også 

indgik haveområdet på ca. 1 ha. Da ingen af områderne var berettiget til erstatning, havde det ikke 

betydning for erstatningsfastsættelsen. 

 

Overfor Natur- og Miljøklagenævnet fremsatte ejeren krav om erstatning på 6,7 mio. kr., idet erstat-

ning for begrænsninger i den landbrugsmæssige drift var frafaldet. Ejeren henviste til, at den hidti-

dige fredning ikke indeholdt forbud mod etablering af svømmebassin, at den ikke omfattede haver – 

og ikke indeholdt forbud mod etablering af svømmebassiner i haver – og heller ikke forbød ejerens 

anvendelse af helikopter på samme måde som ejerens anvendelse af bil. Endvidere fremgik det ikke, 

at udgifterne til vedligeholdelse mv. af træbevoksningen skulle afholdes af plejemyndigheden. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet tiltrådte fredningsnævnets principper for erstatningsudmålingen og 

stadfæstede erstatningsafgørelsen for Langkærgård med den tilføjelse, at vedligeholdelsespligten 

påhvilede kommunen som plejemyndighed og således var uden udgift for ejerenen, jf. bekendtgørel-

se om pleje af fredede arealer. 

 

Øvrige oplysninger 

Den 8. juli 2016 har Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om at afvise ejerens anmodning 

om genoptagelse af sagen om fredning af Søllerød Naturpark og om erstatning i anledning af fred-

ningen.  

 

Ejeren har den 22. november 2016 indbragt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 

i sagen om fredning af Søllerød Naturpark for Retten i Lyngby. 

 

Taksationskommissionens behandling af sagen 

Taksationskommissionen har den 2. november 2016 afholdt forhandlingsmøde og foretaget besigti-

gelse. 
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Ejeren, Erik Bang Christensen, var mødt. 

 

For Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mødte biolog Else-Marie Stamphøj. 

 

For Rudersdal Kommune mødte chefkonsulent, arkitekt Lone Wille Jørgensen og chefkonsulent, 

jurist Lisbeth Lorenzen. 

 

Endvidere deltog kommissionens vurderingskyndige konsulent, fhv. kontorchef, cand. polit. Erik 

Eriksen. 

 

Ejeren har under den mundtlige forhandling og i mails af 10. november 2016 og 30. november 2016 

i udgangspunktet fastholdt sit erstatningskrav på 6,7 mio. kr. som følge af forbuddet mod etablering 

af svømmebassin, forbuddet mod etablering af flyve- og landingspladser samt pligten til vedligehol-

delse af træbevoksning omkring haveareal. 

 

Ejeren har for så vidt angår forbuddet mod etablering af flyve- og landingspladser anført, at erstat-

ningskravet vil blive frafaldet, hvis det specificeres, at forbuddet ikke hindrer flyvning med helikop-

ter fra almindelig græsmark og ejendommen i øvrigt. Vedrørende vedligeholdelse af træbevoksning 

omkring haveareal har ejeren anført, at erstatningskravet frafaldes, hvis det præciseres eller medde-

les ejeren, at udgifterne hertil påhviler plejemyndigheden. Endelig har ejeren anført, at der vil blive 

fremsat yderligere krav om erstatning, hvis afgørelsen af 25. maj 2016 vedrørende stuehusets be-

skrivelse og anvendelse ikke ændres af domstolene. 

 

Naturstyrelsen og Rudersdal kommune har under den mundtlige forhandling og i breve af 23. no-

vember 2016 og 14. december 2016 påstået Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsfastsættelse 

stadfæstet.  

 

Vedrørende vedligeholdelse af træbevoksning har myndighederne anført blandt andet, at plejemyn-

dighedens afholdelse af udgifter til pleje og eventuel genplantning af træer i trærækken omkring 

Langkærgård vil blive vurderet i forhold til plejeplanen, og at tiltag beskrevet i en plejeplan sker 

uden udgift for ejeren. Derimod skal den løbende vedligeholdelse af trærækken, herunder håndte-

ringen af grene med akut fare for nedfald, håndteres og betales af ejeren. Endvidere har myndighe-

derne vedrørende stuehusets beskrivelse og anvendelse anført blandt andet, at fredningen ikke skær-

per ejerens begrænsninger i forhold til det allerede gældende om stuehuset. 
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Efter forhandlingsmøde og besigtigelse har Natur- og Miljøklagenævnet berigtiget en fejl på det 

fredningskort, der hører til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, vedrørende ejerens ejendom. 

Natur- og Miljøklagenævnet har i en mail af 3. november 2016 til Styrelsen og Vand- og Naturfor-

valtning oplyst, at den nordlige del af matr. nr. 2ek, Holte By Søllerød på fredningskortet ved en 

beklagelig fejl har fået signaturen ”Græsningsområder” i stedet for ”Landbrugsarealer”. Natur- og 

Miljøklagenævnet vil berigtige fejlen og snarest muligt fremsende det reviderede fredningskort til 

samtlige lodsejere. 

 

Taksationskommissionens bemærkninger 

Taksationskommissionen finder ikke anledning til at udsætte sagen i anledning af, at ejeren den 22. 

november 2016 har udtaget stævning mod Natur- og Miljøklagenævnet i sagen om fredning af Sølle-

rød Naturpark. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, fastsættes der erstatning til ejere af rettigheder over en 

fredet ejendom for det tab, som fredningen påfører dem. Der ydes således fuld erstatning for ned-

gangen i ejendommens handelsværdi. 

 

Taksationskommissionen kan tiltræde fredningsnævnets principper for erstatningsudmålingen, her-

under at der tilkendes en erstatning på 2.500 kr./ha for arealer, der er udlagt som dyrke-

de/landbrugsarealer, hvilket heller ikke er anfægtet af ejeren. 

 

Taksationskommissionen har noteret sig, at Natur- og Miljøklagenævnet vil berigtige fejlen på fred-

ningskortet. Ejeren skal således ikke tilkendes erstatning efter taksten for arealer, der er udlagt som 

græsningsarealer. 

 

Ejendommens areal på ca. 25,93 ha består rettelig af følgende: 

 

 Dyrkede arealer/landbrugsarealer  ca. 18,40 ha 

 § 3-areal ca. 6,45 ha 

 Haveområde ca. 1,00 ha 

  Vejareal (del af matr.nr. 2 ek) ca. 0,08 ha 

 Samlet ca. 25,93 ha 
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På den baggrund tiltræder Taksationskommissionen, at ejeren er tilkendt erstatning på i alt 46.000 

kr. for arealerne udlagt som dyrkede/landbrugsarealer som følge af det nu gennemførte forbud mod 

dyrkning af udsigtshæmmende afgrøder. 

 

Taksationskommissionen tiltræder endvidere, at der efter den hidtidige fredning – Overfrednings-

nævnets kendelse af 22. juni 1970 med senere ændringer – ikke uden dispensation kunne etableres 

svømmebassin på ejendommen, heller ikke ”inden for træerne”. Den nye fredning er således ikke 

mere byrdefuld end den hidtidige og udløser derfor ikke erstatning på dette punkt. 

 

Den nye fredning indeholder et forbud mod etablering af flyve- og landingspladser, hvilket heller 

ikke kunne etableres uden dispensation efter den hidtidige fredning. Derudover finder Taksations-

kommissionen, at den nye fredning i relation til ejerens anvendelse af helikopter i øvrigt ikke er 

mere byrdefuld i forhold til den hidtidige fredning, hvorfor den nye fredning ikke udløser erstatning 

på dette punkt. 

 

Det følger udtrykkeligt af den nye frednings bestemmelser om naturpleje og genopretning (§ 10), at 

plejemyndigheden har ret til – efter forudgående drøftelse med og uden udgift for ejerne – at udføre 

naturpleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål. Endvidere er det bestemt, at 

plejen udføres efter den til enhver tid gældende plejebekendtgørelse, jf. nu bekendtgørelse nr. 924 af 

27. juni 2016. Af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, følger, at pleje skal udføres, så det ikke medfører 

udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger. Der tilkendes derfor ikke erstatning herfor. 

 

Den nye fredning tillader opførelse af et stuehus på maksimalt 250 m2 bruttoetageareal samt drifts-

bygninger med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 800 m2. Henset til den hidtidige frednings 

bestemmelser om bebyggelsesmulighederne på Langkærgård, samt at fredningsnævnet den 3. april 

2002 meddelte dispensation til opførelse af driftsbygninger på ca. 604 m2 og et stuehus på betingel-

se af, at stuehusets bruttoetageareal ikke oversteg 250 m2, finder Taksationskommissionen, at den 

nye fredning ikke er mere byrdefuld end den hidtidige og derfor ikke udløser erstatning på dette 

punkt. 

 

Godtgørelse for sagkyndig bistand 

Under sagens behandling for Taksationskommissionen har advokat Flemming Heegaard bistået Erik 

Bang Christensen. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 2.000 

kr., der udbetales til advokat Flemming Heegaard. Taksationskommissionen har herved lagt vægt 
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på, at advokat Flemming Heegaard ikke deltog i forhandlingsmødet og den efterfølgende besigtigel-

se, men at advokaten har indsendt skriftlige bemærkninger til sagen. 

 

Taksationskommissionens afgørelse 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 om at tilkende Erik Bang Christensen 

46.000 kr. i erstatning stadfæstes.   

 

Herefter bestemmes: 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 om at tilkende Erik Bang Christensen 

46.000 kr. i erstatning stadfæstes. Erstatningsbeløbet forrentes som bestemt ved Natur- og Miljøkla-

genævnets afgørelse af 25. maj 2016. 

 

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand til advokat tillægges Erik Bang Christensen 2.000 

kr., der kan udbetales til advokat Flemming Heegaard. 

 

 

Alex Puggaard 

Gitte Hansen                                                                                       Allan Bechsgaard 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 

af 25. maj 2016 

 om fredning af Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune  
(sag nr. NMK-520-00043) 

 

 

 

1. Indledning 

 

Fredningsnævnet for København har den 7. april 2014 truffet afgørelse om fredning af Søllerød Na-

turpark i Rudersdal Kommune.  

 

Sagen er rejst den 13. april 2012 af Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune.  

 

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 391 ha, heraf er ca. 231 ha offentligt ejet, mens resten 

ejes af 64 private lodsejere. Ca. 338 ha er allerede fredet (ved 28 fredninger).  

 

I 1994 aftalte den daværende miljø- og energiminister og den daværende borgmester i Søllerød 

Kommune at samle de eksisterende fredninger i området. Herefter påbegyndtes en revision og ajour-

føring af fredningsbestemmelserne med henblik på at erstatte de tidligere fredninger med én fred-

ning og sikre, at området - med dets landskabelige og kulturhistoriske værdier - kan bevares som ét 

stort rekreativt naturområde for Hovedstadsområdet, og drives i overensstemmelse med formålet, 

samt muliggøre naturpleje og naturgenopretning.  

 

Fredningsnævnet har tilkendt en samlet erstatning for fredningsindgrebet på 402.182 kr.  

 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfrednings-

forening og af 2 lodsejere.  

 

2. Fredningsforslaget 

 

Det fremgår af fredningsforslaget, at der - efter et mangeårigt omfattende fredningsarbejde, som 

blev påbegyndt i 1930´erne - i løbet af 1960´erne opstod begrebet ”Søllerød Naturpark” som en be-

tegnelse for et nogenlunde samlet fredet naturområde øst for Rude Skov strækkende sig fra Høje 

Sandbjerg i nord over Rygård, Gl. Holtegård og Langkærgård til Kirkeskoven og Attemosegård i syd.  

 

Ved statens overtagelse af Rygård blev Søllerød Naturpark anset for at være et af Københavnseg-

nens vigtigste rekreative områder bl.a. på grund af områdets landskabelige karakter.  
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Fredningerne blev gennemført successivt med varierende bestemmelser og omfatter ofte  mindre are-

aler. Der er hovedsageligt tale om status quo fredninger, der sikrer, at områderne anvendes til land-

brugs- og skovdrift. Fredningerne hindrer ikke driftsomlægninger eller inddragelse af græsnings - og 

parkarealer under alm. landbrugsdrift, ligesom hovedparten af fredningerne ikke sikrer offentlighe-

dens adgang ud over bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Fredningerne indeholder ikke be-

stemmelser om naturpleje og naturgenopretning.  

 

Det fremgår endvidere af forslaget, at fredningsnævnet og Overfredningsnævnet i 1973 på nærmere 

angivne betingelser meddelte midlertidig tilladelse til for en periode på 20 år at etablere en golfbane 

i Søllerød Naturpark beliggende delvist på fredede statsejede, delvist på fredede privatejede arealer. 

Der blev herved bl.a. lagt vægt på at sikre offentlighedens ret til færdsel overalt på anlægget, kon-

trol med banens anlæg og indretning, beplantning, vedligeholdelse og pleje. Det afgørende for st a-

tens holdning til midlertidigt at bortforpagte arealer til Søllerød Golfklub var, at golfbaner i alminde-

lighed forudsætter ganske få landskabelige indgreb, der ikke kan karakteriseres som særligt forstyr-

rende. De planlagte fairways ville udgøre ca. 22 ha af de arealer på ca. 73 ha, som skulle indgå i 

golfbaneprojektet, og de mindre terrænændringer, som måtte foretages, ville blive begrænset mest 

muligt.  

 

Det foreliggende fredningsforslag giver ret til fortsat anvendelse af arealerne til golfbane samt til en 

udvidelse af golfbanearealerne med ca. 17.100 m2. 

 

Landskabet og kulturværdier i Søllerød Naturpark 

Det fremgår af forslaget, at Søllerød Naturpark afspejler et stykke dansk kulturlandskab med store 

rekreative værdier.  

 

Det fremgår bl.a., at landskabsbilledet byder på en variation, der spænder fra det sydlige dalområde, 

præget af skovbryn, småsøer og ret stejle græsklædte skrænter, over det centrale områdes svagt 

bølgende overfladeformer med en række småsøer og vide græsmarker til det nordlige dalområdes 

mere kuperede græsklædte former, hvorfra terrænet igen hæver sig mod Rude Skov og Høje Sand-

bjerg. 

 

Det fredede område er så stort, at det strækker sig over to af kommunens i alt tre naturgeografiske 

delområder. Lige nord for Rygård begynder Høje Sandbjergområdet, som består af et randmoræne-

landskab karakteriseret ved et dramatisk og meget kuperet terræn. Bakkeformationerne bliver højere 

og højere jo længere man kommer mod nord, og kulminerer i Høje Sandbjerg (85 m.o.h.) . 

  

Den øvrige del af området er dels et småbakket og bølget bundmorænelandskab, dels - længere mod 

syd - en del af et sydvest-nordøstgående tunneldalområde mellem Vedbæk og Furesøen, som er 

dannet, da isen smeltede under sidste istid. Hoveddalen strækker sig fra Lille Kalv i Furesøen over 

Vejle Sø, Søllerød Sø, Attemosen, Kikhanerenden og ud til Øresund ved Vedbæk. Terrænet er meget 

kuperet, og i dalbunden ligger et sø- og vådområde med Den Indre Sø og Kalvemosen. 

 

Et vandskel omkring Attemosevej bevirker, at vandet i Kalvemosen løber mod vest til Den Indre Sø 

og videre til Søllerød Sø. Vandet øst for Attemosevej ledes derimod via Kikhanerenden til Øresund. 

 

Jordbunden består især af moræneler, men også af ferskvandssand og mod sydvest desuden af 

smeltevandssand. 
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Væsentlige landskabstræk er de store åbne overdrevs- og dyrkningsflader opdelt af levende hegn og 

skove samt koncentrerede områder med bygninger. Bærende bevaringsværdier er de mange levende 

hegn og sten- og jorddiger samt Rygård, Højbjerghus, Østerlide, Attemosegård og Langkærgård.  

 

Et særligt biologisk og naturvidenskabeligt interesseområde er søen Vidnæsdam med tilhørende mo-

seområde. Søen er beliggende mellem golfbanearealerne og bebyggelsen langs Gammel Holtevej. 

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 23. oktober 1956, at daværende Naturfrednings-

råd under fredningssagens behandling udtalte, at "Der knytter sig en betydelig landskabelig interesse 

til bevarelsen af Vidnæsdam med omliggende vandhuller, således som de fremtræder i dag. Hertil 

kommer imidlertid en betydelig videnskabelig interesse, der knytter sig til selve Vidnæsdam Mose. 

Denne mose har nemlig dannet grundlag for Japetus Steenstrups klassiske undersøgelser, som er o f-

fentliggjort i 1841 i hans skrift "Geognostisk-geologisk Undersøgelse af Skovmoserne Vidnæsdam og 

Lillemose i det nordlige Sjælland". 

 

Nordvest for Søllerød Naturpark ligger Rude Skov som et stærkt fliget skovområde og som et mar-

kant rumdannende element. Søllerød Kirkeskov afgrænser området visuelt mod syd. Mod øst og vest 

afgrænses området visuelt af levende hegn og trægrupper. Området er karakteriseret ved det vide 

udsyn over det bølgende og kuperede terræn. De store åbne flader med varierede anvendelser og 

markante bygninger danner et landskab i middelskala. Terrænet, de mange hegn og de markante 

skovbryn udgør de vigtigste rumdannende elementer, som i samspil skiftevis danner åbne og lukkede 

rum. 

 

De centrale dele af området består af opdyrkede marker og ekstensivt plejede kvæggræssede ove r-

drevsarealer. I det bølgende landskab er der en værdifuld bestand af gamle og særdeles markante 

enkelttræer og trægrupper, bl.a. Brygger Jacobsens Eg vest for Rygård. Langs dyrkningsskel og stier 

er der karaktergivende levende hegn og sten- og jorddiger.  

 

Søllerød Naturpark omfatter jorder fra en lang række gårde i og uden for området. Inden for områ-

det finder man Rygård midt i parken, mens Højbjerghus, Østerlide, Attemosegård og Langkærgård 

ligger rundt langs kanten af området. Desuden findes spejdercentret Colleruphus, enkelte huse samt 

en kolonihaveforening i området. Af gårdene er de fleste private. Gl. Holtegård har funktion som ku l-

tur- og aktivitetscenter. 

 

Rygård er med sin centrale placering en ejendom, der opleves fra flere steder i området. Tre af de 

oprindeligt fire længer er bevarede og fremstår med bindingsværk og stråtage.  

 

Østerlide er egentlig ikke en gård, men et kompakt og velproportioneret landsted bygget i 1912 i en-

gelsk stil. Bygningen er opført på kanten af en markant dalsænkning - mod haven hævet på en høj 

granitbase. 

 

Endelig bør den lille husrække på Gl. Øverødvej nævnes. Set fra Attemosevej og stierne mod syd 

danner den en fin kontrast til det åbne landskab. 
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Naturen i Søllerød Naturpark 

Betydelige arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser for beskyttede na-

turtyper herunder søer, vandløb, moser, enge og overdrev. Engene og overdrevene vidner om områ-

dets tidligere anvendelse som landbrugsland. 

 

Naturtyperne mose, eng og overdrev er lysåbne naturtyper som rummer et særligt plante - og dyreliv 

med f. eks. orkideer. Den største trussel mod naturtyperne er tilgroning. Derfor skal beplantning  slås 

eller græsses - sidstnævnte gælder dog kun for enge og overdrev.  

 

Områdets søer på mere en 100 m2 og udpegede vandløb, samt en bræmme på 2 m omkring disse, er 

ligeledes beskyttet natur. For flere beskyttede naturtyper gælder, at disse trues af næringsstoftilfør-

sel og dræning. 

 

Fredningsområdet er ikke omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder.  

 

Områdets sårbarhed - som helhed 

Ifølge fredningsforslaget er området sårbart over for ændring af landskabsstrukturen og de rumda n-

nende beplantninger. Herunder hører også manglende pleje af stier, karaktergivende træer og træ-

grupper, hegn og diger, søer, moser, afgræssede enge og overdrev, manglende dyrkning af marker, 

indskrænkning af de åbne naturprægede dele af golfområderne samt ændring af de markante skov-

bryn og skovområder. 

 

Områdets gårde og huse bør ikke udsættes for nedrivning eller manglende vedligeholdelse af byg-

ninger eller til- og ombygninger, der i stil og materialevalg ikke harmonerer med den eksisterende 

byggestil. Alle byggerier og anlæg uden for den nuværende bevaringsværdige bebyggelsesstruktur 

bør undgås, så placeringen af gårde og huse fastholdes, og udsynet over åbne arealer bevares.  

 

Ifølge forslaget er det væsentligt at bevare områdets herlighedsværdi som et rekreativt og opleve l-

sesrigt kulturlandskab, der er åbent og tilgængeligt for offentligheden. Væsentligt er det her at fas t-

holde sammenhængen mellem landbrugslandet med de fortsat opdyrkede marker og fåre - og kvæg-

afgræssende områder og de velbevarede gårde og huse, herunder at sikre landskabsstrukturen og de 

åbne udsigtskiler i området. 

 

Området bør fortsat holdes fri for yderligere bebyggelse og bevares som landzoneareal med plads til 

forskellige former for friluftsliv, herunder golf, ridning, skisport, cykling og vandring. S tier og veje 

bør fastholdes, og oplysningsskilte bør holdes opdateret og i god stand. 

 

Planmæssige forhold 

Størstedelen af fredningsområdet ligger i landzone. Enkelte ejendomme ligger i byzone. 

 

Hovedparten af området er i Kommuneplan 2009 udlagt som rekreativt område i kommuneplanens 

rammedel. 

 

I et område udlagt til rekreative formål skal værdifulde landskaber i videst muligt omfang beskyttes 

og gøres offentlig tilgængeligt, ligesom anvendelsen skal fastholdes i overensstemmelse med natu r-

beskyttelseslovens formål og de konkrete fredningsbestemmelser, der gælde for områderne. 
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Kommuneplanens retningslinjer søger at beskytte og bevare området. Det er konkrete retningslinjer 

for: 

 

- bevaring af området som kulturhistorisk værdifuldt,  

- beskyttelse af områdets landskabelige værdier. Området skal friholdes for f.eks. skovrejsning, 

- beskyttelse af områdets geologiske værdier, 

- beskyttelse af områdets naturmæssige værdier, herunder er området udpeget som sprednings-

korridor for dyre og planteliv, og 

- organisering og bevaring af området som værdifuldt rekreativt. 

 

De rekreative områder skal anvendes og udbygges med henblik på at sikre og udvikle områdernes 

rekreative og naturmæssige værdier som lokale og regionale udflugtsområder. Evt. vej - og stianlæg, 

teknisk anlæg samt rekreative anlæg skal placeres og udformes under hensyn til landbrugsmæssige 

og landskabelige interesser. 

 

3. Fredningsnævnets behandling og afgørelse af sagen 

 

Fredningsnævnet holdt offentligt møde den 27. august 2012 og foretog besigtigelse den 29. august 

og den 26. oktober 2012.  

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen udtalt, at nævnet finder det hensigtsmæssigt, at de 28 gældende 

fredninger erstattes af én samlet fredning, der er tilpasset de nutidige forhold. Fredningsnævnet har 

derfor besluttet at gennemføre fredningen, også for så vidt angår de ca. 53 ha, der ikke tidligere har 

været fredet. Disse arealer findes således at indgå som en naturlig del af det store rekreative natu r-

område, som tilsigtes bevaret med fredningen. 

 

Fredningsnævnet har foretaget en række mindre ændringer i de foreslåede fredningsbestemmelser.  

 

Fredningsnævnet lægger vægt på, at der i en plejeplan fastsættes bestemmelser om, hvordan  

parkarealernes ekstensive præg bevares, at plejeplanen regulerer lodsejernes mulighed for selv at  

foretage pleje af eksisterende bevoksning uden tilsynsmyndighedens godkendelse, og at pleje, der  

indebærer fældning af træer/bevoksning, kan ske efter forevisning af en plan for tilsynsmyndighe-

den. 

 

Ad lb.nr. 6 (Erik Bang Christensen). Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 

22. juni 1970 (Søllerød-fredningen) med tillægsafgørelser. 

 

Som anført ovenfor har fredningsnævnet fundet det hensigtsmæssigt, at de 28 gældende fredninger 

erstattes af én samlet fredning, der er tilpasset de nutidige forhold. Fredningsnævnet finder ikke 

grundlag for at udtage ejendommen af fredningen med den virkning, at de eksisterende fredningsbe-

stemmelser fortsat skal være gældende alene for denne ejendom. 

 

Fredningsnævnet har særligt bemærket, at ejeren heller ikke efter den gældende fredning ville have 

ret til at fjerne træbevoksningen omkring gården uden fredningsnævnets tilladelse. Vedrørende 

spørgsmålet om genplantning af de 5 træer, som tilsynsmyndigheden i januar 2013 tillod fældet af 

sikkerhedsmæssige grunde, finder fredningsnævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge eje-
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ren at genplante disse, idet de tilbageværende træer fortsat danner en ramme omkring havearealet 

ud for ejendommens bygninger. 

 

Ad lb.nr. 10 (Søllerød Gofklub). Fredningsnævnet finder, at der fortsat skal være mulighed for at  

drive golfklub på de arealer, der hidtil har været anvendt hertil, og at udvide golfbanearealet med et 

nærmere angivet areal på ca. 17.100 m2, der fremgår af fredningens kortbilag 1. Dette areal findes 

at indgå som en naturlig del af golfbanearealerne. Fredningsnævnet accepterer endvidere, at der e f-

ter fredningsnævnets godkendelse af projektet kan etableres en greenkeepergård på arealet nord for 

Øverødvej. Nævnet godkender det som bilag C fremlagte ordensreglement, der blandt andet inde-

holder bestemmelser om golfklubbens ansvar for skade forvoldt ved golfspillets udøvelse og klubbens 

pligt til at tegne forsikring til dækning af dette ansvar. Reglementet sikrer endvidere offentligheden 

mulighed for at benytte golfbanearealerne til golfspil mod erlæggelse af spilleafgift.  

 

Ad lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening). Fredningsnævnet finder, at der efter plejemyndighedens 

nærmere bestemmelse bør etableres et stiforløb, som forbinder udsigtspunktet Høje Sandbjerg med  

Rude Skov. En del af stiforløbet etableres syd for det eksisterende dige med respekt af dette og  

under hensyntagen til aktiviteterne på skytteforeningens arealer. 

 

Ad Nordsjællands Landboforening. Der er ved udfærdigelsen af § 4, afsnit 3, taget hensyn til  

foreningens bemærkninger vedrørende anvendelse af bygninger, som er blevet overflødige i  

landbrugsdriften. 

 

Fredningsbestemmelser 

 

Ifølge § 1 har fredningen til formål: 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels  

adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent  

land fastholdes,  

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs- og græsningsarea-

ler, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, levende 

hegn, trægrupper og enkelttræer,  

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekrea tiv udnyttelse af dele 

af områdets arealer, ekskl. private have- og parkarealer, jf. nærmere § 10, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.  

 

Fredningen indeholder i § 3 nærmere bestemmelser om arealanvendelsen. 

 

Herefter må de på kortbilag nr. 1 viste dyrkede arealer/landbrugsarealer kun benyttes til almindelig 

landbrugsdrift. Dog må der ikke dyrkes høje, udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. majs og energ i-

afgrøder. Endvidere må der på arealerne ikke etableres frugtplantage, gartneri - eller planteskoledrift 

herunder ske tilplantning med juletræer, pyntegrønt eller andre træagtige planter. Der må ikke eta b-

leres fjerkræ-, hjorte-, strudse- eller frilandsgrisefarme eller lign. 

 

De på kortbilag nr. 1 viste græsningsområder skal opretholdes med vedvarende græs. Arealerne 

må omlægges med nyt græs for at bevare græsdækket. 
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De på kortbilag nr. 1 viste udyrkede arealer må ikke dyrkes. Arealerne kan anvendes til græsning og 

høslet. 

 

De på kortbilag 1 viste skove kan drives som hidtil med tynding, hugst og plantning. Renafdrifter, der 

forudsætter genplantning, må højst være på 0,1 ha. Der må ikke dyrkes pyntegrønt. I forbindelse 

med nyplantning må nåletræer alene anvendes som indplantning i løvtræ.  

 

På de på kortbilag 1 angivne havearealer finder de generelle bestemmelser i § 5 om beplantning ikke 

anvendelse. Fredningens øvrige bestemmelser finder anvendelse.  

 

Den hidtidige karakter af de på kortbilag 1 angivne parkarealer skal bevares og reguleres i overens-

stemmelse med en plejeplan. 

 

På de udyrkede arealer og i skove er gødskning og sprøjtning ikke tilladt. 

 

Der må ikke foretages foranstaltninger, der kan sænke vandstanden i vådområderne. Der må ikke 

udføres rørlægning eller anden ændring af vandløbenes naturlige forløb. Fredningen er ikke til hi nder 

for, at rørlagte vandløb retableres som åbne ved naturgenopretning.  

 

§ 4 vedrører opførelse og anvendelse af bebyggelse, anlæg, hegn mv. 

 

Herefter må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, 

jagthytter, pavilloner eller lign., jfr. dog de i § 13 nævnte supplerende bestemmelser.  

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning  

og placering kan opføres de for jordbrugsdriften erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger. Der 

må dog ikke etableres dambrug, pelsdyrfarme, svinefarme, hundekenneler, hestestutterier, ridehaller 

eller lign.  

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation til om- og tilbygninger til eksisterende beboelses- og 

driftsbygninger samt til nyopførelse efter brand eller i særlige tilfælde efter nedrivning. Dispensatio-

nen kan betinges af krav til bebyggelsens placering og udseende.  

 

Eksisterende bebyggelse på landbrugsejendomme må kun anvendes til alm. landbrugsdrift og/eller  

overholde de i § 13 nævnte supplerende bestemmelser for de enkelte ejendomme. Hvis der på en 

landbrugsejendom findes bygninger, som er blevet overflødige i landbrugsdriften, skal en eventuel  

ændret anvendelse godkendes af fredningsnævnet. 

 

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke opføres 

svømmebassiner, mure og faste hegn. Der må ikke opføres vindmøller, tårne, tankanlæg, transfo r-

matorstationer eller master, herunder master for luftledninger, og der må ikke føres luftledninger 

over arealerne. Solcelleanlæg til enkelte husstande kan etableres efter fredningsnævnets godkendel-

se.  

 

På havearealerne kan opførelse af mindre anlæg, f.eks. terrasser på op til 10 gange 10 meter og ha-

vemure på op til 1,20 meter uden fredningsnævnets godkendelse. 
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Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer og heste m.v. 

 

Plejemyndigheden kan endvidere i forbindelse med græsning meddele tilladelse til anbringelse af  

nødvendige mindre læskure. 

 

Der må ikke etableres flyve- og landingspladser, oplags- og lossepladser, campingpladser, sportsan-

læg, herunder skydebaner, motorbaner eller lign. 

 

Der må ikke anbringes både, campingvogne eller lign. Kortvarig opstilling af indregistrerede cam-

pingvogne er dog tilladt. 

 

Der må ikke etableres lysanlæg. I tilknytning til beboelse eller driftsbygninger må der dog etableres  

afskærmet nedadrettet parkbelysning (maksimal lyspunkthøjde 100 cm) i forbindelse med indkørsel  

og parkering indtil en afstand af 30 meter fra bebyggelse.  

 

§ 5 indeholder de nærmere regler om beplantning. 

 

Herefter må arealerne ikke tilplantes. Eksisterende bevoksning af træer, buske må ikke fjernes, og 

levende hegn må ikke opstammes eller fjernes, medmindre det sker i medfør af plejebestemmelserne 

eller i henhold til de særlige bestemmelser for enkelte ejendomme. Forbuddet gælder ikke for skove 

og for de på kortbilag 1 markerede havearealer.  

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med plejemyndighedernes godkendelse foretages beplan t-

ning, som har til formål at dække bebyggelse og lign. udenfor de fredede arealer. 

 

§ 6 indeholder de nærmere regler om terrænregulering. 

 

Herefter må der ikke foretages terrænændringer eller foretages opfyldning, planering eller afgrav-

ning af terrænet udenfor de på kortbilag nr. 1 markerede havearealer. 

 

Terrænændringer skal være tilladt, såfremt det sker i forbindelse med naturpleje og naturgenopre t-

ning. 

 

Forurening af naturen ved oplag, henkastning af affald må efter § 7 ikke finde sted. 

 

§ 8 indeholder nærmere regler om veje og stier. 

 

Herefter må der ikke anlægges veje eller stier eller tilstås tredjemand vejrettigheder over arealerne 

uden fredningsnævnets godkendelse. 

 

De af fredningen omfattede veje, stier og opholdsarealer må ikke lukkes, omlægges eller indskræn-

kes uden fredningsnævnets tilladelse. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets nærmere godkendelse etableres pa r-

keringspladser og opholdsarealer til forbedring af publikumsbetjeningen.  
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Der udlægges de på kortbilag 4 angivne stiforbindelser. Plejemyndigheden skal fastlægge og etable-

re ubefæstede stier som nærmere angivet på samme kortbilag under pkt. A, B og C. Stierne skal 

etableres inden 2 år fra endelig fredningsafgørelse 

 

Der må i henhold til § 9 ikke ske udstykning eller arealoverførsel, bortset fra mindre skelreguleringer. 

 

§ 10 indeholder nærmere regler om offentlighedens adgang  

 

Herefter har offentligheden ret til at færdes, herunder til at dyrke vintersport, på de private arealer, 

der er angivet på kortbilag 3, jf. § 13, nr. 16. Vintersport kan endvidere dyrkes på de offentligt ejede 

arealer, herunder den offentlige del af golfbanearealet, jf. kortbilag 2. For så vidt angår landbrug s-

arealerne har offentligheden dog kun adgang i perioder, hvor de ikke er tilsåede eller bærer afgrø-

der. 

 

Herudover gælder naturbeskyttelseslovens almindelige regler. 

 

Naturstyrelsen er plejemyndighed for Miljøministeriets arealer, Rudersdal Kommune er plejemyndig-

hed for de øvrige arealer, jf. § 11. 

 

Plejemyndigheden har ret til – efter forudgående drøftelse med og uden udgift for ejerne – at udføre 

naturpleje på private arealer til opfyldelse af fredningens formål.  

 

Der kan som led i plejen f.eks. ske fjernelse af træbevoksning, herunder selvsåninger, afgræsning, 

høslet eller lign. Der kan også foretages beplantning med henblik på at etablere skygge langs vand-

løb og ved vandhuller. Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages oprensning af søer, vandhu l-

ler og restaurering af vandløb og vådområder. 

 

Plejen skal udføres på baggrund af en plejeplan. I det omfang en ple jeplan omfatter såvel statslige 

som øvrige arealer, udarbejder plejemyndighederne en fælles plejeplan for et naturligt afgrænset 

område. Plejeplanen sendes til høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Planen 

skal redegøre for den naturpleje, som påtænkes udført i højst 15 år. 

 

§ 12 indeholder de nærmere regler om golfbanearealerne. 

 

Herefter er fredningen ikke til hinder for, at de på kortbilag nr. 1 angivne arealer kan anvendes til 

golfbane. Hvis denne anvendelse ophører helt eller delvist, må arealerne ikke dyrkes, men de kan 

anvendes til græsning og høslet. 

 

Der kan etableres en greenkeepergård til brug for administration, klubfaciliteter og drift af golfbane-

arealerne samt parkeringsanlæg indenfor den del af lokalplan nr. 17´s område, der er omfattet af 

fredningen, efter fredningsnævnets nærmere godkendelse af et konkret projekt. Området udgør ca. 

10.500 m2.  

 

Arealernes karakter af åbent landskab med naturpræg skal fastholdes. Der må således ikke foretages  

ændringer, der forandrer golfbanearealernes karakter af åbne marker med levende hegn, mindre  

skovbevoksninger og trægrupper.  
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Udgangspunktet for golfbanens anlæg, indretning og beplantning er kortbilag A. Plan for  golfbanens 

anlæg, indretning og beplantning med tilhørende nærmere beskrivelse af golfbaneanlægget fremgår 

af bilag B. 

 

Vedligeholdelse og pleje af golfbanearealerne skal ske på baggrund af fredningsbestemmelserne 

samt en af plejemyndighederne i fællesskab udarbejdet plejeplan. Forslag til plejeplan skal fremlæg-

ges senest 2 år fra fredningens endelige gennemførelse. Den sendes til høring hos Danmarks Natur-

fredningsforening og Friluftsrådet. 

 

Eksisterende bevoksninger af træer, buske og levende hegn må ikke fjernes, udtyndes eller  

opstammes, medmindre det er særligt reguleret i plejeplanen. Mindre fravigelser som f.eks. udtyn-

ding og fjernelse af selvsået beplantning, og fravigelser, hvor landskabsbilledet ikke ændres væsen t-

ligt, og hvor der f.eks. ikke forekommer højdemæssige terrænreguleringer, kan tillades af plejemyn-

dighederne. Væsentlige fravigelser fra planen skal godkendes af fredningsnævnet.  

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse på arealerne. 

 

Der må ikke opsættes hegn på eller langs banearealerne. Der kan dog opsættes midlertidige hegn 

for dyr med henblik på naturpleje af arealerne ved afgræsning. 

 

Der må ikke foretages yderligere dræning. Eksisterende dræn og rørføring kan vedligeholdes.  

 

Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at dyrke vintersport overalt på anlægget bortset fra  

på afmærkede greens.  

 

Der skal udarbejdes et ordensreglement (bilag C) som skal indeholde bestemmelser om spillets afvi k-

ling og udøvelsen af den offentlige adgang i forhold hertil. Reglementet skal endvidere indeholde b e-

stemmelser, der skal sikre offentligheden rimelig mulighed for at benytte golfbanearealerne. Regle-

mentet skal godkendes af fredningsnævnet.  

 

Gødskning er tilladt på golfbanearealerne men kun i absolut nødvendigt omfang og kun på greens 

og tee-steder samt fairways.  

 

Mindre terrænændringer, hvor landskabet ikke ændres væsentligt, og hvor der f.eks. ikke 

forekommer terrænreguleringer på mere end maks. +/- ½ meter, kan tillades af plejemyndigheder-

ne. 

 

Der er i § 13 fastsat særbestemmelser for en række nærmere angive ejendomme. 

 

4. Klager  

 

4.1. Klage fra Danmarks Naturfredningsforening 

Foreningen har i klagen gjort gældende, at hovedformålet med fredningen synes at være,  

 

at muliggøre at de nuværende golfbanearealer opretholdes i deres nuværende udformning,  

at udvide golfbanen ved at inddrage et ca. 17.100 m2 stort allerede fredet areal, 
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at tillade at der kan opføres bebyggelse til brug for golfklubben samt parkeringsareal på et ca. 

10.500 m2 stort fredet areal,   

at affrede Vidnæsdam og mose med tilhørende bevoksning med de kulturgeografiske interesser, som 

var grundlaget for den hidtidige fredning af 23. oktober 1953, 

at tillade at store fredede natur- og skovarealer udlægges til private havearealer, og  

at begrænse offentlighedens adgang til de privatejede parkarealer. 

 

Golfbanen 

Den midlertidige dispensation af 6. april 1973 til etablering af en golfbane blev meddelt på en række 

vilkår, bl.a. mht. de enkelte hullers /baners indretning og til bevoksningen på arealerne.  

 

Luftfotos tyder på, at banerne er vokset år for år og at træer, der tidligere var en del af en k ratbe-

voksning, nu står solitært og med opstammede kroner. Det samlede indtryk er nu mere et haveli g-

nende anlæg end en naturpark med stor variation.  

 

Foreningen finder, at de mange indgreb i den oprindelige bevoksning og udvidelse af banerne bør 

tilbageføres/genoprettes til den oprindeligt tilladte anvendelse, jf. den anlægs- og indretningsplan, 

der blev godkendt af fredningsnævnet den 29. juni 1978. Fredningens bilag A bør således ændres i 

overensstemmelse hermed.  

 

Udvidelse af golfbanen og nyt klubhusbyggeri 

Fredningen indebærer, at golfbanearealerne kan udvides med i alt ca. 17.100 m 2 ved at inddrage al-

lerede fredede arealer, som ønskes anvendt til en par 3 bane, og at et areal på ca. 10.000 m 2 kan 

anvendes til nye klubbygninger og parkeringsanlæg. 

 

Fredningsnævnet har tidligere afvist at inddrage et areal på 7.000 m 2 til baneformål (udslagsba-

ne/drivingrange), idet det ville være i strid med den gældende frednings formål, jf. fredningsnæv-

nets afgørelse af 31. juli 2007 (FRS 28/07). 

 

Opførelse af ny bebyggelse og parkeringsanlæg på det ca. 1 ha. store, fredede område nord for Øve-

rødvej ved klubhuset vil ifølge foreningen være overordentlig skæmmende i landskabsbilledet set fra 

syd og fra Øverødvej. Efter foreningens opfattelse vil det ønskede nybyggeri og p -anlæg kunne pla-

ceres uden for de fredede arealer på matr. nr. 2 dæ Holte, hvor golfklubbens klubhus ligger. Denne 

ejendom er på 9.892 m2, hvoraf alene 2.700 m2 er fredet. Nybyggeri vil kunne anlægges på den øst-

lige, ikke-fredede del af ejendommen. 

  

Ændring af eller ophævelse af en fredning sker efter fast praksis kun undtagelsesvist, og kun hvis 

det er nødvendigt til varetagelse af tungtvejende samfundsmæssige hensyn. Sådanne hensyn er ikke 

til stede her, hvor det alene er hensynet til en virksomhed (golfklubbens) ønske om udvidelse, som 

er grundlaget for ændringen/ophævelsen af den eksisterende fredning.  Der henvises herved til Na-

turklagenævnets afgørelse af 1. september 2005 om Passebækgård golfklub, hvor Naturklagenævnet 

afviste, at en fredning kunne ændres med det formål at udvide golfbanen. Situationen er ganske pa-

rallelt med forholdene i Søllerød Naturpark. 
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Vidnæsdam 

Vidnæsdam med mose og tilstødende bevoksning blev tilstandsfredet i 1956 som et særligt biologisk 

og naturvidenskabeligt interesseområde bl.a. med forbud mod at fjerne bevoksningen og foretage 

opfyldninger. 

 

Gennem årene har Søllerød Golfklub foretaget omfattende indgreb i Vidnæsdam og den omgivende 

bevoksning. I dag er der græs helt ned til dammen, mosen er drænet bort, og størstedelen af den 

naturlige opvækst af træer og krat omkring dammen er ryddet, så kun enkelte opstammede og/eller 

kronebeskårede træer står tilbage. Greenen til hul nr. 9 og udslagsstedet til hul nr . 10 går nu helt 

ned langs breden af dammen. 

 

Foreningen finder, at det bør fremgå af fredningen, at der skal ske naturgenopretning af Vidnæsdam 

og mose, evt. som særligt punkt i formålsparagraffen. 

 

Store fredede natur- og skovarealer udlægges til private havearealer 

Fredningen indebærer, at flere store natur- og skovarealer, der tidligere var omfattet af gældende  

tilstandsfredninger, udlægges til havearealer, jf. fredningens kortbilag 1. Havearealernes størrelse er 

ikke oplyst i det foreliggende materiale, men det kan umiddelbart fastslås, at havearealerne omfatter 

flere tusinde m2. 

 

Foreningen har ikke som sådan indvendinger imod, at der udlægges have- og gårdpladsarealer om-

kring bebyggelserne i det omfang, det svarer nogenlunde til de på det oprindelige fredningstidspunkt 

udlagte arealer. Den foreliggende fredning udlægger imidlertid meget store arealer som haver i strid 

med de hidtidige fredninger. Foreningen har særligt henvist til havearealerne omkring "Østerlide", 

"Rygård og "Højbjerghus". 

 

Til belysning af de nye fredningsbestemmelsers konsekvenser har foreningen som eksempel nævnt 

havearealet ved "Østerlide". Arealet udgør en central del af den sammenhængende markante da l-

sænkning, der strækker sig omkring søen fra nord til sydøst. Arealet er fredet ved kendelse af 1. juli 

1957 med det formål at bevare det skønne, karakteristiske landskabsbillede, som væsentligst er be-

stemt af marker, mindre skovbevoksninger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer. Det er forbudt 

at anvende arealerne til havebrug, at bebygge arealerne, at opføre skæmmende indretninger, at f o-

retage terrænændringer, at fjerne beplantning og at foretage tæt beplantning.  

 

Ved denne fredning udlægges den væsentligste del af ejendommen, der er på ca. 30.000 m 2 og som 

ligger mellem "Østerlide" og søen, til have, hvor der i henhold til fredningsbestemmelserne kan fore-

tages terrænændringer, ske opfyldning, planering og afgravning ligesom enhver form for fældning, 

opstamning og beplantning kan ske. Der kan endvidere uden fredningsnævnets godkendelse opføres 

mindre anlæg som f.eks. terrasser på op til 10 X 10 m og havemure op til en højde på 1,20 meter. 

 

Haveudlægget kan føre til, at de landskabelige værdier og helheden i landskabsbilledet ødelægges i 

strid med den hidtidige fredning. Udlægningen af de store havearealer indebærer reelt set en affre d-

ning af arealerne eller repræsenterer i hvert fald så vidtgående begrænsninger i den hidtidige fred-

ningstilstand, at der må stilles krav om tungtvejende, samfundsmæssige hensyn. Sådanne hensyn er 

efter foreningens opfattelse ikke til stede. 
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Foreningen finder, at havearealerne skal indskrænkes til de på fredningstidspunktet eksisterende ha-

ver, som er beliggende i tilknytning til boligen, og som ved deres hidtidige brug ikke længere har na-

turpræg. 

 

Offentlighedens adgang 

I det oprindelige fredningsforslag var det som en del af formålet i § 1 anført "at sikre og regulere of-

fentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af områdets arealer" og at "muliggøre, at 

områdets ubebyggede arealer (ekskl. havearealer) i deres helhed  kunne anvendes som et stort, by-

nært, rekreativt område, og at området kunne drives og fungere i overensstemmelse hermed".  

 

I løbet af fredningsprocessen er offentlighedens adgang til området løbende blevet reduceret. Sål e-

des er offentlighedens adgang nu i formålsbestemmelsen i § 1 blevet begrænset til "udnyttelse af 

dele af områdets arealer, ekskl. private haver og parkarealer, jf. § 10".  

 

Denne bestemmelse er i sin udformning og med dens henvisning til kortbilag 4 meget vanskelig ti l-

gængelig/forståelig og i praksis uanvendelig som vejledning for den almindelige vandrer/bruger af 

naturparken. 

 

Samlet må bestemmelserne efter foreningens opfattelse fortolkes således, at offentligheden med e n-

kelte undtagelser kun har adgang til offentligt ejede og ikke privatejede arealer. Der er således tale 

om en uforståelig og uacceptabel begrænsning i forhold til naturbeskyttelseslovens alm. bestemme l-

ser om offentlighedens adgang til naturen. 

  

Det er ifølge foreningen endvidere bemærkelsesværdigt, at § 1 udelukker offentligheden fra private 

parker. Parkområderne er på kortbilag 1 angivet med lysegrøn farve. Som det umiddelbart fremgår, 

er endog meget store arealer udlagt som park, og en væsentlig del heraf er i privat eje. Flere af di s-

se arealer fremstår i dag som skov/skovpræg eller åbent land med spredt bevoksning 

/græsningsområde.  

 

Det er foreningens opfattelse, at bestemmelserne om offentlighedens adgang skal revideres grund-

læggende. Skellet mellem offentlig og privat eje som eneafgørende kriterium for adgangen bør op-

hæves, og det oprindelige formål - at muliggøre at de ubebyggede arealer som helhed kan anvendes 

som rekreativt område - bør medtages i fredningen. 

 

Andre bemærkninger/kommentarer  

Foreningen har bl.a. foreslået, at bestemmelsen i § 5, stk. 1, bør ændres, således at der heller ikke 

kan ske opstamning af eksisterende træer og buske, med mindre det sker i medfør af plejebestem-

melserne. Ifølge foreningen har netop spørgsmålet om opstamning været omdiskuteret, idet der i 

området er et stort antal markante trægrupper og solitære træer, hvis særlige karakter og herlig-

hedsværdi vil blive ødelagt ved opstamning.  

 

Ifølge § 11, 3. afsnit skal en plejeplan sendes til høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Fr i-

luftsrådet.  Foreningen finder, at det bør præciseres, at plejeplanen i mangel af enighed , skal fore-

lægges fredningsnævnet. Det tilsvarende bør gælde for plejeplanen for golfbanearealerne, jf. § 12, 

4. afsnit. 
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4.2. Klage fra lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) 

Skytteforeningen har klaget over, at der udlægges en trampesti på foreningens ejendom, der skal 

forbinde udsigtspunktet Høje Sandbjerg med Rude Skov, og som ifølge plejemyndigheden bør etabl e-

res syd for det nordlige dige på foreningens ejendom.   

 

Foreningen finder ikke, at der overhovedet bør anlægges en sti, da der ikke ses at være e t rimeligt 

forhold mellem almenhedens behov for en sti på dette sted og generne for foreningen. 

 

I relation til vurdering af almenhedens behov for en sti har foreningen bemærket, at der i dag kun er 

ganske få besøgende på selve udsigtspunktet. På Høje Sandbjergvej, som løber parallelt med og ca. 

300 m syd for den foreslåede sti, er der særdeles sparsom færdsel af fodgængere/motionister, r i-

dende og mountainbikere. Da den foreslåede sti kun er tiltænkt fodgængere, vil kun ca. 1/3 af den i 

forvejen sparsomme færdsel få gavn af stien. 

 

For så vidt angår gener har klager bemærket, at stien skal forbinde en offentlig ejet skov, hvor o f-

fentligheden har adgang også udenfor veje og stier, med et åbent udsigtspunkt, hvor offentligheden 

også har fri adgang. På foreningens ejendom må offentligheden imidlertid kun færdes på den udlag-

te nye maksimalt 1,5 meter brede trampesti.  Det vil være vanskeligt at forstå for almindelige men-

nesker, og det vil kunne føre til, at hele foreningens øvelsesområde de facto vil blive åbent for of-

fentligheden. 

 

Muligheden for i henhold til særbestemmelsen i § 13, nr. 7, at lukke stien for offentlig færdsel 15 

dage om året vil fjerne de værste gener, da det vil være muligt at afholde idrætsstævner med skyd-

ning mv.  Der vil imidlertid fortsat være generelle gener ved uhindret adgang, og håndhævelsen af 

lukningen tillige med sikring af, at stien ikke benyttes af cyklister , vil give anledning til problemer. 

 

Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet måtte finde, at der er behov for en stiforbindelse , må den efter 

foreningens opfattelse placeres således, at den samlet set volder de private lodsejere mindst mulig 

gene.  

 

Foreningen har foreslået et alternativt stiforløb, hvor den vestligste og midterste del af stien forløber 

nord for diget, delvist på statsejede arealer, mens stien i den østligste del forløber syd for diget på 

foreningens ejendom. Det alternative stiforløb vil således medføre et mindre indgreb på privatejede 

arealer og gøre det naturligt for offentligheden at følge stien. Dette forløb vil endvidere kræve færre 

indgreb i den eksisterende bevoksning, hvorfor plejemyndigheden næsten helt vil kunne undgå at 

fælde store eller større træer. 

 

Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet finder, at det foreslåede stiforløb skal fastholdes, har foreningen 

anmodet om, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af fredningen, at trampestien er forbeholdt 

fodgængere og ikke må anvendes af ridende og cyklister, og at den skal etableres så tæt på det e k-

sisterende dige som muligt. 

  

Det er i øvrigt foreningens opfattelse, at behandlingen af fredningssagen har været præget af for-

slagsstillernes småfejl og "halve sandheder", og at foreningen ikke har fuldt kendskab til og ikke har 

haft lejlighed til at kommentere plejemyndighedens kommentarer til foreningens indvendinger. 
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4.3. Klage fra lb.nr. 21 (Susanne Elisabeth Duckert) 

Ejeren finder det uhensigtsmæssigt, at hun skal rådføre sig med plejemyndigheden, inden hun kan 

fjerne bevoksning mv. på sin ejendom. 

 

Ejeren har bemærket, at Naturstyrelsen ikke foretager pleje på styrelsens ejendom matr. nr. 6z Holte 

By. Ejendommen er efterhånden så forsømt, at vejens beboere benytter den til deponering af have-

affald.  

 

Den foreslåede/planlagte sti fra udsigtspunktet Høje Sandbjerg til Rude Skov vil bevirke, at cyklister 

vil få endnu en bane, hvor de kan færdes, uanset at stien i fredningen benævnes som en trampesti.  

I området er der en fin bestand af rådyr, der vil blive forstyrret . Der er i forvejen adgang til Rude 

Skov dels ad Høje Sandbjergvej og dels ad Vildtfogedvej. Der er ikke, og har ikke tidligere været, en 

sti mellem Høje Sandbjerg og Rude Skov.  

 

Ejeren er nabo til den foreslåede sti og er bange for, at offentligheden også vil færdes uden for stien 

ind i hendes have. 

 

5. Sagsrejsernes bemærkninger til klagerne  

 

5.1. Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening 

Golfklubbens indgreb i den oprindelige bevoksning og udvidelser  

Sagsrejserne har anført, at man i arbejdet med den samlede fredning for Søllerød Naturpark er op-

mærksom på det forhold, at de naturprægede arealer, der omkranser de egentlige golfbanearealer, 

gennem en årrække er blevet indskrænket og i større udstrækning er kommet til at fremstå som pl e-

jede arealer. Det er grundlaget for bestemmelsen i fredningens § 12, hvoraf det fremgår, at golfb a-

nearealernes karakter af åbent landskab med naturpræg skal fastholdes, og at der således ikke må 

foretages ændringer, der forandrer deres karakter af åbne marker med levende hegn, mindre sko v-

bevoksninger og trægrupper. 

 

Det er i beplantnings- og spilleplanen i kortbilag A præciseret, at det tætklippede spilleareal skal be-

grænses til det i beplantnings- og baneplanen angivne, og at naturarealerne mellem spillearealerne 

højst må slås en til to gange om året.  Vedligeholdelse og pleje af golfbanearealerne skal ske på 

baggrund af en af plejemyndighederne i fællesskab udarbejdet plejeplan, som skal sendes i høring 

hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. 

 

Sagsrejserne har i øvrigt bemærket, at der er indledt løbende dialogmøder mellem tilsynsmyndighe-

derne, Danmarks Naturfredningsforening og golfklubben om pleje m.m. i forhold til fredningens be-

stemmelser. 

 

Det er sagsrejsernes opfattelse, at der med beplantnings- og baneplanen i fredningens kortbilag A og 

bestemmelserne i fredningens § 12 og en kommende plejeplan er sikret den nødvendige balance 

mellem spillearealer og øvrige arealer, hvorved den nødvendige fokus på golfbanearealernes natu r-

præg sikres. 
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Udvidelse af golfbanen  

Med den nye samlede fredning sker der en udvidelse af de hidtidige golfbanearealer med ca. 17.100 

m². Formålet med udvidelsen er at give golfklubben mulighed for at tilpasse det eksisterende antal 

baner til nutidige forhold. 

 

Der er tale om en arealudvidelse, der i princippet udfylder et hul mellem allerede etablerede golfb a-

nearealer. Arealet afgrænses mod øst og syd af beplantningsbælter, som ikke vil blive berørt. Area l-

udvidelsen giver golfklubben mulighed for at omdisponere hullerne på deres par 3 bane. Der ned-

lægges således et antal huller på golfbanearealerne ud mod Øverødvej. Hullerne anlægges i s tedet 

på det nye areal. 

 

Det er sagsrejsernes opfattelse, at udvidelsen af golfbanearealerne, henset til arealernes beliggen-

hed mellem allerede etablerede golfbanearealer samt de fredningsbestemmelser, som anlægget af 

de nye huller skal opfylde, vil give en bedre afgrænsning landskabeligt set og ikke i væsentlig grad 

vil bryde det store sammenhængende landskabsbillede. 

 

Ny bebyggelse til golfklubben  

Golfklubben har i flere år løst deres behov for parkering/oplag af maskiner til drift og pleje af golfb a-

nearealer med dertil knyttede værkstedsfunktioner ved at leje bygningsareal og ubebyggede arealer 

på private ejendomme i området. 

 

Sagsrejserne har med fredningen ønsket at give golfklubben mulighed for at løse behovet for sådan-

ne driftsfaciliteter mere permanent. Bygningen skal opføres på arealet syd for golfklubbens klubhus 

ud mod Øverødvej. 

 

Det er sagsrejsernes vurdering, at dette areal, der ligger i udkanten af fredningen og tæt på en eks i-

sterende vej- og bebyggelsesstruktur, kan bære byggeriet. Bygningen vil kunne tilpasses den eksi-

sterende bebyggelsesstruktur på en måde, der samtidig tager hensyn til det store åbne landskab 

mod vest. 

 

Golfklubbens indgreb i Vidnæsdam  

Sagsrejserne har anført, at forholdene omkring Vidnæsdam allerede er lovliggjort. Spørgsmålet om 

fjernelse af bevoksning og opfyldning af søen/mosen har været behandlet af fredningsnævnet og Na-

tur- og Miljøklagenævnet, hvor sidstnævnte med afgørelse af 28. januar 2013 har stadfæstet fred-

ningsnævnets afgørelse om dispensation til Naturstyrelsens forslag til retablering af området omkring 

Vidnæsdam. Selve retableringen er efterfølgende gennemført og godkendt af Naturstyrelsen.  

 

Udlæg til private havearealer  

Gennem hele fredningsforløbet har afgræsningen af havearealer og parkarealer i tilknytni ng til bebo-

elsesbygninger inden for fredningen været drøftet. 

 

Det er sagsrejsernes opfattelse, at havearealerne bør afgrænses, så de enkelte boliger inden for 

fredningen får mulighed for at have et privat haverum, hvor der kan etableres terrasser og foret ages 

beplantning uden særlig godkendelse. Samtidig skal afgrænsningen tage størst muligt hensyn til de 

omgivende landskabsrum. 
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Intentionen med at kunne etablere havemure i en højde af 1,2 m inden for de afgrænsede haveare a-

ler, jf. § 4, er, at disse alene skal kunne etableres omkring nære terrasse- og havearealer. Det er ik-

ke hensigten, at de skal kunne etableres som afgrænsning mellem havearealer og de omgivende 

arealer med anden arealanvendelse. 

 

Fastlæggelse af offentlighedens adgang  

Sagsrejserne finder ikke, at offentlighedens adgang er blevet reduceret i løbet af fredningsprocessen . 

Den er i stedet blevet præciseret, således at offentlig adgang til privatejede arealer følger reglerne i 

naturbeskyttelsesloven, med mindre en udvidet adgang, f.eks. ved udlæg af nye stier, fremgår af 

fredningen. 

 

Andre bemærkninger/kommentarer 

Det er sagsrejsernes opfattelse, at det bør være muligt at opstamme og forme træer og buske i ud-

lagte have- og parkarealer. Opstamning er i øvrigt reguleret i § 12 for golfbanen.  

 

Sagsrejserne finder, at plejebestemmelsen i § 11 bør opretholdes. Det er tilstrækkeligt, at Danmarks 

Naturfredningsforening kan klage over afgørelser om konkrete plejeforanstaltninger.  

 

5.2. Klagen fra lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) 

Sagsrejserne har fastholdt, at den udlagte nye sti på skytteforeningens arealer i den nordlige del af 

fredningsområdet syd for det eksisterende dige vil styrke sammenhængen mellem de væsentlige r e-

kreative arealer, som Høje Sandbjerg og Rude Skov udgør.  

 

Sagsrejsernes begrundelse herfor er dels hensynet til den landskabelige oplevelse, dels forekommer 

det uhensigtsmæssigt at lade en sti krydse et dige, der er beskyttet efter museumsloven.  

 

Skytteforeningens bekymring for deres ugenerede brug af øvelsesområdet er søgt imødekommet i 

fredningsnævnets afgørelse ved bl.a. at give mulighed for, at der kan lukkes for offentlig færdsel på 

stiforløbet 15 dage om året af hensyn til afholdelse af større arrangementer på arealerne.  

 

Om stiforløbet kun vil blive anvendt i begrænset omfang, og dermed ikke stå i rimeligt forhold til de 

beskrevne gener for foreningen, vil sagsrejserne overlade til Natur- og Miljøklagenævnets vurdering.   

 

Det er sagsrejsernes vurdering, at stiforløbet vil øge den rekreative oplevelsesværdi af de nordlige 

arealer i Søllerød Naturpark, og kendskabet til den nye sti vil blive udbredt via indtegning på stikort 

o.a. Stiforløbets endelige fastlæggelse vil blive afklaret i dialog med skytteforeningen.  

 

5.3. Klagen fra lb.nr. 21 (Susanne Elisabeth Duckert) 

Sagsrejserne har anført, at plejemyndigheden også ville kunne foretage pleje efter den tidligere 

fredning med hjemmel i pleje- og tilsynsbekendtgørelsen, og den nye frednings plejebestemmelser 

ændrer ikke herved. 

 

Sagsrejserne har endvidere bemærket, at den i klagen nævnte ejendom, matr.nr. 6z, er i privat eje. 

Sagsrejserne går ud fra, at klager mener nordenden af matr. nr. 1 bæ Holte By, Søllerød. Arealet er 

skov og ejes af Naturstyrelsen. Styrelsen ønsker, at dens skove skal have et naturligt præg med ned-

faldne grene og væltede træer. Styrelsen har efterfølgende henvendt sig til de omkringboende og 

oplyst, at henkastning af affald ikke er tilladt.  
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Den nye sti findes at være uden betydning for klagers ejendom. 

 

6. Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til klagerne 

 

Foreningen finder, at den foreslåede sti fra Høje Sandbjerg til Rude Skov bør fastholdes med et fo r-

løb syd for diget. Stien har eksisteret i hvert fald siden 1949, hvilket flere medlemmer af lokalafd e-

lingen kan bekræfte, da de selv har benyttet stien.  

 

Ved fredningen af Høje Sandbjerg udtaltes det i Overfredningsnævnets kendelsesprotokol af 18. d e-

cember 1948, at fredningens formål er at åbne, sikre og bevare den enestående smukke udsigt, der 

fra Høje Sandbjerg haves over et stort område af Nordsjælland og over Øresund med Hven og en del 

af Skåne. Almenheden vil ved fredningens gennemførelse få ret til færdsel fra Rude Skov i vest fra 

sti nr. 11 i syd og Sognevejen i øst til udsigtspunktet samt ret til ophold på det således åbnede areal 

samt den til arealet førende vej og sti. 

 

Stien eksisterede således allerede på det tidspunkt. Store dele af stien er da også angivet på kort fra 

den tid. 

 

7. Bemærkninger fra ejeren af ejendommen ”Østerlide” 

 

Ejeren har overfor Natur- og Miljøklagenævnet anført, at Østerlide er en liebhaverejendom, der ligger 

ned til en privat sø med tilhørende skov. Den væsentligste del af skoven er fredet ved deklaration 

tinglyst den 1. juni 1957. Ifølge ejeren indebærer fredningsnævnets afgørelse yderligere indskrænk-

ninger i anvendelsen af ejendommen i forhold til den gældende fredning. Uanset en ny fredning fi n-

des unødvendig, har ejeren ikke påklaget fredningsnævnets afgørelse til Natur - og Miljøklagenævnet. 

Ejeren vil imidlertid ikke kunne acceptere yderligere indskrænkninger i anvendelsen af ejendommen. 

 

Det i fredningsafgørelsen udlagte haveareal er i overensstemmelse med den gældende fredning fra 

1957. Afgrænsningen er ikke tilfældig. Den er foretaget efter en grundig besigtigelse samt adskillige 

høringer, og fredningsnævnet har på baggrund af sin sagkundskab fastlagt grænsen for havearealet. 

Natur- og Miljøklagenævnet bør ikke tilsidesætte fredningsnævnets saglige skøn. Det udlagte have-

areal har været benyttet som privat have siden 1957. 

 

Fredningen fastsætter bestemmelser om offentlighedens adgang til fredningsområdet. Undtaget her-

fra er private have- og parkarealer. Arealerne er udlagt på baggrund af de faktiske forhold samt un-

der hensyntagen til beboerne i området. 

 

Det udlagte parkareal ved ”Østerlide” ligger tæt på beboelsesbygningen og fremstår tydeligt privat, 

og offentligheden kan ikke være i tvivl om, at det er privat område.  

 

8. Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til sagsrejsernes bemærkninger til 

foreningens klage. 

 

Foreningen har bemærket, at golfklubben, Naturstyrelsen og DN Rudersdal har indledt en dialog med 

henblik på at udvide den uklippede zone ved Vidnæsdam med 1½ - 4 meter nord for og 1½ til 2 me-
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ter syd for Vidnæsdam, hvilket bl.a. medfører, at fairwayen skal flyttes mod højre i spilleretningen, 

og enkelte træer skal fældes.  

 

Foreningen har i øvrigt fastholdt, at udvidelse af golfbanearealet er i strid med den tidligere fred-

nings formål og ikke kan begrundes med omlægning af eksisterende huller eller arealets beliggenhed 

i forlængelse af en eksisterende golfbane. Arealet udgør ikke et ”hul” mellem allerede etablerede 

golfbanearealer. Arealet er svagt stigende fra Rygård op mod golfbanearealerne mod nord og er mod 

syd afgrænset af et beplantningsbælte. Arealet udgør landskabeligt set en integreret del a f markerne 

nord for Rygård.  

 

Sagsrejserne har anført, at beplantningsbælterne ikke vil blive berørt, men det fremgår ikke af fred-

ningens bilag A. Til gengæld er der angivet et beplantningsbælte mod vest ud for arealet, som ikke 

eksisterer i dag, men som efter foreningens opfattelse vil indskrænke og afskære det vide udsyn 

over de fredede marker.  

 

Foreningen har også fastholdt, at en greenkeepergård  bør placeres på den ikke fredede del af 

matr.nr. 2 dæ.   

 

For så vidt angår de udlagte havearealer er det foreningens opfattelse, at de bør afgrænses således, 

at de enkelte boliger får mulighed for at have et tilknyttet privat haverum, hvor der kan etableres 

terrasser og foretages beplantning uden særlig godkendelse. Men afgrænsningen skal samtidig tage 

størst mulig hensyn til de omgivende landskabsrum.  

 

Foreningen har bemærket, at fredningsbestemmelserne i de fleste af de tidligere fredninger i områ-

det omfatter ejendommenes arealer helt op til bygningerne. Fredningsmyndighederne har i deres 

administration af fredningsbestemmelserne gennem tiden dog accepteret og administreret de på 

fredningstidspunktet værende private have- og gårdspladsarealer som ikke værende omfattet af 

fredningsbestemmelserne. De fleste af ejendommene har da også i dag smukke private haver belig-

gende omkring boligerne. 

 

Foreningen vil ikke udtale sig imod, at der udlægges havearealer i et omfang omtrentlig t svarende til 

de på fredningstidspunktet værende have- og gårdspladser. Med den nye fredningsafgørelse udlæg-

ges der imidlertid meget store nye arealer som private havearealer omkring ejendommene - herun-

der tidligere tilstandsfredede mark- og engarealer, som ikke har forbindelse med ejendommenes nu-

værende havearealer omkring beboelsesbygningerne. Foreningen har som eksempler nævnt ”Ryg-

ård” og ”Højbjerghus”. 

 

Som eksempel på hvordan natur- og landskabsværdier tilsidesættes ved nye haveudlæg til fordel for 

private interesser, har foreningen peget på arealerne omkring ”Østerlide”. Det tidligere tilstandsfre-

dede markante, åbne dalstrøg mellem ”Østerlide” og søen udlægges i fredningen til haveareal med 

mulighed for terrænregulering af skråningen, herunder opfyldning, afgravning og planering og med 

mulighed for at foretage opstamning og fjernelse af eksisterende bevoksning samt opførelse af mi n-

dre anlæg (herunder havemure) uden fredningsnævnets godkendelse.  

 

Haveanlægget vil kunne spolere et af de smukkeste landskaber i naturparken. Landskabet omkring 

Østerlide er præget af vidt udsyn over det kuperede, smukke, åbne terræn, skrånende ned mod søen 

og omkranset af skov. 
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Det er endvidere foreningens opfattelse, at der bør sikres offentlig adgang til et ca. 60.000 m 2 stort, 

kommunalt ejet, ubebygget, tidligere areal med frugtplantage (nu udlagt som parkareal), ligesom der 

i øvrigt bør være adgang til parkarealer efter naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser.  

 

9. Bemærkninger fra Akademisk Skytteforening 

 

Skytteforeningen bestrider fortsat, at der er behov for en trampesti mellem udsigtspunktet Høje 

Sandbjerg og Rude Skov, idet publikum har lettere adgang mellem de to områder ad den eksisteren-

de Høje Sandbjergvej. Foreningen bestrider også, at der tidligere skulle have været en sti på stedet 

over foreningens ejendom.  

 

Sagsrejsernes ønske om en trampesti mellem Høje Sandbjerg og Rude Skov må ses i  sammenhæng 

med offentlighedens adgang til Høje Sandbjerg, hvor de stejle op- og nedkørsler anvendes af mange 

mountainbikere, som bl.a. er til stor fare for gående, når de kommer ned af bjerget i høj fart.  

 

Da fredningen blev gennemført i 1948 var der ingen, der forestillede sig området udnyttet af cykl i-

ster. Foreningen finder, at Toppen af Høje Sandbjerg bør beskyttes bedre ved igen alene at tillade 

fodgængere på Toppen. Foreningen har henvist til Naturklagenævnets afgørelse i sagen om fredning 

af Vejrhøj og Bjergene i Vestsjælland, hvor nævnet fastsatte en bestemmelse om, at trampestierne 

kun måtte benyttes af gående.   

 

Med en sådan begrænsning i benyttelsen af stien op til Høje Sandbjerg - og hvis det mod forventning 

besluttes, at en sti skal føres herfra til Rude Skov - vil det gående publikum kunne færdes i sikkerhed 

for hurtigkørende cykler på en smal sti.  

 

Det er fortsat skytteforeningens opfattelse, at en evt. sti bør anlægges delvist nord for skyttefo r-

eningens ejendom dels på Forsvarets areal, dels på en privat ejendom. Det er ikke forbundet med 

vanskeligheder at etablere en stente over det beskyttede dige. Fra det sted, hvor stien skal passere 

diget og forløbe nord herfor, vil der være en fin udsigt mod syd, fordi terrænet falder , og bevoksnin-

gen er åben. 

 

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse fra 1948 skulle der opsættes hegn omkring det for almenhe-

den åbnede område og langs begge sider af stien, der fører til dette. Da der ikke blev hegnet om-

kring en sti fra Høje Sandbjerg mod vest til Rude Skov indebar det, at alle besøgende kun kunne 

komme til udsigtspunktet fra Høje Sandbjergvej. Publikum, der kom fra vest, kom således fra Høje 

Sandbjergvej og ikke ad en sti gennem skytteforeningens ejendom.  

 

Hegnet mellem området med offentlig adgang og den lukkede del af foreningens ejendom blev eta-

bleret umiddelbart efter fredningskendelsen.   
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10. Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger den 17. juni 2015 

  

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schalde-

mose (formand), Ole Pilgård Andersen, Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, Leif Hermann, Mari-

anne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 17. juni 2015 besigtiget området og holdt offentligt møde . 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at gennemføre fredningen med visse ændringer af fredningens a f-

grænsning og af de bestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at udtage et areal i det sydvestlige hjørne af fredningsområdet ved 

golfklubbens eksisterende klubhus for at muliggøre dels opførelse af en greenkeepergård til brug for 

golfklubben, dels udvidelse af det eksisterende parkeringsanlæg. 

 

Et flertal på 5 af Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer stemte imod at udvide golfbanearealet 

ved at inddrage et ca. 17.100 m2 stort fredet areal med henblik på at flytte den eksisterende par 3 

bane, der i dag er placeret langs Øverødvej.  

 

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen, Marianne Højgaard Pedersen, Mikkel Schaldemose og Jens 

Vibjerg) stemte for at udvide golfbanearealet med det omhandlede 17.100 m2 store areal.  

 

Nævnet besluttede enstemmigt at fastholde fredningens afgrænsning af havearealer . Nævnet beslut-

tede endvidere, at der inden for de udlagte havearealer med fredningsnævnets godkendelse kan 

etableres mindre anlæg som f. eks. mindre terrasser. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt at fastholde fredningens afgrænsning af parkarealer samt bestem-

melsen om, at der ikke skal være offentlig adgang til disse arealer.  

 

Nævnet besluttede endvidere enstemmigt, at der skal etableres en sti for gående mellem udsigts-

punktet Høje Sandbjerg og Rude Skov, delvist nord for stendiget efter høring af den berørte lodsejer 

– ejeren af ejendommen matr.nr. 6b Sandbjerg By, Birkerød (Carsten Beck). Nævnet noterede sig, at 

Forsvaret, der ejer ejendommen matr.nr. 14 e smst. nord for diget, ikke havde indvendinger mod 

placering af stien på deres areal mellem diget og et eksisterende trådhegn. 

 

11. Natur- og Miljøklagenævnets beslutning af 10. september 2015 om stiforløbet fra ud-

sigtspunktet Høje Sandbjerg til Rude Skov 

 

I sagens behandling har deltaget 8 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schalde-

mose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Leif Hermann, Marianne Højgaard 

Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

 

Lb.nr. 26 (Carsten Beck) anførte i høringssvaret, at han som udgangspunkt ikke er negativ over for, 

at der etableres en stiforbindelse mellem udsigtspunktet og Rude Skov, men han finder det uhen-

sigtsmæssigt, at offentligheden skal færdes ind over/krydse tre ejendomme frem for én ejendom - 

nemlig Akademisk Skytteforenings ejendom. Det vil føre til, at offentligheden ofte vil færdes på Car-

sten Becks ejendom og spørge om vej, hvis de skal krydse stendiget fremfor at følge en velanlagt sti 
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på skytteforeningens ejendom. Endvidere vil vedligeholdelse af stien blive kompliceret af, at både 

han, Forsvaret og skytteforeningen skal involveres fremfor alene skytteforeningen. 

 

Sagsrejserne bemærkede hertil, at et forløb syd for diget efter deres opfattelse vil give større mulig-

hed for at sikre et synligt, letgenkendeligt spor i terrænet uden dominerende skiltning. Også den 

landskabelige oplevelse vurderes at være større fra et sådant stiforløb. 

 

Nævnet besluttede enstemmigt, at en passage fra Akademisk Skytteforenings areal syd for diget over 

diget mest naturligt kan etableres i den østlige ende af Carsten Becks ejendom. 

 

 

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

 

Idet fredningsnævnets afgørelse af 7. april 2014 ophæves, fastsættes i overensstemmelse med Na-

tur- og Miljøklagenævnets beslutninger følgende fredningsbestemmelser for det område, som er vist 

på det medfølgende fredningskort: 

 

Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme. 

 

§ 1. Formål 

 

Fredningen har til formål 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent land 

fastholdes, 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs- og græsningsarea-

ler, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer , ellemoser, stendiger, levende 

hegn, trægrupper og enkelttræer,  

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af dele  

af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

 

§ 2. Bevaring af Søllerød Naturpark 

 

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er tilladt 

eller fremgår af de følgende bestemmelser. 

 

§ 3. Arealanvendelse 

 

§ 3.1 Landbrugsarealer 

 

De på fredningskortet viste landbrugsarealer må kun benyttes til almindelig landbrugsdrift. 

  

Arealerne må dyrkes med sædvanlige afgrøder og periodevis braklægning. Dog må der ikke dyrkes 

høje, udsigtshæmmende afgrøder som f.eks. majs og energiafgrøder. Endvidere må der på arealerne  
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ikke etableres frugtplantage, gartneri- eller planteskoledrift, herunder ske tilplantning med juletræer 

og pyntegrønt eller andre træagtige planter.  

 

Der må ikke etableres fjerkræ-, hjorte-, strudse- eller frilandsgrisefarme eller lign. 

 

De på fredningskortet viste græsningsområder skal opretholdes med vedvarende græs. Arealerne 

må omlægges med nyt græs for at bevare græsdækket. 

 

De på fredningskortet viste udyrkede arealer må alene anvendes til græsning og høslet. Arealerne 

må ikke opdyrkes, og gødskning og sprøjtning er ikke tilladt. Der kan med plejemyndighedens tilla-

delse ske selektiv bekæmpelse af ekspansiv, biotopfremmed vegetation, som f. eks. bjørneklo.  

 

§ 3.2 Skove 

 

De på fredningskortet viste skove kan drives som hidtil med tynding, hugst og plantning i henhold til 

en plejeplan.  

 

Der må ikke ske nytilplantning med juletræer og pyntegrønt. I forbindelse med nyplantning må nål e-

træ alene anvendes som indplantning i løvtræ. Renafdrifter, der forudsætter genplantning, må højst 

være på 0,1 ha. Gødskning og sprøjtning er ikke tilladt. Der kan med plejemyndighedens tilladelse 

ske selektiv bekæmpelse af ekspansiv, biotopfremmed vegetation, som f. eks. bjørneklo.  

 

Bestemmelsen i § 5 om beplantning finder ikke anvendelse på skove.  

 

§ 3.3 Havearealer 

 

De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, driftsbygninger 

eller ejendomme, der benyttes til institution eller fritidsformål.   

 

På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets godkendelse opføres 

mindre anlæg, f. eks. mindre terrasser og mindre havemure. 

 

Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terrænændringer finder ikke anvendelse på have-

arealer.  

 

§ 3.4 Parkarealer 

 

De på fredningskortet viste parkarealer er arealer, der ved et ekstensivt præg gennem deres be-

plantning med spredte træer og buske eller levende hegn danner en glidende naturlig overgang til de 

omliggende skov- og naturområder. Parkarealer ligger primært i tilknytning til havearealer eller er 

arealer, der anvendes til særlige fritidsformål. 

 

Parkarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og plejes efter en plejeplan.  
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§ 3.5 Søer, moser og vandløb 

 

Der må ikke foretages foranstaltninger, der kan sænke vandstanden i vådområderne. Der må ikke fo-

retages rørlægning eller anden ændring af vandløbenes naturlige forløb. Vandløbsrestaurering, hvor 

grøftning eller andre indgreb har fundet sted, kan dog ske efter nærmere tilladelse fra fredning s-

nævnet. 

 

Udsætning af fisk må kun ske i den på fredningskortet viste put and take sø. Der må ikke fodres, og 

der må ikke etableres egentlig dambrugsdrift. 

 

§ 3.6 Golfbanearealer 

 

For de på fredningskortet viste arealer til golfbane gælder alene bestemmelserne i § 11 og bilag A-C.  

 

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv. 

  

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, jagthyt-

ter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser.  

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets  for-

udgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale - og farvevalg. 

 

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og ud-

formning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i særlige tilfælde 

efter nedrivning.  

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning 

og placering kan opføres de for jordbrugsdriften nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksis te-

rende bebyggelse. 

 

Eksisterende bebyggelse på en landbrugsejendom må kun anvendes til alm. landbrugsdrift og/eller 

overholde de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser for de enkelte ejendomme. Hvis der på en 

landbrugsejendom findes bygninger, der er blevet overflødige i landbrugsdriften, skal en eventuel 

ændret anvendelse godkendes af fredningsnævnet.  

 

Der må ikke etableres dambrug, pelsdyrfarme, svinefarme, hundekenneler, hestestutterier, ridehaller 

eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser. 

 

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke opføres svøm-

mebassiner, mure og faste hegn.   

 

Der kan etableres solcelleanlæg til enkelte husstande efter fredningsnævnets godkendelse.  

 

Der må heller ikke etableres flyve- og landingspladser, oplags- og lossepladser, campingpladser, 

sportsanlæg, herunder skydebaner, motorbaner eller lign. Der må ikke opføres vindmøller, tårne, 

tankanlæg, transformatorstationer eller master, herunder master for luftledninger, og der må ikke fø-

res luftledninger over arealerne. 
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Fredningen er ikke til hinder for, at der med plejemyndighedens godkendelse opstilles læskure til 

kreaturer og får efter en standardmodel for hele fredningsområdet.  

 

Fredningen er heller ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der er nød-

vendige for arealernes pleje eller i forbindelse med tilladt byggeri.  

 

Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer og får. Af 

hensyn til hestehold kan der med fredningsnævnets godkendelse opsættes træhegn malet i mørke 

jordfarver.  

 

Der må ikke anbringes både, campingvogne, uindregistrerede motorkøretøjer eller lign. Kortvarig op-

stilling af indregistrerede campingvogne er dog tilladt.   

 

Der må ikke etableres lysanlæg. I tilknytning til beboelse eller driftsbygninger må der dog etableres 

afskærmet nedadrettet parkbelysning (maksimal lyspunkthøjde 100 cm) i forbindelse med indkørsel 

og parkering indtil en afstand af 30 meter fra bebyggelse.  

 

Med undtagelse af orienteringsskilte godkendt af plejemyndigheden er enhver form for skiltning og 

reklamering forbudt. 

 

Opsætning af antenner og paraboler skal godkendes af fredningsnævnet.  

 

§ 5. Beplantning 

 

Arealerne må ikke tilplantes, og eksisterende bevoksning af træer og buske må ikke fjernes, og le-

vende hegn må ikke opstammes eller fjernes, med mindre det sker som led i plejen eller i henhold til 

de særlige bestemmelser for de enkelte ejendomme, jf. § 12. 

 

Forbuddet gælder ikke for de på fredningskortet viste skove, jf. § 3.2, og havearealer, jf. § 3.3.   

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med plejemyndighedens godkendelse foretages beplantning, 

som har til formål at sløre bebyggelse og lignende udenfor det fredede område.  

 

Det på fredningskortet angivne areal af matr.nr. 1 bæ Holte By, Søllerød skal tilplantes med blandet 

løvskov efter bestemmelser fastlagt i en plejeplan. 

 

§ 6. Terrænændringer 

 

Der må ikke foretages terrænændringer eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af ter-

rænet uden for de på fredningskortet viste havearealer, jf. § 3.3.  

 

Fredningen er ikke til hinder for nødvendig retablering eller efterbehandling af lossepladsarealet på 

matr.nr. 7h Øverød By, Søllerød. 

 

Terrænændringer er ligeledes tilladt i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning.  
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§ 7. Offentlighedens adgang 

 

Offentligheden har adgang til fredningsområdet efter de almindelige regler i naturbeskyttelsesloven.  

Offentligheden har ikke ret til færdsel og ophold på have- og parkarealer, jf. § 3.3 og § 3.4. 

 

Offentligheden har ret til at færdes til fods på de på fredningskortet viste golfbanearealer bortset fra 

på afmærkede greens.  

 

Vintersport kan dyrkes på de offentligt ejede arealer, der er vist på fredningskortet, herunder den of-

fentligt ejede del af golfbanearealet, bortset fra på afmærkede greens.  

 

Offentligheden har endvidere ret til at dyrke vintersport på de private arealer, der er vist på fred-

ningskortet. De berørte ejere skal vederlagsfrit acceptere, at plejemyndigheden etablerer åbninger i 

eventuelle hegn. Der må i sneperioder ikke være dyrehold på disse arealer.   

 

Offentligheden har endvidere adgang til de på fredningskortet viste landbrugsarealer, jf. § 3.1, dog 

kun i perioder, hvor de ikke er tilsåede eller bærer afgrøder.  

 

De på fredningskortet viste veje, stier og opholdsarealer må ikke nedlægges, omlægges eller ind-

skrænkes uden fredningsnævnets godkendelse.   

 

Plejemyndigheden etablerer 1,5 meter brede ubefæstede trampestier for gående som vist på fred-

ningskortet. Stierne skal være etableret senest 2 år fra fredningens endelige gennemførelse. For sti-

en på matr.nr. 6 g Holte by, Søllerød gælder endvidere bestemmelsen i § 12, pkt. 7.  

  

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan etableres yderligere 

stier samt anlægges parkeringsarealer og opholdsarealer til forbedring af publikumsbetjeningen.  

 

Veje og stier må ikke belyses udover de af vejmyndigheden tilladte belyste veje, jf. i øvrigt bestem-

melsen i § 4. 

 

§ 8. Forurening og deponering  

 

Forurening af naturen ved oplag, henkastning af affald, opstilling af udrangerede maskiner eller lign. 

samt skæmmende indretninger må ikke finde sted.  

 

§ 9. Udstykning og arealoverførsel 

 

Der må ikke foretages udstykning eller arealoverførsel bortset fra mindre skelreguleringer. 

 

§ 10. Naturpleje og naturgenopretning 

 

Naturstyrelsen er plejemyndighed for Miljø- og Fødevareministeriets arealer, Forsvaret er plejemyn-

dighed for Forsvarets arealer, og Rudersdal Kommune er plejemyndighed for de øvrige arealer.  
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Der kan som led i plejen ske fjernelse af træbevoksning, herunder selvsåninger samt foretages tyn-

ding og hugst i skove. Der kan endvidere ske afgræsning, høslet eller lignende samt opsættes ste n-

ter og låger.  

 

Der kan foretages oprensning af søer og vandhuller og restaurering af vandløb og vådområder. 

 

Plejen udføres efter den til enhver tid gældende plejebekendtgørelse - for tiden bekendtgørelse nr. 

802 af 21. juni 2013. 

 

Plejemyndigheden har ret til - efter forudgående drøftelse med og uden udgift for ejerne - at udføre 

naturpleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål.  

 

Plejen udføres på baggrund af en plejeplan. I det omfang plejen omfatter såvel statsejede som øvr i-

ge arealer udarbejder plejemyndighederne en fælles plejeplan for et naturligt afgrænset område. 

Plejeplanen sendes til høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

 

Forslag til en plejeplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens endelige gennemførelse.  Planen 

skal redegøre for den naturpleje, som påtænkes udført i højst 15 år.  

 

På privatejede arealer kan plejeforanstaltningerne først udføres, efter at der er givet ejer eller bruger 

mulighed for selv at udføre dem inden for en nærmere angiven frist. Inden for samme frist kan ejer 

eller bruger fremsætte eventuelle indsigelser mod de varslede plejeforanstaltninger. Såfremt der ikke 

kan opnås enighed om disse, foranlediger plejemyndigheden foranstaltningerne forelagt for fred-

ningsnævnet. 

 

§ 11. Golfbanearealerne 

 

De på fredningskortet viste arealer må anvendes til golfbane. Hvis denne anvendelse ophører helt el-

ler delvist finder bestemmelsen i § 3.1 om udyrkede arealer anvendelse, og arealerne bliver herefter 

omfattet af fredningens øvrige bestemmelser. 

  

Arealernes karakter af åbent landskab med naturpræg skal fastholdes. Der  må således ikke foretages 

ændringer, der forandrer golfbanearealernes karakter af åbne marker med levende hegn, mindre  

skovbevoksninger og trægrupper. Stendiger, væsentlig bevoksning, herunder levende hegn, skal  

bevares.  

 

Golfbanen skal anlægges, indrettes og beplantes i overensstemmelse med det til fredningen hørende 

bilag A. Den nærmere beskrivelse af anlægget fremgår af det til fredningen hørende bilag B.   

 

Vedligeholdelse og pleje af golfbanearealerne skal ske på baggrund af en af plejemyndighederne i  

fællesskab udarbejdet plejeplan. Forslag til plejeplan skal foreligge senest 2 år efter fredningens en-

delige gennemførelse. Den sendes til høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

 

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse på arealerne.  

 

Der må ikke opsættes hegn på eller langs banearealerne. Der kan dog opsættes midlertidige hegn 

for kreaturer og får med henblik på naturpleje af arealerne ved afgræsning.  
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Der må ikke foretages yderligere dræning. Eksisterende dræn og rørføring kan ved ligeholdes. 

 

Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at dyrke vintersport overalt på anlægget bortset fra 

på afmærkede greens, jf. § 7.   

 

Gødskning er tilladt på golfbanearealerne men kun i absolut nødvendigt omfang og kun på greens,  

og tee-steder samt fairways. Niveauet for gødskning fastsættes i plejeplanen.  

 

Sprøjtning må kun finde sted i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anvendelse 

af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner - for tiden bekendtgørelse nr. 1749 af 14. december 2015.  

 

Det i bilag C omhandlede ordensreglement finder anvendelse for golfbaneanlægget. Reglementet i n-

deholder bestemmelser om spillets afvikling og udøvelsen af den offentlige adgang i forhold dertil.  

 

§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme 

 

1. ”Langkærgård”, matr.nr. 2 eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebygges med undtagelse af det 

ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring ejendommens bygninger. På dette areal kan der opf ø-

res et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger med et samlet bruttoetageareal 

på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejendommens drift som landbrugsejendom. Bebyg-

gelsens beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialer, skal godken-

des af fredningsnævnet.  

 

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på ejendommen  

inden for træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter fredningsnævnets god-

kendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne fredning. 

 

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og vedligeholdes 

om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden, jf. bilag D (fotos optaget i  

november 2013 af den aktuelle træbevoksning). 

 

2. “Højbjerghus”, matr.nr. 11 a og 12 b Øverød By, Søllerød.  

Hvis anvendelsen til golfbane ophører helt eller delvist, kan arealet benyttes som landbrugsareal, jf. 

§ 3.1.  

 

3. “Gl. Holtegård”, matr.nr. 1 p Holte By, Gl. Holte. Ejendommen kan anvendes i overensstemmelse 

med bestemmelserne i lokalplan 90. Den bygning, der i bestemmelserne i § 7.2.2. i lokalplanen er 

angivet som ikke bevaringsværdig, må nedrives og genopføres med samme omfang og omtrentlige 

placering. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materia-

levalg, skal godkendes af fredningsnævnet. 

 

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og vedligeholdes 

om fornødent med gentilplantning. 
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4. ”Colleruphus”, matr.nr. 12 Øverød By, Søllerød samt  matr.nr. nr. 4 ah og 4 ag smst. 

Ejendommene må kun anvendes til lejrsport af spejderorganisationer og natur - og friluftsorganisatio-

ner med lignende formål og idegrundlag i relation til naturundervisning og naturoplevelser som spej-

derne. Der kan i forbindelse med disse aktiviteter indrettes bålpladser, opsættes borde og bænke og 

i kortere perioder foregå teltslagning. 

 

5. Kolonihavebebyggelsen ”Solpletten”, matr.nr. 6 ch Øverød By, Søllerød.  

Kolonihaveområdet kan anvendes og bebygges som hidti l, jf. deklaration tinglyst på ejendommen 

den 8. december 1958. Såfremt anvendelsen til kolonihaver ophører, må arealet kun benyttes som 

landbrugsareal eller græsnings- eller udyrket areal, jf. § 3.1, på baggrund af en plejeplan.  

 

6. Villagrundene mellem Rygård og kolonihavebebyggelsen "Solpletten", matr.nr. 6 n, 6 as, 6 cf og 6 

ee Øverød By, Søllerød. 

Såfremt den nuværende anvendelse ophører, må ejendommene kun benyttes som landbrugsareal e l-

ler græsnings- eller udyrket areal, jf. § 3.1, på baggrund af en plejeplan. Ejendommene pålægges 

forkøbsret til staten.  

 

7. Akademisk Skytteforenings ejendom, matr.nr. 6 g Holte By, Søllerød 

Det nuværende lovlige aktivitetsniveau reguleres på baggrund af kommunens påbud efter miljøbe-

skyttelseslovens regler. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer af aktiviteterne eller de hertil an-

vendte banearealer uden fredningsnævnets godkendelse. 

 

Den på fredningskortet, jf. § 7, angivne sti etableres som en ubefæstet natursti (trampesti) for gå-

ende i en bredde på maks. 1,5 meter i en afstand af 2 til 15 meter fra digets fod. Etableringen sker 

med størst mulig hensyntagen til arealets beplantning, således at større træer og anden karakterg i-

vende beplantning bevares. Skytteforeningen har ret til at lukke stien for offentlig færdsel 15 dage 

om året, herunder med opsætning af skilte de pågældende dage. Tilsynsmyndigheden (Rudersdal 

Kommune) orienteres forud for hver lukning. 

 

8. Vandværket, matr.nr. 6 cd Nærum By, Nærum  

Der kan med fredningsnævnets godkendelse opføres de for driften af vandværket nødvendige tilbyg-

ninger, bygværker, underjordiske tankanlæg og nye boringer med tilhørende overbygninger samt f o-

retages de dermed forbundne terrænreguleringer. 

 

9. Udsigtspunktet "Høje Sandbjerg", del af matr.nr. 6 g Holte By, Søllerød. 

Almenheden har ret til færdsel og ophold på det på fredningskortet angivne areal. Den enestående 

udsigt mod øst, nord og syd skal bevares og sikres ved naturpleje og naturgenopretning.  

 

10. Dele af matr.nr.e 6 l, 6 ci, 6 k, 6 ax, 6 q, 6 bn, 6 t, 6 ck, 6 bl, 6 ca, 6 cb, 6 cc, 4 gf, 4 ct, 4 gv og 

4 gx Søllerød By, Søllerød.  

Området skal fremtræde som en løvtræbevokset sydlig afgrænsning af Søllerød Naturpark. Området 

skal holdes bevokset med træarter, der kan danne højstammet skov.  

 

De arealer, der er bevokset med nåletræer, skal efter afdrift tilplantes med løvtræer, hovedsagelig  

bøg eller eg. (Fredningen respekterer bestemmelserne i landvæsenskommissionens kendelse om  

spildevandsledninger, tinglyst den 10. september 1964). 
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Bøge- og egetræer skal bevares længst muligt. Fjernelse af beplantning skal ske ved plukhugst, og 

træer med en brysthøjdediameter på mere end 50 cm må ikke fældes uden forudgående tilladelse fra  

fredningsnævnet. 

 

11. "Vildtfogedhus", matr.nr. 1 b Rude Skov, Birkerød.  

Det på fredningskortet viste areal kan fortsat tilplantes. Såfremt denne anvendelse ophører, må om-

rådet kun benyttes som landbrugsareal eller græsnings- eller udyrket areal, jf. § 3.1. 

  

12. Forsvarets areal, matr.nr. 14 e Sandbjerg By, Birkerød.   

Overfredningsnævnet afsagde i maj 1954 tillægskendelse om, at Overfredningsnævnets kendelse af 

18. december 1948, der bl.a. forbød opførelse af bygninger af enhver art på ejendommen, herunder 

boder og skure eller at anbringe andre indretninger, som kan virke misprydende, ikke skal være til 

hinder for, at Forsvarets bygningstjeneste på matr.nr. 14 c af Sandbjerg, Birkerød Sogn (nu matr.nr. 

14e Sandbjerg, Birkerød) opfører en varslingsstation bestående af en underjordisk bebyggelse og ca. 

30 meter høje stålmaster, alt omgivet af et ca. 2,50 m højt fletværkshegn.  

 

Ejendommen kan anvendes som hidtil til varslingsstation med tilhørende bebyggelse, master og 

hegn. Såfremt denne anvendelse ophører skal området retableres af ejeren som et udyrket areal med 

naturpræg eller parkareal på baggrund af en plejeplan. 

  

13. Matr.nr. 6 b, Sandbjerg By, Birkerød.  

Der kan ikke ske genplantning med nåletræer. Arealet skal efter afdrift af nåletræer henligge som et 

udyrket areal med naturpræg eller parkareal på baggrund af en plejeplan.    

 

I den nordlige del af ejendommen kan der etableres et levende hegn, der skal bestå af løvfældende 

træer og buske eller andre stedstypiske arter. Hegn skal forhindre direkte indblik til boligen.  

 

14. "Høje Sandbjerggård", matr.nr. 2 b, 6 b og 2 ae Holte By, Søllerød. 

Overfredningsnævnet har med kendelse af 22. juni 1970 besluttet at tillade sådanne foranstaltni n-

ger, som er nødvendige for ejendommens fortsatte anvendelse som hestepension, herunder bygger i 

under fredningsnævnets censur med hensyn til placering og ydre fremtræden. Denne tilladelse op-

retholdes.  

 

§ 13. Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 og 12, når 

det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, jf. § 50, stk. 1.  

 

§ 14. Ophævelse af ældre fredninger 

 

Følgende fredningskendelser og deklarationer ophæves for så vidt angår de arealer, der er omfattet 

af denne fredning.  

 

1. "Havarthigården" 

Deklaration, lyst 12.05.1941 (vedr. 6 a, 6 at, 6 cg og 6 fe Øverød By, Søllerød).  
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2. "Højbjerggård" 

Deklaration, lyst 03.04.1963 (vedr. 7 f Øverød By, Søllerød, 1 bæ Holte, Søllerød og 1 bz Holte  

By, Gl. Holte). 

 

3. "Øverødvej" 

Deklaration, lyst 23.12.1958 (vedr. 6 ba og 6 cm Øverød By, Søllerød).  

 

4. "Søllerød Naturpark - Rygård m.m." 

Deklaration, lyst 14.06.1954 med tillæg, lyst 03.02.1956, 24.05.1962 og 18.07.1967 (vedr. 6 at,  

6 cq, 6 ff, 7 a, 7 f, 7 g og 7 h Øverød By, Søllerød).  

 

5. "Del af Søllerød Naturpark" 

Deklaration, lyst 07.08.1962 (vedr. 7 h Øverød By, Søllerød).  

 

6. "Søllerød Naturpark" 

Kendelse af 07.06.1968, OFN's kendelse af 22. juni 1970, tillægskendelse af 23.11.1971, lyst  

01.12.1971, og tillægskendelse af 23.07.1976, lyst 28.07.1976, OFN's skrivelse af 06.04.1973, 

lyst 05.07.1976, fredningsnævnets afgørelse af 26.11.1990 og OFN's afgørelse af 07.06.1991 

(vedr. 1 bæ, 2a, 2 b, 2 e, 2 m, 2 ag, 2 bt, 2 ee, 2 eh, 2 ei, 2 ek, 2 el, 4 c, 4 at, 4 fr, 4 fv, del af 5 f,  

5 g, 5 h, 5 i, del af 6 b, del af 6 h, 6 l og 6 ep Holte By, Søllerød, 6 o, 6 am, 6 at, 6 ck, 7 c, 11 a 

og 11 e Øverød By, Søllerød, 4 a Søllerød By, Søllerød. 

 

7. "Trepilehuset" 

Deklaration, lyst 13.04.1951 (vedr. 6 b Søllerød By, Søllerød).  

 

8. "Vedbæk-Søllerød - Areal ved grøn sti" 

Servitut, lyst 19.05.1948 (vedr. 1 cf, 2 ac, 2 af og 2 ae Holte By, Søllerød 4 gb Søllerød By, Søllerød, 

6 ah og 6ey Nærum By, Nærum, 5 s, 5 ct, 7 f, 7h, 12 b og 12 f Øverød By, Søllerød og 1 cg Holte By, 

Gl. Holte). 

 

9. "Naturpark Syd" 

Fredningsafgørelse af 25.10.1985, OFN' s afgørelse af 25.08.1986, lyst 08.09.1986 (vedr. del af  

4 ct, del af 4 gf, del af 4 gv, del af 4 gx, del af 6 k, del af 6 l, del af 6 q, del af 6 t, del af 6 ax, del  

af 6 bl, del af 6 bn, del af 6 ca, del af 6 cb, del af 6 cc, del af 6 ci, 6 ck Søllerød By, Søllerød).  

   

10. "Areal ved Holte Rideklub" 

Kendelse af 25.09.1973, lyst 01.10.1973, og tilladelse af 09.09.1985 (vedr. 3 hø, 3 oq, 3 or, 3 t, 

59 a og 59 b Holte By, Nærum, 6 fh, 6 fi, 6 ar, 6 as, 6 at, 6 bn og 6 cd Nærum By, Nærum). 

Aflyses for 3 hø, 3 oq, 3 or og 3 t Holte By, Nærum, 6 fh, 6 fi, 6 ar, 6 as, 6 at, 6 bn og 6 cd 

Nærum By, Nærum 

 

11. "Egebækgård" 

Deklaration, lyst 7.11.1951 (vedr. 3 hø, 3 op, 3 oq, 3 os, 3 ot, 4 a, 4 ac, 60 a, 60 b og 60 c Holte By, 

Nærum, 6 a, 6 er og 6 l Holte By, Gl. Holte). 

Aflyses for 3 hø, 3 op, 3 oq, 3 os og 3 ot Holte By, Nærum 
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12. "Pindehuggergården" 

Deklaration, lyst 08.11.1973 og deklaration, lyst 08.03.1957 (vedr. 9 a og 9 au Øverød By,  

Søllerød). 

 

13. "Østerlide" 

Deklaration, lyst 01.06.1957 (vedr. 5 d og 11 d Øverød By, Søllerød). 

 

14. "Højbjerggård" 

Kendelse afsagt den 08.07.1940, kendelse af 06.12.1940 og tillægskendelse af 03.02.1964 (vedr.  

5 a, 5 o, 5 s, 5 cq, 5 cr, 5 cs, 5 ct, 7 f og 7 h Øverød By, Søllerød). 

 

15. "Areal ved Rude Skov" 

Deklaration, lyst 14.05.1949 og deklaration, lyst 21.10.1949 (vedr. 3 hc Øverød By, Søllerød).  

 

16. "Del af Søllerød Naturpark" 

Deklaration, lyst 14.09.1967 (vedr. 1 ef og 1 bz Holte By, Gl. Holte).  

 

17. "Holtegård" 

Kendelse af 14.08.1973 (vedr. matr.nr. 1 a, 1 eb, 1 lm, 1 mc og 1 lv Holte By, Gl. Holte og 7l og 7 n 

Trørød By, Gl. Holte). 

Aflyses for 1 lv og 1 mc. 

 

18. "Fyrresvinget, Søterrassen - "Fruens dam"" 

Deklaration, lyst 04.10.1962 (vedr. 4 as, 4 da og 4 db Øverød By, Søllerød).  

Aflyses for 4 da og 4 db Øverød By, Søllerød. 

 

19. "Colleruphus" 

Servitut, lyst 19.05.1948 (vedr. 5 ct og 12 c Øverød By, Søllerød). 

 

20. "Høje Sandbjerg" 

Kendelse afsagt af Overfredningsnævnet den 18.12.1948, lyst 26.01.1949 og 19.02.1949 med  

tillægskendelser af 26.01.1950, 17.05.1954 og 21.10.1974 (vedr. del af 6 b, 6 f, 6 g, del af  6 h, 6 

q, 6 z, 6 es og 6 eq Holte By, Søllerød og 1 r, del af 6 b, del af 6 d, del af 12 a og 14 e Sandbjerg  

By, Birkerød). 

 

21. "Vidnæsdam" 

Kendelse af 23.10.1956 (vedr. 1 bæ og 2 æ Holte By, Søllerød). 

 

------------------------------------- 
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen o f-

fentliggjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

   
Lisbeth Toft-Petersen 

fuldmægtig 
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35 

Bilag B – beskrivelse af anlæg, indretning og beplantning mv. af golfbanen 

 

Golfbanen skal anlægges, indrettes og beplantes i overensstemmelse med det til fredningen hørende  

bilag A.  

 

Mindre fravigelser som f. eks. udtynding og fjernelse af selvsået opvækst og fravigelser, hvor land-

skabet ikke ændres væsentligt, og hvor der f. eks. ikke forekommer terrænreguleringer på mere end 

maks. +/- 2 meter, kan tillades af plejemyndighederne. 

 

Væsentlige fravigelser eller ændringer skal godkendes af fredningsnævnet. 

 

Beplantning mv. 

Arealerne må ikke tilplantes udover, hvad der fremgår af bilag A. 

 

Eksisterende beplantninger af træer, buske og levende hegn må ikke fjernes , udtyndes eller op-

stammes, med mindre det er særligt reguleret i en plejeplan. 

 

Søer og vandhuller 

Mindre omfattende oprensning af plantemateriale udført med håndredskaber - og som ikke omfatter 

mere end halvdelen af søen eller vandhullet - vil normalt kunne betragtes som pleje og kræver derfor 

ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dette forudsætter, at sådanne indgreb udføres i  

perioden 15. august - 1. marts. 

 

Oprensning af slam/bundmateriale og brug af maskiner indgår ikke i en mindre omfattende oprens-

ning. 

 

Plejen af søer og de omkringliggende arealer skal indgå i en plejeplan, hvor det vurderes, hvilke  

indgreb der kan udføres uden en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Indgreb i øvrigt kræver fredningsmyndighedens godkendelse.  

 

Udslagssteder – Teesteder 

Skiltning ved tee-steder må kun indeholde oplysninger om hullets nummer, længde, hcp-nøgle og 

sværhedsgrad (par). Tee-stedsskilte skal udføres i diskret materiale og nedlægges i plan med jord-

overfladen.  

 

Markering af tee-steder skal ske med markeringsplader i terrænniveau. 

 

Der må kun anvendes tee af træ eller andet forgængeligt materiale. 

 

På par 3 banen og træningsbanen må der anbringes grønne udslagsmåtter ved tee-steder. 

 

Klippede græsarealer - "Fairways" 

Det tætklippede spilleareal "Fairways" skal begrænses til de arealer, der er angivet i bilag A. 

 

Naturarealerne mellem spillearealerne må højst slås en til to gange gang om året, hvorefter det  

afklippede græs fjernes. 
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Arealernes karakter af åbent landskab med naturpræg bevares. Ethvert indgreb i et areal, der i hen-

hold til fredningen henligger som græsareal, vurderes at være i strid med fredningen.  

 

Mærkninger af banens grænser, "Out of Bounds" og forhindringer "Hazards" m.v., skal så vidt 

muligt udføres med markeringsplader i terrænniveau. Plejemyndigheden kan i særlige tilfælde , f.eks. 

ved gennemførelse af særlige turneringer, dispensere herfra. 

 

Sandgrave "bunkers" skal fyldes med sand af mørk farve. 

 

Tætklippede Græsarealer - "Greens" 

Markering af "huller" må kun ske ved anbringelse af stænger med nummererede flag eller golfklub-

bens logo, såfremt flagene ikke bliver større end de eksisterende uden reklamer eller anden  

markering. 

 

Bænke, affaldsbeholdere mv. 

Der må ikke uden plejemyndighedernes tilladelse opsættes yderligere tilbehør til anlægget som  

bænke, boldrensere, affaldsbeholdere m.v. eller foretages yderligere befæstelse m.v. af arealerne.  

 

Reklamer og skiltning 

Reklamer af enhver art er ikke tilladt. Dog kan der på tee-stedskilte anbringes et reklameskilt 

udformet som et graveret messingskilt eller andet diskret skilt uden farve bortset fra sort fyld ning af 

gravering eller tryk. Skiltet må maksimalt være 6 cm højt og skal placeres langs tee-stedsskiltets un-

derkant. 

 

Det påhviler ejeren at opsætte skilte ved indgangen til golfanlægget til orientering og vejledning af  

publikum. 
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Bilag C - Ordensreglement for golfbaneanlægget  

 

Søllerød Naturpark er en fredet naturpark til glæde for almenheden. For golfbaneanlægget 

gælder derfor særlige krav og bestemmelser vedrørende drift og vedligeholdelse samt spil  

på banen. 

 

Disse krav og bestemmelser er nærmere præciseret i dette reglement.  

 

Anlæg m.v. 

Golfbanen skal anlægges, indrettes og beplantes i overensstemmelse med fredningens bilag A og B. 

 

Reklamer og skiltning m.m. 

Reklamer og skiltning af enhver art er ikke tilladt, medmindre det fremgår af beskrivelsen  

i fredningens bilag B. 

 

Der kan i forbindelse med afholdelse af særlige arrangementer opstilles midlertidige reklameskilte og 

telte. Tilladelse hertil skal indhentes hos plejemyndigheden i hvert enkelt tilfælde.  

 

Brug af højtaleranlæg mv. er kun tilladt i forbindelse med afholdelse af ovennævnte særlige arra n-

gementer.  

 

Der må ikke opsættes lysinstallationer o. lign. på banearealerne. 

 

Offentlig adgang 

Offentligheden har ret til at færdes på og dyrke vintersport på baneanlæggene bortset fra på af-

mærkede greens. 

 

Ved indgange til golfanlægget skal opsættes skilte til orientering og vejledning af publikum. 

 

Golfspillerne skal respektere offentlighedens færden på banen og om nødvendigt forholde  

sig afventende. 

 

Drift og vedligeholdelse 

I forbindelse med driften og vedligeholdelsen af baneanlæggene er det tilladt at anvende de  

nødvendige maskiner og at foretage den nødvendige kørsel. 

 

Oplag, henkastning af affald, henstilling af udrangerede maskiner eller lign. er ikke tilladt.  

 

Spil på banen 

Golfklubben er ansvarlig for skader, der forvoldes som følge af golfspillet.  

 

Golfklubben er forpligtet til at tegne forsikring til dækning af dette ansvar.  

 

Motoriserede vogne til personbefordring er ikke tilladt på banen. 

 

Bestemmelsen omfatter ikke golftræneren og hans assistenter, chef gartneren ("Greenkeeperen")  
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og hans personale, klubbens banekontrol samt officials i forbindelse med matcher. Disse må anvende 

køretøjer i det omfang, det skønnes nødvendigt. 

 

 

Der kan endvidere i særlige tilfælde gives tilladelse til at benytte golfscooter og andre mindre elektr i-

ske køretøjer til befordring af spillere med særlige behov herfor. 

 

Ejeren skal sikre, at golfspillerne informeres om indholdet af dette reglement.  

 

Ret til at spille 

Enhver, der har gældende DGU medlemskort, har ret til at spille på banen mod betaling af en afgift 

"green-fee" til golfklubben. 

 

Retten til at spille på arealerne betinges af, at personen har aflagt en såvel teoretisk som praktisk 

prøve i golfspillet i overensstemmelse med DGU's regler herfor, før der gives tilladelse til spil på ba-

nen. 
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 BILAG D 

 

Fotos af eksisterende træbevoksning omkring haveanlægget ved Langkærgård.  

 

Fotos optaget den 11. november 2013 

 

 

 

 

 



 

 

Fortegnelse 

over ejendomme, der helt eller delvist 

er omfattet af  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016  

om fredning af Søllerød Naturpark 

(sag NMK-520-00043) 

 

 

Holte By, Gl Holte: matr.nr. 1p, 1bz, 1cg, 1dl, 1ef, 1il, 1im, 1lv, 1mc, del af 1bo, del af 6s og del af 

52 

 

Holte By, Søllerød: 1bæ, 1cf, 2a, 2b, 2e, 2m, 2æ, 2ø, 4c, 5g, 5h, 5i, 6f, 6g, 6l, 6q, 6z, 2aa, 2ab, 2ac, 

2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2 bt, del af 2 dæ, del af 2ee, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2 em, 4at, 4fr, 4fv, 6es, 6ep, 

6eq, del af 5f, 6b, del af 6h, 54 og 55. 

 

Nærum By, Nærum: 6ag, 6ah, 6ar, 6as, 6 at, 6bn, 6cd, 6ey, 6fh, 6fi.  

 

Søllerød By, Søllerød: 4a, 6b, 4ga, 4gb, del af 6ck, del af 4gf, del af 4gv, del af 4gx, del af 4ct, del af 

6k, del af 6l, del af 6q, del af 6t, del af 6ax, del a f 6bl, del af 6bn, del af 6ca, del af 6cb, del af 6 cc, 

del af 6 ci. 

 

Holte By, Nærum: 3t, 3hø, 3op, 3oq, 3or, 3os, 3ot. 

 

Øverød By, Søllerød: 5a, 5d, 5o, 5s, 7c, 7f, 7h, 6n, 6o, 7a, 7g, 9a, 3hc, 5cs, 5cq, 5cr, 5ct, 6am, 6as, 

6at, 6az, 6ba, 6cf, 6cg, 6ch, 6ck, 6cm, 6cq, 6ee, 6fe, 6ff, 6fg, 9au, 11a, 11d, 11e, 12b, 12c, 12f, del 

af 4ag, del af 4ah, del af 4da, del af 4db. 

 

Rude Skov, Birkerød: 1b 

 

Sandbjerg By, Birkerød: 1r, 14e, del af 6b, del af 6d, del af 12a.  

 

 

 

   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse  

af 25. maj 2016 

om erstatning i anledning af fredning af Søllerød Naturpark 

i Rudersdal Kommune 

(sag nr. NMK-520-00043) 

 

 

1. Indledning 

 

Fredningsnævnet for København har den 7. april 2014 truffet afgørelse om erstatning i anledning af 

fredning af Søllerød Naturpark med et samlet beløb på 402.182 kr. 

 

Erstatningsafgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 3 lodsejere. 

 

2. Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 

1, 1. pkt. skal fastsætte erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de 

fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem.  

 

Fredningsnævnet tilsendte på den baggrund den 17. december 2013 lodsejerne et udkast til fred-

ningsafgørelse med anmodning om at fremkomme med eventuelle erstatningskrav.  

 

2.1 Principper for erstatningsudmålingen 

 

1. For arealer, der ejes af offentlige myndigheder, tilkendes der ikke erstatning, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 39, stk. 1, 3. afsnit. 

 

2. For arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, tilkendes der heller ikke erstatning.  

 

3. For privatejede arealer, der ikke tidligere har været fredet, tilkendes der erstatning med en grund-

takst på 3.600 kr./ha, dog mindst 3.600 kr. 

 

4. For arealer, der tidligere har været fredet, tilkendes der ingen erstatning, med mindre den nye 

fredning er mere byrdefuld.  

 

5. Ved pålæg af forbud med udsigtshæmmende beplantning ydes der supplerende erstatning sål e-

des: 
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A. Tidligere fredede ejendomme. 

 

1. For arealer, der er udlagt som dyrkede/landbrugsarealer, tilkendes en erstatning på 2.500 kr./ha.  

2. For arealer, der er udlagt som græsningsarealer, tilkendes en erstatning på 10.000 kr./ha. 

 

B. Ikke tidligere fredede ejendomme.  

 

Ad A 1. Der tilkendes erstatning med grundtaksten samt 6.000 kr./ha 

Ad A 2. Der tilkendes erstatning med grundtakst samt 10.000 kr./ha. 

 

6. For anlæg af nye stier tilkendes en erstatning på 60 kr./lb.m. 

 

7. Ifølge plejebekendtgørelsen skal pleje være omkostningsfri for de enkelte grundejere. Frednings-

nævnet tager på den baggrund ikke stilling til krav i medfør af en fremtidig plejeplan.  

 

2.2. Erstatningskrav 

 

Lb.nr. 6 - Erik Bang Christensen har overfor fredningsnævnet fremsat krav om erstatning på 8,7 mio. 

kr.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1970 om fredning af arealer 

mellem Høje Sandbjerg og Kirkeskovene med senere ændringer.  

 

Arealerne blev fredet i sin tid bl.a. med det formål at bevare det nuværende landskabsbillede, idet 

arealerne som hidtil kunne benyttes til almindelig landbrugs- og skovdrift. Det var bl.a. forbudt at 

bebygge arealerne, at opføre boder, skure og lignende eller at anbringe ledningsmaster eller skæm-

mende indretninger, at anvende arealerne til havebrug og gartneribrug ud over det for arealernes 

private forbrug nødvendige, at anvende arealerne til frugtplantage eller tilplante dem med andre 

træagtige planter til erhvervsformål og at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, som skal 

foretages med bedst mulig landskabskunstnerisk og forstlig bistand efter anvisning af de påtalebere t-

tigede. 

 

Kravet er opgjort således: 

 

1. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af bortfredning af retten til at etablere svømme-

bassin på ejendommen på 2 mio. kr. 

 

2. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af bortfredning af muligheden for privat anven-

delse af fly og/eller helikopter på ejendommen på 2 mio. kr.   

 

3. For pligten til at bevare, vedligeholde og foretage nødvendig gentilplantning af træbevoksning 

omkring ejendommens bygninger på 2,7 mio. kr., og 

 

4. Nedgang i ejendommens handelsværdi som følge af begrænsning i muligheden for almindelig 

landbrugsdrift på ejendommen på 2 mio. kr.  

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse efter at have indhentet en udtalelse fra sagsrejserne. 
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Fredningsnævnet har herefter anført, at det også efter den gældende fredning er forbudt - uden 

dispensation - at etablere svømmebassin og flyve/helikopterlandingsplads på ejendommen. Da den 

nye fredning på disse punkter ikke er mere byrdefuld end den eksisterende, tilkendes der ikke yderl i-

gere erstatning herfor. 

 

Vedligeholdelse og eventuel genplantning af træbevoksningen omkring havearealet skal ske på 

foranledning af plejemyndigheden. Der tilkendes derfor ikke yderligere erstatning. 

 

Ifølge fredningens § 3, stk. 1 a, er der forbud mod dyrkning af høje udsigtshæmmende afgrøder på 

landbrugsarealerne. Der ydes i den anledning en supplerende erstatning med 2.500 kr./ha for de 

18,4 ha, der er udlagt som dyrkede landbrugsarealer.  

 

Lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) har fremsat krav om erstatning på 2.486.000 kr.  

 

Skytteforeningens arealer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1948 om 

fredning af Høje Sandbjerg. 

 

Ifølge skytteforeningen er de foreslåede fredningsbestemmelser mere byrdefulde for skytteforenin-

gen på følgende punkter: 

 

1. Bestemmelsen om udarbejdelse af en plejeplan vil indebære omkostninger til ekspertstøtte. Er-

statningskravet er anslået til at være maksimalt 20.000 kr. 

 

2. Bestemmelsen i § 4 om belysning vil indebære udgifter til udskiftning af de eksisterende 16 uden-

dørs lampesteder med lamper, der lever op til bestemmelsen. Erstatningskravet er anslået til at være 

maksimalt 30.000 kr. På grund af bestemmelsen om, at belysningen ikke må være længere væk end 

30 meter fra bebyggelse, vil antallet af lamper blive reduceret til anslået 6 steder, hvortil udgifterne 

vurderes at blive maksimalt 20.000 kr. 

 

3. Bestemmelsen om en sti i ejendommens nordskel. Erstatningskravets størrelse afhænger af, hvor 

nordligt stien anlægges. 

 

Hvis hele stiforløbet etableres syd for skellet/diget (på skytteforeningens areal) vil erstatningskravet 

være på omkring 2 mio. kr. Hvis dele af forløbet derimod etableres nord for skellet/diget vil kravet 

falde markant. Hvis hele forløbet etableres nord for skellet/diget vil kravet være under 500.000 kr. 

 

4. Stien vil føre til ulemper dels for foreningens egne aktiviteter, herunder stævner, dels for de 

organisationer, som med mellemrum lejer foreningens øvelsesområde, dels for de forskellige muli g-

heder for hegning, afhængig af om stien helt eller delvis etableres nord eller syd for skellet. I sidst-

nævnte tilfælde er omkostningerne til mobile hegn ved stævner - kapitaliseret over 10 år - opgjort til 

330.000 kr. Det kapitaliserede lejetab er opgjort til max. 1.500.000 kr. Tabet af jagtleje - kapitalise-

ret over 10 år - er opgjort til 100.000 kr.  

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse efter at have indhentet en udtalelse fra sagsrejserne.  
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Fredningsnævnet har herefter ikke tilkendt erstatning som følge af bestemmelsen om udarbejdelse af 

en plejeplan. 

  

Fredningsnævnet tiltræder, at bestemmelsen i § 4 om udendørs belysning vil medføre en begræns-

ning i antallet af lampesteder og i et vist omfang være til ulempe for foreningens særlige aktiviteter i 

en del af året. Udskiftning af den eksisterende belysning vil dog kunne ske over en periode med 

mulighed for først at udskifte ældre installationer. Der tilkendes en skønsmæssig erstatning på 5.000 

kr. 

 

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at ændre fredningsbestemmelsen i § 8, jf. pkt. A i kortbilag 

4, og i den forbindelse tilsidesætte plejemyndighedens tilkendegivelse til fredningsnævnet om, at 

stien bør etableres syd for skellet/diget (på skytteforeningens areal).  Et sådant stiforløb findes ikke 

at være i strid med det i fredningsafgørelsen anførte om, at en del  af stiforløbet etableres syd for det 

eksisterende dige, hvis plejemyndigheden finder det hensigtsmæssigt. Nævnet bemærker i øvrigt, at 

der ifølge gamle målebordsblade fra 1900 til 1940 tidligere har været en stiforbindelse syd for diget.  

 

Nævnet har besluttet at medtage yderligere bestemmelser i særbestemmelsen i § 13, pkt. 7, om 

stien mv. Herefter skal stien etableres som en ubefæstet natursti (trampesti) i en bredde på maks. 

1,5 meter og etableringen sker med størst mulig hensyntagen til arealets beplantning, således at 

større træer og anden karaktergivende beplantning bevares. Der gives mulighed for at lukke for 

offentlig færdsel på stiforløbet 15 dage om året, og denne lukning administreres af skytteforeningen, 

herunder med opsætning af skilte. Plejemyndigheden (Rudersdal Kommune) orienteres forud for 

hver lukning.  

 

Der ydes herefter erstatning for 380 meter sti á 60 kr. pr. lb. m. - i alt 22.800 kr. 

 

For den ulempe, der kan være forbundet med lukning af stien i forbindelse med skytteforeningens 

aktiviteter, tillægges en skønsmæssig erstatning på 5.000 kr.  

 

Der tilkendes herefter en samlet erstatning på 32.800 kr. 

 

Lb.nr. 27 ( Nikolaj Peter Duckert) har fremsat krav om erstatning på 2.200.000 kr.   

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1948 om fredning af 

Høje Sandbjerg. 

 

Erstatningskravet er opgjort som følger: 

 

Værdiforringelse som følge af offentlig sti, ejendomsværdi på 1.200.000 kr., værdiforringelse som 

følge af offentlig sti, drift og tilsyn på 400.000 kr. og erstatning for manglende solnedgang og udsigt 

til skovskellet mod vest på 600.000 kr. 

  

Fredningsnævnet har truffet afgørelse efter at have indhentet en udtalelse fra sagsrejserne.  

 

Under hensyn til stiens karakter som en ubefæstet trampesti samt beliggenheden i betydelig afstand 

fra beboelsen på klagers ejendom har fredningsnævnet ikke tilkendt erstatning for ulemper, herun-

der for nedgang i ejendommens værdi. 
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Da stien etableres syd for det eksisterende dige på Akademisk Skytteforenings areal i en afstand af 2 

til 15 meter fra digets fod har fredningsnævnet ikke tilkendt erstatning for drift og tilsyn. 

 

Fredningsnævnet har bemærket, at naboejendommen matr.nr. 6b Sandbjerg By, Birkerød er tilplan-

tet med nåletræer i strid med den hidtidige fredning. Det ulovlige forhold er ikke blevet påtalt af 

myndighederne. Efter afdrift vil der ikke kunne ske gentilplantning, jf. fredningens § 13, nr. 15. 

 

Fredningsnævnet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at tilkende erstatning for manglende 

solnedgang og udsigt. 

 

3. Klager 

 

Lb.nr. 6 (Erik Bang Christensen) har i det store og hele fastholdt det overfor fredningsnævnet frem-

satte erstatningskrav. 

 

Klager er således fortsat af den opfattelse, at den hidtidige fredning ikke indeholdt forbud mod 

etablering af svømmebassin, at den ikke omfattede haver - og ikke indeholdt forbud mod etablering 

af svømmebassiner i haver - og heller ikke forbød ejers anvendelse af helikopter på samme måde 

som ejers anvendelse af bil. 

 

Fredningsafgørelsens forbud mod etablering af svømmebassiner er nyt, hvorfor erstatningskravet på 

2 mio. kr. fastholdes. 

 

Fredningsafgørelsens forbud mod helkopterflyvning på samme måde som ejers anvendelse af bil er 

ligeledes nyt, hvorfor erstatningskravet på 2 mio. kr. fastholdes. 

 

Klager har også fastholdt erstatningskravet på 2,7 mio. kr. for pligten til at vedligeholde beplantnin-

gen omkring ejendommens bygninger. Uanset det fremgår, at vedligeholdelsen skal forestås af 

plejemyndigheden, fremgår det ikke, at udgifterne hertil også skal afholdes af plejemyndigheden. 

 

Lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) har i klagen anført, at foreningen overfor fredningsnævnet har  

dokumenteret en årlig lejeindtægt på 150.000 kr. Størrelsen af lejetabet som følge af fredningsind-

grebet kan ikke dokumenteres, men det vil kunne sandsynliggøres, idet skytteforeningen vil kunne få 

større, nuværende lejere til at udtale sig om, at området efter fredningen vil blive mindre attraktivt.  

 

Et årligt lejetab på f.eks. 30.000 kr. vil over en periode på 10 år udløse et erstatningskrav på 

300.000 kr.  

 

Lb.nr. 27 (Nikolaj Peter Duckert) har også fastholdt det overfor fredningsnævnet fremsatte erstat-

ningskrav på 2.200.000 kr. dels for ulemper som følge af den udlagte nye sti på skytteforeningens 

arealer fra udsigtspunktet Høje Sandbjerg til Rude Skov, bl.a. fordi det er vanskeligt at sikre, at 

offentligheden ikke forlader stien og færdes på anden mands grund, dels fordi myndighederne ikke 

har håndhævet den tidligere fredning på matr.nr. 6b, hvilket har bevirket, at en  ulovlig tilplantning 

med nåletræer for 10-15 år siden har begrænset udsigten fra klagers ejendom mod nordvest.  
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4. Sagsrejsernes bemærkninger til klagerne 

 

Klagen fra lb.nr. 6 (Erik Bang Christensen).   

Sagsrejserne har anført, at den hidtidige tilstandsfredning på klagers ejendom også indeholdt et 

generelt forbud mod bebyggelse og anden anvendelse end landbrug og skovbrug og dermed et 

forbud mod de nævnte anlæg.  

 

Såfremt bestemmelsen om pleje på ejendommen, jf. § 11, pkt. 1, 3. afsnit i fredningsnævnets afgø-

relse fastholdes, hvorefter den omhandlede bevoksning på ejendommen vedligeholdes på ”foranled-

ning af plejemyndigheden”, vil plejemyndigheden kunne udføre plejeforanstaltninger på baggrund af 

en plejeplan. Der vil typisk være tale om større arbejder - f. eks. afskæring af store døde grene eller 

nødvendig fældning og gentilplantning - der understøtter fredningens og dermed plejeplanens inten-

tioner.  

 

Hvis ejeren ønsker at fjerne nedfaldne blade og grene kan dette ske som led i ejerens egen løbende 

vedligeholdelse. 

 

Klagen fra lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) 

Sagsrejserne har bemærket, at det er udokumenteret, at en trampesti i 2 til 15 meters afstand fra 

diget kan medføre tab af lejeindtægt, som ikke vil være dækket af den takstmæssige erstatning. 

 

Klagen fra lb.nr. 27 (Nikolaj Peter Duckert)   

Sagsrejserne har bemærket, at der med forløbet af den nye sti syd for diget på skytteforeningens 

ejendom - og altså uden for klagers ejendom - vil være en større afstand end 200 meter fra stien til 

bygningerne på klagers ejendom. Der ses herefter ikke at være et berettiget erstatningskrav for 

nedgangen i ejendommens handelsværdi. Diget vil endvidere udgøre en naturlig ledelinje og grænse 

for færdslen ad stien.   

 

Et erstatningskrav som følge af ”manglende solnedgang” anses for at være uberettiget, da træerne 

på naboejendommen matr.nr. 6b allerede står der.  

 

5. Supplerende bemærkninger  

 

Lb.nr. 6 Erik Bang Christensen 

Klager har fastholdt, at den hidtidige fredning ikke forbød etablering af svømmebassiner i haver, idet 

haver ikke var omfattet af fredningen. 

 

Såvel den hidtidige som den nye fredning giver mulighed for at etablere et hestestutteri/ridecenter 

”inden for træerne”. Det dokumenterer ifølge klager, at såvel den hidtidige som den nye fredning 

opererer med en mindre omfattende anlægsbegrænsning i området ”inden for træerne” end i områ-

det ”uden for træerne”. 

 

Den hidtidige fredning forbød ikke etablering af svømmebassin i ejendommens have ”inden for træ-

erne”. Et nedgravet svømmebassin er mindre synligt end et hestestutteri/ridecenter og er dermed 

uden betydning for landskabsfredningen på samme måde som det tilladte hestestutteri/ridecenter.  
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Klager har endvidere anført, at den hidtidige fredning ikke indeholdt et forbud mod anvendelse af 

marker til flyvning. Flyvning, herunder med helikopter, kan foretages uden særlige anlæg og indfly-

delse på landskabet og er hidtil gennemført regelmæssigt på ejendommen efter gældende regler 

herom.  

 

6. Natur- og Miljøklagenævnets beslutninger om erstatningen 

 

I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schalde-

mose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen 1, Leif Hermann, 

Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har ved beslutninger af den 17. juni og den 10. september 2015 tiltrådt 

fredningen med enkelte ændringer af fredningsafgrænsningen og de fredningsbestemmelser, som 

fredningsnævnet har fastsat, herunder et ændret stiforløb fra udsigtspunktet Høje Sandbjerg til Rude 

Skov. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan tiltræde fredningsnævnets principper for erstatningsudmålingen og 

har på den baggrund besluttet at stadfæste fredningsnævnets erstatningsafgørelse med nedenståen-

de ændringer grundet det ændrede stiforløb. 

 

Ad lb.nr. 6 (Erik Bang Christensen) 

Der kunne efter den hidtidige fredning - Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1970 – ikke uden 

dispensation etableres svømmebassin på ejendommen, heller ikke ”inden for træerne”. Den nye 

fredning er således ikke mere byrdefuld end den hidtidige og udløser derfor ikke erstatning.  

 

Fredningen indeholder alene et forbud mod etablering af flyve- og landingspladser. Der kunne heller 

ikke efter den hidtidige fredning uden dispensation etableres en flyve- og landingsplads på ejen-

dommen. Den nye fredning er således ikke mere byrdefuld end den hidtidige og udløser derfor ikke 

erstatning.  

 

Det var også efter den hidtidige fredning forbudt at fjerne beplantning. Vedligeholdelsespligten, 

herunder pligten til eventuel gentilplantning, påhviler kommunen som plejemyndighed og er således 

uden udgift for ejeren, jf. bekendtgørelsen om pleje af fredede arealer. Der tilkendes derfor ikke 

erstatning herfor.  

 

Ad lb.nr. 19 (Akademisk Skytteforening) 

Nævnet finder ikke, at den omhandlede trampesti for gående fra udsigtspunktet Høje Sandbjerg til 

Rude Skov medfører tab af lejeindtægt, som ikke vil være dækket af den takstmæssige erstatning 

for stiudlægget. Der henvises i den forbindelse til Natur- og Miljøklagenævnets beslutning af 10. 

september 2015 om at ændre stiforløbet på foreningens ejendom.  

 

__________________________________________ 
 1. Torben Hansen deltog ikke i Natur- og Miljøklagenævnets behandling af spørgsmålet om stiforløbet mellem 

udsigtspunktet Høje Sandbjerg og Rude Skov den 10. september 2015. 
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Som følge heraf ændres erstatningsafgørelsen som følger: 

 

Erstatning for krav til udendørs belysning 5.000 kr. 

Erstatning for 100 meter sti a 60 kr.pr. lb. Meter 6.000 kr. 

Ulemper med lukning af stien i forbindelse med skytteforeningens aktiviteter 5.000 kr.     

 

I ALT 16.000 kr. 

 

Ad. lb. nr. 27 (Nikolaj Peter Duckert) 

Den omhandlede trampesti for gående berører ikke klagers ejendom og er i øvrigt beliggende ca. 200 

meter fra bebyggelsen på ejendommen. Stien findes på den baggrund ikke at indebære ulemper for 

klager, herunder føre til en nedgang i ejendommens værdi.  

 

Der er ikke grundlag for at tilkende erstatning for begrænset udsigt på grund af den ulovlige be-

plantning med nåletræer på naboejendommen matr.nr. 6b Sandbjerg By, Birkerød , som efter det 

oplyste ikke er blevet påtalt af kommunen. Forholdet er denne fredning uvedkommende. 

 

Ad lb.nr 26 (Carsten Beck) 

Erstatning for manglende mulighed for dyrkning 0,93 ha á 10.000 kr./ha 9.000 kr. 

Erstatning for 100 meter sti á 60 kr. pr. lb. Meter 6.000 kr.                

 

I ALT 15.000 kr. 

 

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

 

 

Nævnet besluttede endvidere, at staten skal afholde tre fjerdedel og Rudersdal Kommune en fjerde-

del af tilkendte erstatninger og godtgørelser i overensstemmelse med bestemmelsen i naturbesky t-

telseslovens § 49, stk. 3. 

 

Erstatningsbeløbene forrentes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra datoen for fre d-

ningsnævnets afgørelse af 7. april 2014 og indtil erstatningen udbetales med en årlig rente, der 

svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 

 

Omkostninger 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har advokatfirmaet Mazanti - Andersen, 

Korsø Jensen bistået Akademisk Skytteforening. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 47 på 20.000 kr., der udbetales til Mazanti - Andersen, Korsø Jensen.  

 

Under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet har advokatfirmaet Bruun & Hjejle bistået 

Hanne Al-Homaizi. Der fastsættes en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 47 på 20.000 

kr., der udbetales til Bruun & Hjejle. 

 

Af den samlede erstatning på 391.382 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb skal staten ved 

Miljø- og Fødevareministeriet udrede 75 % og Rudersdal Kommune 25 %. 
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan efter naturbe-

skyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de ejere og brugere mv., som ha r 

påklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til nævnet, eller for hvis vedkom-

mende nævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan 

endvidere påklages af Rudersdal Kommune og af miljø- og fødevareministeren. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt de klageberet-

tigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Klage skal indgives skriftligt til Natur - og Miljøklage-

nævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, der videresender klagen til Taksationskommissio-

nen. 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 
 

Lisbeth Toft-Petersen 

fuldmægtig 

     



 

 

      

    

   

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

 27. juni 2016  J.nr.: NMK-520-00043  Ref.: LTP-NMKN  

 

Fredning af Søllerød Naturpark 

 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 25. maj 2016 afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark og 

afgørelse om erstatning. 

 

Der havde uheldigvis indsneget sig en fejl i fredningsafgørelsens Bilag B – beskrivelse af anlæg, 

indretning og beplantning mv. af golfbanen. Der vedlægges derfor et nyt bilag B som erstatning for 

det tidligere fremsendte bilag. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Lisbeth Toft-Petersen 

Direkte telefon 72 54 10 34  
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Bilag B – beskrivelse af anlæg, indretning og beplantning mv. af golfbanen 

 

Golfbanen skal anlægges, indrettes og beplantes i overensstemmelse med det til fredningen hørende  

bilag A.  

 

Mindre fravigelser som f. eks. udtynding og fjernelse af selvsået opvækst og fravigelser, hvor land-

skabet ikke ændres væsentligt, og hvor der f. eks. ikke forekommer terrænreguleringer på mere end 

maks. +/- ½ meter, kan tillades af plejemyndighederne. 

 

Væsentlige fravigelser eller ændringer skal godkendes af fredningsnævnet.  

 

Beplantning mv. 

Arealerne må ikke tilplantes udover, hvad der fremgår af bilag A.  

 

Eksisterende beplantninger af træer, buske og levende hegn må ikke fjernes, udtyndes eller op-

stammes, med mindre det er særligt reguleret i en plejeplan. 

 

Søer og vandhuller 

Mindre omfattende oprensning af plantemateriale udført med håndredskaber - og som ikke omfatter 

mere end halvdelen af søen eller vandhullet - vil normalt kunne betragtes som pleje og kræver derfor 

ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dette forudsætter, at sådanne indgreb udføres i  

perioden 15. august - 1. marts. 

 

Oprensning af slam/bundmateriale og brug af maskiner indgår ikke i en mindre omfattende oprens-

ning. 

 

Plejen af søer og de omkringliggende arealer skal indgå i en plejeplan, hvor det vurderes, hvilke  

indgreb der kan udføres uden en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Indgreb i øvrigt kræver fredningsmyndighedens godkendelse.  

 

Udslagssteder – Teesteder 

Skiltning ved tee-steder må kun indeholde oplysninger om hullets nummer, længde, hcp-nøgle og 

sværhedsgrad (par). Tee-stedsskilte skal udføres i diskret materiale og nedlægges i plan med jord-

overfladen.  

 

Markering af tee-steder skal ske med markeringsplader i terrænniveau. 

 

Der må kun anvendes tee af træ eller andet forgængeligt materiale.  

 

På par 3 banen og træningsbanen må der anbringes grønne udslagsmåtter ved tee-steder. 

 

Klippede græsarealer - "Fairways" 

Det tætklippede spilleareal "Fairways" skal begrænses til de arealer, der er angivet i bilag A. 

 

Naturarealerne mellem spillearealerne må højst slås en til to gange gang om året, hvorefter det  

afklippede græs fjernes. 



 

3 

 

Arealernes karakter af åbent landskab med naturpræg bevares. Ethvert indgreb i et areal, der i 

henhold til fredningen henligger som græsareal, vurderes at være i strid med fredningen.  

 

Mærkninger af banens grænser, "Out of Bounds" og forhindringer "Hazards" m.v., skal så vidt  

muligt udføres med markeringsplader i terrænniveau. Plejemyndigheden kan i særlige tilfælde, f.eks. 

ved gennemførelse af særlige turneringer, dispensere herfra.  

 

Sandgrave "bunkers" skal fyldes med sand af mørk farve. 

 

Tætklippede Græsarealer - "Greens" 

Markering af "huller" må kun ske ved anbringelse af stænger med nummererede flag eller golfklub-

bens logo, såfremt flagene ikke bliver større end de eksisterende uden reklamer eller anden  

markering. 

 

Bænke, affaldsbeholdere mv. 

Der må ikke uden plejemyndighedernes tilladelse opsættes yderligere tilbehør til anlægget som 

bænke, boldrensere, affaldsbeholdere m.v. eller foretages yderligere befæstelse m.v. af arealerne.  

 

Reklamer og skiltning 

Reklamer af enhver art er ikke tilladt. Dog kan der på tee-stedskilte anbringes et reklameskilt 

udformet som et graveret messingskilt eller andet diskret skilt uden farve bortset fra sort fyldning af 

gravering eller tryk. Skiltet må maksimalt være 6 cm højt og skal placeres langs tee -stedsskiltets 

underkant. 

 

Det påhviler ejeren at opsætte skilte ved indgangen til golfanlægget til orientering og vejledning af 

publikum. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle 

 

Att.: Partner Henrik Dahl 

 

Via e-post: hda@bruunhjejle.dk 

Ref 6001064 

 

 

                                          

 

Søllerød Naturpark – terrasse på ejendommen Østerlide 
 
Over for fredningsnævnet er der på vegne af lodsejer ansøgt om lovliggørende dispensation til 

på ejendommen Østerlide, matr.nr. 5d Søllerød, beliggende Højbjerggårdsvej 50, Øverød, at 

bibeholde en terrasse. Terrassen måler 5,6 meter gange 5,6 meter, og er anlagt i Hanne Al-Ho-

maizis have. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 

  

Sagens oplysninger 
 

Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. Terrassen er etableret på et areal, som i fred-

ningen er betegnet ”haveareal”. Det følger af fredningsbestemmelserne, at på de udpegede ha-

vearealer kan der med fredningsnævnets godkendelse opføres mindre anlæg, f.eks. mindre ter-

rasser. Fredningen fastlægger ikke bestemmelser om beplantning og terrænændringer for ha-

vearealerne.  

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-4-2017  
 
Den 13. marts 2017 

mailto:hda@bruunhjejle.dk
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål 
Fredningen har til formål  

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og 

skove, dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mel-

lem bebyggelse og åbent land fastholdes,  

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteri-

stiske landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, over-

drevs - og græsningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, 

søer, ellemoser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer,  

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ ud-

nyttelse af dele af områdets arealer, og  

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 
…. 

  

§ 3.3 Havearealer 
De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boli-

ger, driftsbygninger eller ejendomme, der benyttes til institution eller fritidsformål. 
På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets god-

kendelse opføres mindre anlæg, f.eks. mindre terrasser og mindre havemure. 
Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terrænændringer finder ikke anven-

delse på havearealer. 
  

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

  

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF.  

 

Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte. 

 

Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn anbefalet, at der meddeles den fornødne god-

kendelse af terrassen i henhold til fredningen. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved lovliggørende di-

spensation til at bibeholde terrassen.  
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Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at terrassen er et mindre anlæg, der efter det oply-

ste ligger lavt i haven og er pænt anlagt og tilpasset have. Fredningsnævnet har fundet, at det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard 

formand 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Rudersdal kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

 

Rudersdal Kommune 

Att.: Jan Harboe  

 

Via e-post: JAH@rudersdal.dk 

 

 

 

 

 

Søllerød Naturpark – Drivhus på 11,5 m² 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opførelse af drivhus på 11,5 m2 på 

ejendommen matr.nr. 2br Holte By, Søllerød, beliggende Gl. Øverødvej 5 i Holte. Projektet er 

nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering 

fremgår af følgende kortudsnit: 

 
 

Sagens oplysninger 
 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål 

Fredningen har til formål 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-35-2017  
 
Den 26. juli 2017 
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at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller 

bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent land 

fastholdes, 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsnings-

arealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer , ellemoser, stendiger, le-

vende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

…  

 

§ 3. Arealanvendelse 

… 

§ 3.3 Havearealer 

De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, driftsbyg-

ninger eller ejendomme, der benyttes til institution eller fritidsformål. På havearealer kan der, 

uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets godkendelse opføres mindre anlæg, f. eks. 

mindre terrasser og mindre havemure. Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terræn-

ændringer finder ikke anvendelse på havearealer. 

… 

  

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, jagt-

hytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser. Tilbygning 

til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgåen-

de godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og farvevalg.” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Rudersdal Kommune har vurderet, at der kan dispenseres. 

 

Der er ikke modtaget indsigelser over for projektet. 

 
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af 

miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
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I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

http://www.naevneneshus.dk/
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stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Rudersdal Kommune 

Att.: Jan Harboe  

Sagsnr.: 2017 -3659 

 

Via e-post: JAH@rudersdal.dk 

 

 

 

 

 

 

Søllerød Naturpark – Facadeændring 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til ændring af bygningsfacaden og op-

sætning af to stålskorstene på ejendommen matr.nr. 6 o Øverød, beliggende Gl. Øverødvej 3, 

2840 Holte. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 

Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 

 
 
 
Sagens oplysninger 
 

Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. 

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-34-2018  
 
Den 25. juni  2018 
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål 
 

Fredningen har til formål 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent 

land fastholdes, 

 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsnings-

arealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer , ellemoser, stendiger, le-

vende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

 

…. 

 

  

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv. 
 
…. Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnæv-

nets forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og far-

vevalg.” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Rudersdal Kommune har vurderet, at der kan dispenseres på vilkår, at de tre dobbeltdøre i 

nordfacaden ændres til enkeltdøre, og at skorstenene males sorte. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser mod en dispensation på vilkår som foreslået 

af kommunen. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet, på vilkår, at de tre dobbeltdøre i nordfacaden ændres til enkeltdøre, og at 

skorstenene males sorte. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Erik Bang Christensen 

Langkærgaard 

Attemosevej 169 

2840 Holte 

Via e-post: ebc@provinord.dk 

Søllerød Naturpark – tagetagen på Langkærgaard 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til udnyttelse af den resterende del af 

arealet i tagetagen i stuehuset på Langkærgaard til udvidelse af stuehusets bolig.  

Det fremgår af sagen, at gårdbebyggelsen Langkærgaard, der er beliggende på ejendommen 

matr.nr. 2eh Holte By, Søllerød, i dag fremstår som en traditionel gårdbebyggelse omkring en 

gårdsplads. Stuehuset er opført i en etage med tagetage, der fordeler sig med 250 m² boligare-

al i grundplan, 30 m² areal i udnyttet tagetage til brug for oplag af materialer og et resterende 

areal i tagetage, der hverken indgår i boligarealet, eller til oplag eller anden landbrugsmæssig 

drift. Det er det resterende areal i tagetagen, som lodsejer ønsker at udnytte til udvidelse af 

stuehusets boligareal. Både stuehuset og driftslænger fremstår i dag med ubrudte tagflader, og 

stuehuset er på både nord- og sydfacade opført med frontkviste til tag.  

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen Langkærgaard er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-

nets afgørelse af 25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune.  

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

” § 1. Formål  

Fredningen har til formål: 

At sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, 

dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyg-

gelse og åbnet land fastholdes,  

At bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske 

landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs- og 

græsningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemo-

ser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer,  

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-38-2018  

Den 31. august 2018 

Denne afgørelse er blevet revideret i 2021. 
Gå til den reviderede sag ved at klikke her. 
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At muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyt-

telse af dele af områdets arealer, og   

  

At muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.  

  

§ 2. Bevaring af Søllerød Naturpark  

 Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsæn-

dring er tilladt eller fremgår af de følgende bestemmelser.   

…  

  

§ 4 Bebyggelse, anlæg og hegn mv.  

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, bo-

der, jagthytter, pavilloner eller lignende, jf., dog de i § 12 nævnte supplerende bestem-

melser.  

  

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter frednings-

nævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder mate-

riale- og farvevalg.   

  

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse 

og udformning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i 

særlige tilfælde efter nedrivning.  

  

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, 

udformning og placering kan opføres de for jordbrugsdriften nødvendige driftsbygninger 

i tilknytning til eksisterende bebyggelse.   

  

Eksisterende bebyggelse på en landbrugsejendom må kun anvendes til almindelig land-

brugsdrift og/eller overholde de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser for de enkelte 

ejendomme. Hvis der på en landbrugsejendom findes bygninger, der er blevet overflødige 

i landbrugsdriften, skal en eventuel ændret anvendelse godkendes af fredningsnævnet.   

  

Der må ikke etableres dambrug, pelsdyrfarme, svinefarme, hundekenneler, hestestutterier, 

ridehaller eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser.   

  

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke op-

føres svømmebassiner, mure og faste hegn.  

…  

  

§ 12 Særbestemmelser for de enkelte ejendomme  
1 ”Langkærgård”, matr.nr. 2 eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebygges med undta-

gelse af det ca. 1. ha store areal inden for træerne omkring ejendommens bygninger. På 

dette areal kan der opføres et stuehus på max. 250 m² bruttoareal samt driftsbygninger 

med et samlet bruttoetageareal på max. 800 m² som nødvendig bebyggelse for ejendom-

mes drift som landbrugsejendom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre frem-

træden, herunder farver og materialer, skal godkendes af fredningsnævnet.  
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Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på 

ejendommen indenfor træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter 

fredningsnævnets godkendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne 

fredning.  

  

Særbestemmelser for ejendommen Langkærgaard er fastlagt med respekt for ejendom-

mens historie som landbrugsejendom med bebyggelse inden for de markante og afgræn-

sende trærækker, der ligger centralt og synligt i hjørnet ved Gl. Øverødvej og Attemose-

vej.  
…” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt: 

 

”Ansøgningen om dispensation fra fredningen af Søllerød Naturpark til ibrug-

tagning af resterende del af tagetage i stuehus til udvidelse af stuehusets bolig 

forudsætter meddelelse af dispensation fra fredningen af Søllerød Naturparks 

særbestemmelser i § 12 og vurdering i forhold til fredningens formål i § 1 og 

generelle bestemmelser om bebyggelse m.m. i § 4.  

  

Kommunen kan som tilsynsmyndighed på fredningen ikke anbefale det ansøgte 

ud fra følgende vurderinger:  

• Den visuelle påvirkning  

Der er tale om en synligt beliggende gårdbebyggelse centralt i Søllerød Na-

turpark. Gårdbebyggelsen kan ses fra omgivende veje, som er Øverødvej, At-

temosevej og Gl. Øverødvej, samt fra åbne markstrækninger og nabobebyg-

gelser. En ibrugtagning af den i dag uudnyttede del af tagetagen i stuehuset til 

boligareal vil, for at kunne opfylde bygningsreglementets krav om dagslys i 

beboelsesrum, medføre behov for isættelse af kviste eller tagvinduer i stuehu-

sets to tagflader eller gavlpartier. Visuelt vil kviste eller tagvinduer dels bryde 

de sammenhængende tagflader og dels medføre lyspåvirkning af de fredede 

landskabelige omgivelser.    

• Landbrugsdriften  

Det ses fortsat ikke at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens 

drift som landbrugsejendom, at den i dag uudnyttede tagetage inddrages til 

boligareal eller andet areal med funktion i forhold til ejendommens land-

brugsdrift.   
  

Den moderniserede planlov, som trådte i kraft i sommeren 2017, giver mulighed 

for til- og ombygning af eksisterende stuehuse og andre fritliggende helårsboli-

ger i landzone, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m². 
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Kommunen skal derfor ikke, som med den tidligere planlov, meddele landzone-

tilladelse til den ønskede inddragelse af det uudnyttede loftsareal til boligareal.   

  

Denne umiddelbare ret kan være reguleret af andre forhold, herunder fredninger 

og lokalplaner, hvor hensynet til særlige landskabelige og kulturhistoriske vær-

dier, historisk betingede bebyggelsesstrukturer, byggeskik, eksisterende infra-

struktur og naboforhold gør sig gældende.  

  

Fredningen af Søllerød Naturpark tager netop sådanne hensyn i fastlæggelsen 

særbestemmelser og generelle bestemmelser. Disse hensyn bør ikke fraviges ved 

meddelelse af dispensation.”  

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har tilsluttet sig fredningstilsynets hold-

ninger og vurderinger.  

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på den an-

søgte dispensation.  

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at fredningen er en landskabsfredning med det formål at 

bevare landskabsbilledet og sikre det til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift. Efter fred-

ningens § 12 kan der for Lagkærgaards vedkommende opføres et stuehus på max. 250 m2 

bruttoareal. Det eksisterende boligareal på Langkærgaard i stueetagen i stuehuset er allerede 

på 250 m2, og en udvidelse af boligarealet ses ikke at være nødvendig for den landbrugsmæs-

sige drift af ejendommen. En ibrugtagning af tagetagen til udvidelse af stuehusets bolig vil for 

at opfylde bygningsreglementets krav om dagslys i beboelsesrum være synlig set fra de omgi-

vende veje, åbne markstrækninger og nabobebyggelser. Som følge af denne visuelle påvirk-

ning af de fredede landskabelige omgivelser vil det ansøgte være i strid med frednings formål, 

hvorfor det ikke kan tillades.  

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 
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Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Rudersdal Kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

 

Rudersdal Kommune 

Att.: Jan Harboe  

Sagsnr.: 2017-544 

 

Via e-post: JAH@rudersdal.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Søllerød Naturpark – forlængelse af frist for nedtagelse af pavillon 
 
Den 26. februar 2015 under sagsnummer FRS 8/2015 meddelte fredningsnævnet dispensation 

til opstilling af tre midlertidige pavilloner i Gl. Holtegaards barokhave, Attemosevej 170, 

2840 Holte, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 1p, Holte By, Gl. Holte. Tilladelsen 

var tidsbegrænset til udgangen af 2018, og det var en betingelse for den meddelte dispensati-

on, at eksisterende beplantning i barokhaven bevares og sikres, og at der ikke foretages ind-

greb i havens væsentlige beplantning, herunder de omkransende høje træalleer. Det er oplyst, 

at to af pavillonerne er nedtaget, og der søges om dispensation til at lade den tredje pavillon, 

”Sceneriet”, stå til udgangen af 2019. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

 

 
  

  
 
Sagens oplysninger 
 

Fredningsforhold 

 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark.  

 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-2-2019  
 
Den 3. marts 2019 
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Gl. Holtegaard ligger indenfor den del af fredningsområdet, der på fredningskortet er udlagt 

som haveareal. 

 
Udsnit af fredningskortet 
  

 
  

 Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 
 

”§ 1. Formål 
 

Fredningen har til formål 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent 

land fastholdes, 

 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsnings-

arealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer , ellemoser, stendiger, le-

vende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

 

…. 

 

  

§ 3.3. Havearealer 
 
De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, driftsbyg-

ninger eller ejendomme, der knyttes til institution eller fritidsformål. 

 

På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets godkendelse opføres 

mindre anlæg, f.eks. mindre terrasser og mindre havemure. 

 

Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terrænændringer finder ikke anvendelse på ha-

vearealer. 

…. 
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§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv. 
 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- aftægtsboliger, skure, boder, jagthyt-

ter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser.  

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets 

forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og farvevalg. 

 

….” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Sagens behandling 

 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn anbefalet en forlængelse med et år. 

 

Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation, såle-

des at fristen for nedtagning af pavillonen ”Sceneriet” først udløber med udgangen af 2019. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er 

påkrævet. 
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-

nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 

http://www.naevneneshus.dk/
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forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbe-

talingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Rudersdal Kommune 

Att.: Astrid Jensen 

Sagsnr.: 2018-7670 

Via e-post: ASJE@rudersdal.dk 

Søllerød Naturpark – Tilbygning til Pindehuggergården 

Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til at ændre facaden samt opføre en til-

bygning til Pindehuggergården på matr.nr. 9a Øverød By, Søllerød, beliggende Vestre Para-

disvej 132, 2840 Holte. Den ansøgte tilbygning er på 8m2 og ønskes opført under eksisterende 

tagudhæng. Det ansøgte projekt er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fred-

ningsnævnet, herunder med fotoillustrationer af henholdsvis eksisterende forhold og fremti-

dige forhold. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-6-2019  

Den 6. marts  2019 
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Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark.

Pindehuggergården ligger indenfor den del af fredningsområdet, der er udlagt som haveareal. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 1. Formål 

Fredningen har til formål 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent 

land fastholdes, 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsningsare-

aler, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer , ellemoser, stendiger, levende 

hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

…. 

§ 3.3. Havearealer

De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, driftsbygnin-

ger eller ejendomme, der knyttes til institution eller fritidsformål. 

På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i § 4, med fredningsnævnets godkendelse opføres 

mindre anlæg, f.eks. mindre terrasser og mindre havemure. 

…. 

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- aftægtsboliger, skure, boder, jagthyt-

ter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser.  

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets 

forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og farvevalg. 

….” 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
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Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn anbefalet en dispensation. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. 

I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-

get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet.  

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at tilbygningen sker under eksisterende tagudhæng, 

og at bygningen ved facadeændringen vil få et udtryk, der er pænt tilpasset husets arkitektur i 

øvrigt.  

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Britt Falster Klitgaard   

formand 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

http://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 di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af ovenlysvinduer på 

ejendommen matr.nr. 2a Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 169 i Holte. Projektet er 

nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering 

fremgår af følgende kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. maj 

2016 om fredning af Søllerød Naturpark. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-21-2019  

Den 27. maj 2019 

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Rudersdal Kommune 
Att.: Jan Harbo 

Via e-post: JAH@rudersdal.dk 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 19/05276. Efter 
behandling i MFKN er afgørelsen ophævet og hjemvist 
til fornyet behandling. Klik her for at se afgørelsen.

Søllerød Naturpark– Ovenlysvinduer i garagebygningen 

Klik her for at gå til den nye afgørelse for 2021.
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Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 1. Formål 

Fredningen har til formål 

at  sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels 

adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og 

åbent land fastholdes, 

at  bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsnings-

arealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, 

levende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at  muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

at  muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

 … 

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, jagt-

hytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser.

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets 

forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- og farvevalg. 

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og ud-

formning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i særlige til-

fælde efter nedrivning. 

… 

§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme

1. ”Langkærgård”, matr.nr. 2 eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebygges med undtagelse af

det ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring ejendommens bygninger. På dette areal kan der

opføres et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger med et samlet bruttoeta-

geareal på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejendommens drift som landbrugsejen-

dom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialer,

skal godkendes af fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på ejendom-

men inden for træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter fredningsnævnets 

godkendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne fredning. 

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og vedligehol-

des om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden, jf. bilag D (fotos 

optaget i november 2013 af den aktuelle træbevoksning).” 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 
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Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig imod en godkendelse med henvisning til 

”den visuelle påvirkning, som ovenlysvinduer eller kviste vil øve på omgivelserne. Gård-

bebyggelsen kan ses fra de omgivende veje samt fra åbne markstrækninger og nabobe-

byggelser. Herudover kan oplyses, at der er 3 vinduer i bygningens østfacade.” 

Danmarks Naturfredningsforening har med henvisning til kommunens stilling udtalt sig imod 

en godkendelse 

Lodsejer har anført bl.a., at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og at det nu an-

søgte ikke kan sammenlignes med en tidligere sag vedrørende stuehuset. Det er ikke rigtigt af 

kommunen at inddrage hensynet til nabobebyggelse, da ordet ”nabo” slet ikke er nævnt i fred-

ningen. Der er rettelig 6 og ikke som anført af kommunen 3 vinduer i bygningens østfacade. 

Lodsejer har anført, at Anne-Marie Wivel efter hans vurdering er inhabil. Lodsejer har til 

støtte herfor anført bl.a. 

”Min udtrykte tvivl om Anne-Marie Wivels habilitet i relation til forhold vedrørende 

Langkærgaard kan henføres til, at Byplan i hendes tid som formand ændrede sin positive 

indstilling til byggeriet på Langkærgaard til obstruktion, hvor der blev set stort på givne 

tilsagn og reglerne for korrekt byggesagsbehandling, hvilket bl.a. resulterede i, at AMW 

blev tvunget til at tilbagekalde påstande og betale omkostninger. Efter min opfattelse gør 

disse forhold AMW inhabil i relation til anliggender vedrørende Langkærgaard … 

… 

Med henvisning til ovenstående anmodes Fredningsnævnet om, at Anne-Marie Wivel er-

klæres inhabil i denne sag,” 

Anne-Marie Wivel har i mail af 17. maj 2019 oplyst bl.a. følgende: 

”jeg har hverken personlige eller økonomiske interesser i sagen. Jeg kan oplyse, at jeg 

tidligere efter min tid i Kommunalbestyrelsen har deltaget i behandlingen af sager vedrø-

rende Langkærgaard, sidst sag FN- KBH-38, hvor Erik Bang Christensen ikke havde be-

mærkninger til min deltagelse. 

Jeg kan oplyse, at jeg var medlem af Søllerød/Rudersdals Kommunalbestyrelse fra 1998 

til 2010, og var i samme periode formand for Byplanudvalget, i den periode blev adskil-

lige sager vedrørende Langkærgaard behandlet. 
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I efteråret 2005 svarede jeg på et læserbrev, som Erik Bang Christensen havde indsendt, 

og i mit svar gjorde jeg opmærksom på, at Erik Bang Christensen var blevet underkendt i 

flere retssager, og det var forkert, idet jeg burde have skrevet sager, idet de underkendte 

sager, var behandlet i Fredningsnævnet og ikke i en Ret. Jeg betalte kr. 5.000,00 i sags-

omkostninger, men ingen erstatning.”  

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på ansøgning 

om godkendelse til udførelse af projektet. 

Fredningsnævnet har vurderet, at Anne-Marie Wivel ikke er inhabil i sagen. Fredningsnævnet 

har herved lagt vægt på, at Wivel ikke tidligere har behandlet den konkrete sag eller på anden 

måde beskæftiget sig med den. Hun har hverken personlige eller økonomiske interesser i sa-

gen. Den omstændighed, at Wivel frem til 2010 har været kommunalbestyrelsesmedlem og i 

den forbindelse deltaget i behandling af sager vedrørende den i denne sag omhandlede ejen-

dom er ikke egnet til at rejse tvivl om hendes upartiskhed i denne sag. Efter karakteren og 

tidspunktet for uenigheden om lodsejers læserbrev finder fredningsnævnet efter en konkret 

vurdering, at dette forhold ikke på nuværende tidspunkt er egnet til at rejse tvivl om Wivel 

upartiskhed. 

Fredningsnævnet har ved vurderingen af godkendelsesansøgningen navnlig lagt vægt på, at 

det ansøgte med den projekterede placering, størrelse og udformning vil give et uhensigtsmæssigt 

visuelt indtryk, herunder særligt i form af lysudfald, fra det fredede areal. 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

Med venlig hilsen 

Søren Holm Seerup  

formand 

Andre modtagere af denne afgørelse 

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Erik Bang Christensen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
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Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Rudersdal Kommune 

Att.: Jan Harboe 

Via e-post: jaj@rudersdal.dk 

Søllerød Naturpark– Tilbygning 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om godkendelse af tilbygning på i alt 122 m2 på ejen-

dommen matr.nr. 2m Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 94, 2840 Holte. Projektet er 

nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering 

fremgår af følgende kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”§ 1. Formål 

Fredningen har til formål 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels adskiller 

bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent land fastholdes, 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-39-2019  

Den 5. august 2019 
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at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske landskabsbillede, 

som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsningsarealer, vide udsigter over 

landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af dele 

af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

§ 2. Bevaring af Søllerød Naturpark

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er tilladt eller

fremgår af de følgende bestemmelser.

§ 3. Arealanvendelse

…

De på fredningskortet viste græsningsområder skal opretholdes med vedvarende græs. Arealerne må om-

lægges med nyt græs for at bevare græsdækket.

…

§ 3.3 Havearealer

De på fredningskortet viste havearealer er arealer, der ligger i tilknytning til boliger, driftsbygninger eller

ejendomme, der benyttes til institution eller fritidsformål. På havearealer kan der, uanset bestemmelsen i §

4, med fredningsnævnets godkendelse opføres mindre anlæg, f.eks. mindre terrasser og mindre havemure.

Bestemmelserne i § 5 om beplantning og § 6 om terrænændringer finder ikke anvendelse på havearealer.

…

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, boder, jagthytter, pa-

villoner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmelser. Tilbygning til og udvendig om-

bygning af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering,

størrelse og udformning, herunder materiale- og farvevalg.

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil med-

føre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 

der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for en godkendelse. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Fredningsnævnets afgørelse 

I medfør af fredningsvilkårenes § 4 meddeler nævnet herved godkendelse til udførelse af pro-

jektet, på vilkår af, at der ikke etableres vinduer i tagkonstruktionen. 
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte med det beskrevne udseende og den be-

skrevne placering på grunden ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Christian Stadil, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Rudersdal Kommune 

Att. Jan Harboe 

Via e-post: byplan@rudersdal.dk 

Søllerød Naturpark – Fyrværkerisalg 
Rudersdal Kommune har på vegne Erik Bang Christensen ansøgt fredningsnævnet om dispen-

sation til midlertidig opstilling af salgstelt og to lagercontainere til salg af fyrværkeri og jule-

træer i perioden 13. til 31. december på ejendommen matr. nr. 2a m.fl. Holte By, Søllerød, be-

liggende Attemosevej 169, 2840 Holte. Dispensationen er ansøgt for en femårig periode. Pro-

jektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 

placering fremgår af følgende kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. 

juni 1970 som ændret ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. juni 1991 om fredning af are-

aler mellem Høje Sandbjerg og Kirkeskoven. 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-92-2019  

Den 9. december 2019 
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Af fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets afgørelse af 22. juni 1970 fremgår 

blandt andet følgende: 

 
”l) Arealerne fredes med det formål at gøre disse tilgængelige for offentlighedens adgang i den 

udstrækning, det er foreneligt med disses drift samt at bevare det nuværende landskabsbillede. 

2) Det er for at opnå og bevare den i punkt l) beskrevne tilstand forudsat, at arealerne fremdeles 

som hidtil benyttes til almindelig landbrugs- og skovbrugsdrift, og det er forbudt: 

a) at udstykke arealerne, 

b) at bebygge arealerne, se dog ovenfor side 26, pkt.3 

c) at opføre boder, skure og lignende eller at anbringe ledningsmaster eller skæmmende indretnin-

ger, 

d) at anvende arealerne til havebrug og gartneribrug, udover det for arealernes private forbrug 

nødvendige, 

c) at anvende arealerne til frugtplantage eller tilplante dem med andre træagtige planter til 

erhvervsformål, 

f) at fjerne beplantning udover ønskelig udtynding, som skal foretages med bedst mulig land-

skabskunstnerisk og forstlig bistand efter anvisning af de i punkt 3) nævnte påtaleberettigede, 

g) at foretage tæt beplantning. Undtaget herfra er beplantning, som har til formål at dække skæm-

mende bebyggelse og lignende udenfor de fredede arealer, 

h) at foretage afgravninger eller påfyldninger af det naturlige jordsmon, herunder at opfylde 

søer og vandhuller, 

i) at henkaste affald på arealerne, 

j) at nedbryde stengærder, 

k) at anlægge veje eller stier, udover hvad der er nødvendigt for ejendommens drift eller offent-

lighedens adgang, eller at tilstå tredjemand vejrettigheder over arealerne.” 

 

Pkt. 3 på side 26, som litra b henviser til er sålydende: 
 

”Fredningen af "Langkærgaard" skal ikke være til hinder for, at arealet indenfor træerne omkring" 

Langkærgaard" s nuværende bygninger anvendes til opførelse af bygninger til et kulturelt center 

under Overfredningsnævnets censur. Arealets afgrænsning er vist på planen med prikker. Det 

overlades til Fondens afgørelse, om det på planen med krydsskravering viste areal af matr. nr. 2 a, 

der er på ca. l ha og ligger i inderzone, og som må anses for ejendommens fredningsmæssigt 

mindst værdifulde del, skal bebygges.” 

 

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. juni 1991 udgik tilladelsen til at opføre et kulturelt 

center på ejendommen. 

 

Ved afgørelser af 27. oktober 2009, 29. juni 2012 og 8. oktober 2015 har fredningsnævnet 

meddelt dispensation til salg af juletræer og fyrværkeri på den omhandlede ejendom. Dispen-

sationen i 2015 blev meddelt på nærmere angivne vilkår: 

 

Det er oplyst, at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, der yder teknisk bistand 

til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
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Rudersdal Kommune har udtalt sig til støtte for ansøgningen, forudsat der fastsættes følgende 

vilkår: 

 
a. At parkering sker på egen gårdsplads, og på p-pladser ved Søllerød Golfklub og Gl. Holte-

gård. Henvisningsskilte opsættes ved Øverødvej og Attemosevej, og parkering må ikke ske 

på græsrabatter. 

b. Skiltning begrænses til to stk. opsat på teltdugens lodrette flader.  

c. Der må ikke placeres flagstænger, løse klapskilte eller lignende i forbindelse med salget 

d. Der må monteres diskret og permanent lysende hvidt lys langs teltets tagkant. Lyset skal være 

slukket uden for salgsstedets åbningstid. 

e. Der må ikke spilles musik på salgsstedet. 

f. Strømmaskiner og lignende skal være støjdæmpede. 

g. Køretøjer til vagtpersonale og andet personale må ikke parkeres med motoren kørende og 

med lyset tændt. 

h. Der skal udlægges midlertidige køreplader, så græsrabatter og øvrige arealer ikke beskadiges 

ved opstilling af containere, varelevering og lignende. 

i. Der må ikke foretages terrænreguleringer. 

j. Dokumenterede ødelagte eller opkørte arealer skal retableres snarest muligt efter salgsophør. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk. 

5, i bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til 

midlertidig opstilling af salgstelt og to lagercontainere til salg af fyrværkeri og juletræer i pe-

rioden 13. til 31. december i 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024 på ejendommen matr.nr. 2a m.fl. 

Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 169, 2840 Holte. Dispensationen meddeles på 

følgende vilkår 

 
a. At parkering sker på egen gårdsplads, og på p-pladser ved Søllerød Golfklub og Gl. Holte-

gård. Henvisningsskilte opsættes ved Øverødvej og Attemosevej, og parkering må ikke ske 

på græsrabatter. 

b. Skiltning begrænses til to stk. opsat på teltdugens lodrette flader.  

c. Der må ikke placeres flagstænger, løse klapskilte eller lignende i forbindelse med salget 

d. Der må monteres diskret og permanent lysende hvidt lys langs teltets tagkant. Lyset skal være 

slukket uden for salgsstedets åbningstid. 

e. Der må ikke spilles musik på salgsstedet. 

f. Strømmaskiner og lignende skal være støjdæmpede. 

g. Køretøjer til vagtpersonale og andet personale må ikke parkeres med motoren kørende og 

med lyset tændt. 

h. Der skal udlægges midlertidige køreplader, så græsrabatter og øvrige arealer ikke beskadiges 

ved opstilling af containere, varelevering og lignende. 

i. Der må ikke foretages terrænreguleringer. 

j. Dokumenterede ødelagte eller opkørte arealer skal retableres snarest muligt efter salgsophør. 
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Fredningsnævnet henstiller til Rudersdal Kommune, at søge fredningen ændret så det ansøgte 

projekt kan afholdes uden dispensation. Forholder kommunen sig ikke til henstillingen, kan 

dette have negative konsekvenser ved fremtidige, tilsvarende dispensationsansøgninger 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke ud-

nyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

*) Sætningen var ved en fejl ikke medtaget i den oprindelige udgave af afgørelsen. 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Erik Bang Christensen, Naturstyrelsen, Danmarks Natur-

frednings-forening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgænge-

lig for myndigheden i Klageportalen. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 



Side 5 af 5 

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

interesser.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på 

ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De 

betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-

fet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnæv-

net for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes. 

Klagegebyr 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afslut-

tes på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 

frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sa-

gen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler

2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet

afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klageren 

har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 

Rudersdal Kommune 

Att.: Jan Harboe 

Via e-post: JAH@rudersdal.dk 

Søllerød Naturpark– Genetablering af beplantningsbælte 
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til genetablering af beplantnings-

bælte på ejendommen matr.nr. 2f Holte By, Søllerød, beliggende Brillerne 9 i Gammel Holte. 

Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 

placering fremgår af med rød markering på følgende kortudsnit: 

Sagens oplysninger 

Fredningsforhold 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 

25. maj 2016 vedrørende fredning af Søllerød Naturpark.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

”…” 

§ 1. Formål

Fredningen har til formål

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, dels ad-

skiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent

land fastholdes,

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 

kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-87-2019  

Den 8. december 2019 

mailto:JAH@rudersdal.dk
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at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske land-

skabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græsningsare-

aler, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, levende 

hegn, trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af 

dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning. 

… 

§ 11. Golfbanearealerne 

De på fredningskortet viste arealer må anvendes til golfbane. Hvis denne anvendelse ophører helt 

eller delvist finder bestemmelsen i § 3.1 om udyrkede arealer anvendelse, og arealerne bliver her-

efter omfattet af fredningens øvrige bestemmelser. 

 

Arealernes karakter af åbent landskab med naturpræg skal fastholdes. Der må således ikke foreta-

ges ændringer, der forandrer golfbanearealernes karakter af åbne marker med levende hegn, min-

dre skovbevoksninger og trægrupper. Stendiger, væsentlig bevoksning, herunder levende hegn, 

skal bevares. 

 

Golfbanen skal anlægges, indrettes og beplantes i overensstemmelse med det til fredningen hø-

rende bilag A. Den nærmere beskrivelse af anlægget fremgår af det til fredningen hørende bilag 

B.” 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-

dom. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 

 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-

nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 

 

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig til støtte for projektet 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 

 

I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget 

af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune). 

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-

førelse af projektet. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-

ningsnævnet har videre lagt vægt på projektets karakter. 
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Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 

naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-

lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-

dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-

lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 

ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 

 

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-

krævet. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Holm Seerup 

formand 

 

 

 

 

 

 

Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Søllerød Golfklub, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 

4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 

via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 

klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-

ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-

ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-

slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-

gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-

lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-

ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-

fet afgørelse i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-

sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Rudersdal Kommune
Att.: Lone Wille Jørgensen

Via e-post: lwj@rudersdal.dk

Søllerød Park – Henvisningsstolper på golfbaneareal
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opsætning af 14 henvisningsstol-
per på golfbanearealet i Søllerød Naturpark. 

Golfklubben har søgt om tilladelse til opsætning af i alt 14 henvisningsstolper for at løse et 
vejvisningsproblem, som opleves af golfklubbens gæster. Henvisningsstolperne ønskes opsat 
på den nordlige halvdel af golfbanearealet. Henvisningsstolperne ønskes udført som de rønne 
træpæle med piktogramhenvisninger, der i dag hjælper ryttere til at finde rundt på områdets 
ridestier. Henvisningsstolperne vil have en højde på 60 cm og en dybde/bredde på 12 cm. De 
vil være af træ med afrundet kant foroven, i grøn eller sort farve, og påsat samme enkle pikto-
gramhenvisning som er på henvisningsstolperne for ryttere.

Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere 
placering af området fremgår af følgende kortudsnit, hvor golfbanearealet v/Søllerød Golf-
klub er markeret med rødt, mens fredet areal er markeret med skravering:

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-025-2020 

Den 12. juli 2020
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Den nærmere placering af de planlagte 14 henvisningsstolper fremgår af nedenstående luftfo-
to med røde markeringer.

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark.

Fredningens formål er i § 1 anført som:

”at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, 
dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse 
og åbent land fastholdes,
at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske 
landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og græs-
ningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendi-
ger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer,
at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse 
af dele af områdets arealer, og
at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.”

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 3.6 vedr. Golfbanearealer, at for de på frednings-
kortet viste arealer til golfbane gælder alene bestemmelserne i §11 og bilag A-C.

Det fremgår af bilag C, Ordensreglement for golfanlægget, blandt andet: 

”Reklamer og skiltning m.m.
Reklamer og skiltning af enhver art er ikke tilladt, medmindre det fremgår af beskrivelsen
i fredningens bilag B.”

Bilag B indeholder tilladelse til og beskrivelse af andre skilte end de ansøgte.
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-
råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i natur-
beskyttelseslovens bilag 5.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Rudersdal Kommune har anbefalet, at der meddelelse tilladelse/dispensation fra fredningen til 
opsætning af 14 henvisningsstolper som ansøgt på vilkår om,

a)   at de henvisningsstolper, der ønskes opsat tæt på registreret beskyttet natur holdes ca. 
1 meter fra registreringsgrænsen, og at den præcise placering aftales nærmere med for-
valtningens Natur, Park og Miljø, og

b)   at henvisningsstolperne udføres som grønne træpæle med mål og påsætning af pikto-
gramplader, som ansøgt og så de matcher de grønne træpæle, som vejleder rytterne i 
området.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at man kan tilslutte sig anbefalingen fra Ruders-
dal Kommune, på de vilkår der er angivet.

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet, på vilkår:

a)   at de henvisningsstolper, der ønskes opsat tæt på registreret beskyttet natur holdes ca. 
1 meter fra registreringsgrænsen, og at den præcise placering aftales nærmere med for-
valtningens Natur, Park og Miljø, og

b)   at henvisningsstolperne udføres som grønne træpæle med mål og påsætning af pikto-
gramplader, som ansøgt og så de matcher de grønne træpæle, som vejleder rytterne i 
området.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at henvisningsstolperne med den anførte udformning 
ikke strider mod hensynet til at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske vær-
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dier og det karakteristiske landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte 
marker, overdrevs - og græsningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoks-
ninger, søer, ellemoser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen  
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Søllerød Golfklub, Rudersdal Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

http://www.naevneneshus.dk/
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 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.



1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv. 

9. juli 2020

Sagsnr. 19/05276

Klagenummer: 1004264

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afgørelse om afslag på 
dispensation i sag om etablering af ovenlysvinduer i garagebygning 
inden for fredning i Rudersdal Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Køben-
havns afgørelse af 27. maj 2019 om afslag på dispensation til etablering 
af ovenlysvinduer i garagebygning inden for fredning af Søllerød 
Natur-park på ejendommen matr.nr. 2eh Holte By, Søllerød, 
beliggende Atte-mosevej 169, 2840 Holte, og hjemviser sagen til fornyet 
behandling. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3  Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 
har behandlet sagen i nævnets afdeling 9, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-KBH-21-2019. 
Klik her for at se afgørelsen.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 13. juni 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.  
 
Klager har navnlig anført, at: 
 

- et medlem af fredningsnævnet var inhabil,   
- det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, og 
- fredningsnævnets afgørelse og begrundelse indeholder faktuelle 

fejl og mangler, og i øvrigt ikke støttes af de faktiske forhold. 
 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen 
Ejendommen Langkærgaard er en 53.779 m2 stor landbrugsejendom, be-
bygget med et stuehus og to driftsbygninger i 2002-2003, der fremstår 
som en traditionel gårdbebyggelse omkring en gårdsplads. Driftsbygnin-
gen beliggende vest for stuehuset har to etager og har et areal på 266 m2. 
Den anden driftsbygning på 181 m2 ligger øst for stuehuset og er god-
kendt som værksteds- og garagebygning. Bygningen har seks vinduer i 
den østlige facade, men fremstår i øvrigt med ubrudte tagflader. Bebyg-
gelsen ligger på hjørnet mellem Attemosevej og Gl. Øverødvej. Arealet 
øst for bygningerne, på den anden side af Attemosevej, er ikke omfattet 
af fredningen. 
 
Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 
maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. Fredningen, der samlede, 
udvidede og moderniserede 28 fredninger, omfatter ca. 391 ha. Frednin-
gens formål er blandt andet at sikre og forbedre sammenhængende åbne 
landskaber, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og åbent 
land fastholdes, samt at bevare og forbedre det karakteristiske landskabs-
billede. Fredningens formål er udmøntet i fredningsbestemmelser om 
bevaring af det fredede område som på fredningstidspunktet samt forbud 
mod ny bebyggelse, men således at tilbygning til og udvendig ombygning 
af eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående 
godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder materiale- 
og farvevalg. 
 
2.2 Sagens forhistorie 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 15. februar 2013 frednings-
nævnets afgørelser af 18. oktober og 25. oktober 2012 om, at det af mil-
jøministeren udpegede medlem af fredningsnævnet ikke var inhabil i be-
handlingen af den rejste sag om fredning af Søllerød Naturpark. Klager 
havde henvist til, at fredningsnævnet i 2006 havde anset nævnsmedlem-
met for inhabil ved behandlingen af en konkret sag om dispensation fra 
den dagældende fredning. Nævnsmedlemmet havde i 2005, hvor hun var 
medlem af kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune, i et læserbrev 
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kommenteret på et tidligere læserbrev fra klager, som udtrykte kritik af 
borgmesterens ledelsesstil. Nævnsmedlemmet havde bl.a. bemærket, at 
klagers ”ekspertise på området var erhvervet ved en lang række tabte 

retssager mod kommunen”. I forbindelse med en af klager anlagt injurie-

sag mod nævnsmedlemmet blev det afklaret, at det ikke var retssager, det 
drejede sig om, men derimod tabte sager rejst over fredningsnævnet og 
Naturklagenævnet. Injuriesagen blev forligt mod, at parterne tilbagekald-
te deres udtalelser. Retten pålagde nævnsmedlemmet at betale sagsom-
kostninger til klager med 5.000 kr. Ved afgørelsen lagde Natur- og Mil-
jøklagenævnet vægt på, at den omstændighed, at nævnsmedlemmet i et 
læserbrev gav udtryk for en negativt præget vurdering af klagers viden og 
synspunkter på fredningsområdet næppe kunne betegnes som en stærk 
inhabilitetsgrund sammenholdt med, at der var gået syv år siden episo-
den, hvor klager ikke havde sat spørgsmålstegn ved nævnsmedlemmets 
habilitet i mellemliggende dispensationssager vedrørende klagers ejen-
dom. Ved afgørelser af den 18. marts 2014 og den 30. juni 2014 afviste 
Natur- og Miljøklagenævnet at genoptage sagen vedrørende inhabilitet. 

2.3 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for København har den 27. maj 2019 i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på klagers ansøgning om 
dispensation fra fredningen til etablering af ovenlysvinduer i ejendom-
mens garagebygning. 

Det fremgår af sagen, at klager den 28. januar 2019 fremsendte ansøgning 
til fredningstilsynet ved Rudersdal Kommune om dispensation fra fred-
ningen til at isætte fire ovenlysvinduer i den østlige tagflade og fire oven-
lysvinduer i den vestlige tagflade på den østlige driftsbygning. Størrelsen 
på vinduerne var ikke oplyst, men de ønskedes størst mulige. Af ansøg-
ningen fremgår blandt andet, at anvendelsen af driftsbygningen er uæn-
dret, og at formålet med isætning af ovenlysvinduer er reduktion i anven-
delsen af kunstigt lys. Videre anførte klager i ansøgningen, at ovenlys-
vinduerne ikke vil kunne ses fra de fredede arealer, ligesom det er tilfæl-
det med de ovenlysvinduer, som er isat bygninger på to nærliggende 
ejendomme.  

Rudersdal Kommune videresendte den 28. marts 2019 ansøgningen til 
fredningsnævnet med bemærkning om, at fredningstilsynet ikke kunne 
anbefale godkendelse af det ansøgte på grund af den visuelle påvirkning, 
som ovenlysvinduer eller kviste vil øve på omgivelserne, og da bebyggel-
sen kan ses fra de omgivende veje samt fra åbne markstrækninger og na-
bobebyggelser. 

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse på ejendommen den 10. maj 2019. 
Under besigtigelsen anførte klager, at  et medlem af fredningsnævnet 
efter klagers opfattelse, var inhabil i den konkrete sag, og klager anmode-
de nævnet om at erklære hende for inhabil i sagen. 
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Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet har vurderet, at nævnsmed-
lemmet ikke er inhabil i sagen. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at hun 
ikke tidligere har behandlet eller har beskæftiget sig med den konkrete 
sag, ligesom hun hverken har personlige eller økonomiske interesser i 
sagen. Den omstændighed, at nævnsmedlemmet frem til 2010 har været 
kommunalbestyrelsesmedlem og i den forbindelse deltaget i behandling 
af sager vedrørende ejendommen, er efter fredningsnævnets vurdering 
ikke egnet til at rejse tvivl om hendes upartiskhed i den aktuelle sag. Efter 
karakteren og tidspunktet for uenigheden om lodsejers læserbrev finder 
fredningsnævnet efter en konkret vurdering, at dette forhold ikke på nu-
værende tidspunkt er egnet til at rejse tvivl om nævnsmedlemmets upar-
tiskhed. 
 
Det fremgår af fredningsnævnets begrundelse for afslaget på dispensati-
on, at nævnet ved vurderingen af godkendelsesansøgningen navnlig har 
lagt vægt på, at det ansøgte med den projekterede placering, størrelse og 
udformning vil give et uhensigtsmæssigt visuelt indtryk, herunder særligt 
i form af lysudfald, fra det fredede areal. 
 
2.4 Klagens indhold 
Klager har anført, at fredningsnævnets afgørelse bør ophæves og hjemvi-
ses, idet et medlem af fredningsnævnet var inhabil og ikke burde have 
deltaget i sagens behandling. Klager har uddybende oplyst, at han og 
nævnsmedlemmet har været modparter i en retssag, som resulterede i, at 
nævnsmedlemmet måtte tilbagekalde nogle offentligt fremsatte ytringer 
om klageren, ligesom hun blev dømt til at betale et mindre beløb i sags-
omkostninger. Klager har anført, at selvom retssagen ligger nogle år til-
bage, er det åbenbart, at retssagen og dens udfald i høj grad er egnet til at 
rejse spørgsmål om nævnsmedlemmets helt nødvendige og fulde upar-
tiskhed. 
 
Derudover har klager anført, at fredningsnævnets afgørelse ændres til en 
dispensation til det ansøgte, idet afgørelsen, efter klagers opfattelse, er 
behæftet med fejl og mangler. 
 
Vedrørende sagens faktuelle forhold har klager anført, at ejendommen 
ligger meget tæt på bymæssig bebyggelse, idet kun Attemosevej skiller 
ejendommen fra byzone. Den i sagen omhandlede bygning ligger tæt på 
ejendommens østlige skel, og bygningens østlige tagflade vender væk fra 
de fredede arealer og mod den bymæssige bebyggelse på den anden side 
af vejen. Bygningens vestlige tagflade vender mod gårdspladsen, men 
skærmes i forhold til de fredede arealer af såvel ejendommens hovedbyg-
ning samt en lade, der er placeret parallelt med bygningen. I øvrigt er hele 
bebyggelsen med tilhørende haveareal omkranset af meget høje og frede-
de træer. 
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Vedrørende grundlaget for dispensationsansøgningen har klager anført, at 
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, hvorfor klagers an-
søgning allerede af denne grund bør imødekommes. 
 
Endvidere har klager vedrørende begrundelsen for fredningsnævnets af-
gørelse anført, at klagers ansøgning ikke indeholdt en målfast tegning 
over det ansøgte, men alene en ikke målsat skitse. Der var således ikke 
grundlag for at basere et afslag på dispensation på ovenlysvinduernes 
størrelse og udformning, og såfremt dette var af betydning, skulle fred-
ningsnævnet have indhentet yderligere oplysninger herom i overens-
stemmelse med god forvaltningsskik. 
 
Derudover har klager anført, at det af fredningens § 4 fremgår, at det er 
muligt at bygge til, at det er muligt at bygge om, at det er muligt at opføre 
nødvendige driftsbygninger samt at solcellecelleanlæg kan etableres. Af 
fredningens § 12 vedrørende ejendommen fremgår desuden, at der på 
ejendommen kan opføres et hestestutteri/ridecenter. Et solcelleanlæg 
kræver et væsentlige større areal end det ansøgte, ligesom et hestestutte-
ri/ridecenter vil fremstå væsentlige mere markant end de nuværende byg-
ninger på ejendommen, og det er på den baggrund klagers opfattelse, at 
det ikke har været tanken med fredningen, at fastlåse en eventuel visuel 
påvirkning af omgivelserne til det på fredningstidspunktet værende. 
 
Endeligt har klager anført, at andre nærliggende bygninger påvirker det 
fredede areal mere, end det ansøgte vil gøre. En bygning på Attemosevej 
177 ca. 50 m mod nord for ejendommen fremstår med glaserede tagfla-
der, kviste og gavlvinduer i 1. sals niveau, hvilket er meget synlig fra det 
det fredede areal. Vest for ejendommen er desuden en bygning på Gl- 
Øverødvej 7 med tagvinduer og hvid gavl, hvilket også er meget synligt 
fra de fredede arealet. På denne baggrund bør klagers ansøgning også 
imødekommes, hvilket i øvrigt kan ske med vilkår om ovenlysvinduernes 
størrelse, placering, type af glas mv., jf. fredningens § 12. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Norman Cleaver 
og Henrik Twilhøj, samt de læge medlemmer Jørgen Elikofer, Knud N. 
Mathiesen, Maria Temponeras og Jens Vibjerg. 
 
3.1 Det retlige grundlag 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan 
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 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. § 50, stk. 5. 
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3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Klager har over for Miljø- og Fødevareklagenævnet gentaget sin indsigel-
se om, at et medlem af fredningsnævnet ved sin deltagelse i frednings-
nævnets behandling af sagen har været inhabil. Det er i klagen anført, at 
nævnsmedlemmet i 2005 svarede på klagers læserbrev, hvilket fik klager 
til at anlægge retssag mod nævnsmedlemmet. 
 
Det fremgår af byrettens dom af 16. februar 2016, at der er indgået forlig 
i sagen, idet ”enhver udtalelse fremsat i læserbreve af 15. marts og 26. 

april 2005 som led i diskussionen mellem parterne tilbagekaldes.”  
 
Efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, er den, der virker i den offentli-
ge forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der foreligger 
omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes 
upartiskhed.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der skal meget til, for at et 
personligt modsætningsforhold skal kunne fremkalde inhabilitet4. Det 
skal bl.a. dokumenteres at være gensidigt. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter det oplyste om karakteren af 
episoden mellem klager og det ministerudpegede medlem af frednings-
nævnet, at der, uanset den forløbne tid, kan rejses berettiget tvivl om det 
pågældende medlems nødvendige upartiskhed i sagen, og at hun derfor 
ikke burde have deltaget i behandlingen af den i fredningsnævnet.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at det ikke kan udeluk-
kes, at det personlige modsætningsforhold, der er beskrevet i klagen, er 
gensidigt. 
 
Selvom det pågældende nævnsmedlems stemme ikke har været udslags-
givende for afgørelsens resultat, antager Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
at det pågældende nævnsmedlems stemme kan have påvirket de øvrige 
nævnsmedlemmer.  
 
På den baggrund ophæves afgørelsen som ugyldig og hjemvises til forny-
et behandling i fredningsnævnet. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har med denne afgørelse hverken taget 
stilling til, om afgørelsen er indholdsmæssigt korrekt eller til sagens kla-
gepunkter. 
 
3.3 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsen § 2, stk. 2 nr. 1. 

                                                 
4 Forvaltningsret, Niels Fenger (red.), 2018, side 268-270. 
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3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Køben-
havns afgørelse af 27. maj 2019 om afslag på dispensation til etablering 
af ovenlysvinduer i garagebygning inden for fredning af Søllerød Natur-
park på ejendommen matr.nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Atte-
mosevej 169, 2840 Holte, og hjemviser sagen til fornyet behandling. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for København 
(sagsnr. FN-KBH-21-2019) samt for klageren og dennes repræsentant 
(j.nr. 50819-008) via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til even-
tuelle andre parter i klagesagen. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 Thomas Steensen  
Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Søllerød Naturpark – Tagetage på stuehuset på Langkærgaard 

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til ibrugtagning af den resterende del 
af tagetagen over stuehuset på ejendommen matr.nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Atte-
mosevej 169 i Holte. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fred-
ningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at Langkærgaard fremstår som en traditionel trelænget gårdbebyggelse 
omkring en gårdsplads. Stuehuset beliggende mod syd er opført i én etage med tagetage med 
250 m² boligareal i grundplan, 30 m² areal i udnyttet tagetage til brug for oplag af materialer 
og det resterende areal i tagetagen, der hverken indgår i boligarealet eller til oplag eller anden 
landbrugsmæssig drift. Det er dette resterende areal i tagetagen, som ejeren ønsker at udnytte 

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-038-2018 

Den 10. januar 2021
Bemærk af sagsnummer, dette er en revideret afgørelse 
på baggrund af en advokatbemærkninger.
Klik her for at gå til den tidligere afgørelse i sagen 
FN-KBH-38-2018.

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 19/05276. 
Klik her for at se afgørelsen.
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til udvidelse af stuehusets boligareal. Både stuehuset og driftslænger fremstår i dag med 
ubrudte tagflader, og stuehuset er på både nord- og sydsiden opført med frontkviste til tag. 

Fredningsforhold

Det fremgår af sagen, at ejendommen Langkærgaard er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets afgørelse af 25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”§ 1. Formål
Fredningen har til formål
at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, 

dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem be-
byggelse og åbent land fastholdes,

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske 
landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og 
græsningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, el-
lemoser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer,

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyt-
telse af dele af områdets arealer, og

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.

 …

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, bo-
der, jagthytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmel-
ser.

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder 
materiale- og farvevalg.

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse 
og udformning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i 
særlige tilfælde efter nedrivning.

…

§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme
1. ”Langkærgård”, matr.nr. 2 eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebygges med undta-
gelse af det ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring ejendommens bygninger. På
dette areal kan der opføres et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygnin-
ger med et samlet bruttoetageareal på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre
fremtræden, herunder farver og materialer, skal godkendes af fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på 
ejendommen inden for træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter 
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fredningsnævnets godkendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne 
fredning.

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og ved-
ligeholdes om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden, jf. 
bilag D (fotos optaget i november 2013 af den aktuelle træbevoksning).”

Internationale naturbeskyttelsesområder

Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF.

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt:

”Ansøgningen om dispensation fra fredningen af Søllerød Naturpark til ibrug-
tagning af resterende del af tagetage i stuehus til udvidelse af stuehusets bolig 
forudsætter meddelelse af dispensation fra fredningen af Søllerød Naturparks 
særbestemmelser i § 12 og vurdering i forhold til fredningens formål i § 1 og ge-
nerelle bestemmelser om bebyggelse m.m. i § 4. 

Kommunen kan som tilsynsmyndighed på fredningen ikke anbefale det ansøgte 
ud fra følgende vurderinger: 
Den visuelle påvirkning 

Der er tale om en synligt beliggende gårdbebyggelse centralt i Søllerød Na-
turpark. Gårdbebyggelsen kan ses fra omgivende veje, som er Øverødvej, At-
temosevej og Gl. Øverødvej, samt fra åbne markstrækninger og nabobebyg-
gelser. En ibrugtagning af den i dag uudnyttede del af tagetagen i stuehuset til 
boligareal vil, for at kunne opfylde bygningsreglementets krav om dagslys i 
beboelsesrum, medføre behov for isættelse af kviste eller tagvinduer i stuehu-
sets to tagflader eller gavlpartier. Visuelt vil kviste eller tagvinduer dels bryde 
de sammenhængende tagflader og dels medføre lyspåvirkning af de fredede 
landskabelige omgivelser.   

Landbrugsdriften 
Det ses fortsat ikke at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens 
drift som landbrugsejendom, at den i dag uudnyttede tagetage inddrages til 
boligareal eller andet areal med funktion i forhold til ejendommens land-
brugsdrift.  
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Den moderniserede planlov, som trådte i kraft i sommeren 2017, giver mulighed 
for til- og ombygning af eksisterende stuehuse og andre fritliggende helårsboli-
ger i landzone, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m². 
Kommunen skal derfor ikke, som med den tidligere planlov, meddele landzone-
tilladelse til den ønskede inddragelse af det uudnyttede loftsareal til boligareal.  

Denne umiddelbare ret kan være reguleret af andre forhold, herunder fredninger 
og lokalplaner, hvor hensynet til særlige landskabelige og kulturhistoriske vær-
dier, historisk betingede bebyggelsesstrukturer, byggeskik, eksisterende infra-
struktur og naboforhold gør sig gældende. 

Fredningen af Søllerød Naturpark tager netop sådanne hensyn i fastlæggelsen 
særbestemmelser og generelle bestemmelser. Disse hensyn bør ikke fraviges ved 
meddelelse af dispensation.” 

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig fredningstilsynets indstilling. Friluftsrådet 
har ”overvejet om ikke det var en god ide at give tilladelse”.

Efter besigtigelsen har ejerens advokat fremsendt supplerende bemærkninger, der vedrører bå-
de denne sag og sagen 21-2019, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Faktuelle forhold 
I Fredningen er det korrekt beskrevet, at Langkærgaard ”ligger rundt langs kanten af områ-
det”. Som det fremgik af besigtigelsen er Langkærgaard er beliggende meget tæt på bymæssig 
bebyggelse – alene med Attemosevej som skel til byzone.

Den pågældende værkstedsbygning er beliggende tæt mod ejendommens østlige skel mod At-
temosevej. Værkstedbygningens østre tagflade vender således væk fra de fredede arealer og 
mod den bymæssige bebyggelse på den modsatte side af Attemosevej. Værkstedsbygningens 
vestre tagflade vender ind mod gårdspladsen og skærmes således i forhold til de fredede area-
ler af såvel ejendommens hovedbygning, som en parallelt med værkstedsbygningen placeret 
lade. Alle tre bygningen med tilhørende haveareal omkranses endelig af meget høje, fredede 
træer. 

Som det ligeledes kunne iagttages under besigtigelsen udgøres de fredede områder beliggende 
umiddelbart omkring Langkærgaard af dyrkede arealer, som offentligheden ikke har adgang 
til, hvorfor et evt. lysudfald mod de fredede område mod vest bag laden, hovedbygningen og 
de omkransende fredede træer, er uden enhver betydning. 
…..

Retlige forhold 
…..

Min klient gør gældende, at det er helt uden betydning for forfølgelsen af fredningens formål, 
om de ansøgtes dispensationer meddeles. 
…..
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Navnlig muligheden for at etablere solcelleanlæg er værd at notere, idet de herfor nødvendige 
arealer langt overstiger det areal, som det er nødvendigt at bruge til lysåbninger, hvis der isæt-
tes ovenlysvinduer i værkstedsbygningens tagflader og indrettes beboelse i stuehusets loftse-
tage. 

Det kan på den anførte baggrund slås fast, at det ikke har været tanken med fredningen, at 
fastlåse en evt. visuel påvirkning af omgivelserne til det på fredningstidspunktet værende. 
Fredningen åbner for en ændret anvendelse af Langkærgaard i form af ombygning, tilbygning, 
etablering af solcelleanlæg, opførelse af stutteri m.v. 

Personlige forhold 
Min klient og hans ægtefælle har begge nået en alder, hvor selv kort tid kan være ensbetyden-
de med relativt drastiske ændringer. 

Min klients ægtefælle oplever således nu et tiltagende behov for hjælp i dagligdagen. Min kli-
ent har derfor et ønske om på ejendommen at indrette en domestikafdeling med henblik på at 
ansætte et ægtepar, som skal yde min klient og hans ægtefælle hjælp som chauffør, hjælp til 
madlavning og rengøring samt i et vist omfang hjælp til personlig pleje. 

Min klient ønsker primært at kunne indrette en sådan domestikafdeling i garagebygningen 
ovenpå og ved siden af den garage, som vi beså under besigtigelsen. Alternativ vil en do-
mestikafdeling dog også kunne rummes i loftsetagen over stuehuset. Den konkrete indretning 
vil desuden afhænge af kommunal godkendelse. 
…...

Da min klient i sin tid erhvervede ejendommen skete det bl. a. for at kunne avle forsøgsafgrø-
der. Disse forsøg agter min klient at genoptage på flere forskellige niveauer.

Aktuelt har min klient planer om 

- at forske i tilsætningsstoffer til dyrefoder, som kan reducere co2-udledningen fra dyrehold,

- at skabe rammer for lokal dyrkning afgrøder til afsætning og fortæring i lokalområdet. Dette
projekt er i skrivende stund søsat.

Begge aktiviteter kræver kontor- og boligfaciliteter på min klients ejendom, som ikke kan 
rummes inden for det nuværende stuehus’ rammer. De personer som skal forske i samt passe 
og pleje de forskellige afgrøder vil være afhængige af i det daglige at være meget tæt på de 
dyrkede arealer. 

Endelig ønsker min klient som følge af corona-krisen at kunne arbejde mere hjemme i et pro-
fessionelt kontormiljø, som ikke er foreneligt med den private bolig i stuehuset. Kontormiljøet 
tænkes indrettet enten over stueetagen i stuehuset eller i forbindelse med garagen afhængig af 
de nærmere kommunale tilladelser. 
…..”

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Henrik Nepper-Christen-
sen (udpeget af miljøministeren) og Niels Bundsgaard (udpeget af Rudersdal Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.
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Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på den an-
søgte dispensation. 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes særbestemmelser om Langkærgaard, at der som en 
undtagelse til de generelle fredningsbestemmelser, der forbyder opførelse af ny bebyggelse, 
må opføres et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger som er nødven-
dige for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det af ejeren oplyste formål med ændrin-
gen af ejendommen, som er at indrette yderligere en beboelseslejlighed og kontorfaciliteter, 
der ikke er direkte knyttet til ejendommens drift som landbrugsejendom, falder således i sig 
selv uden for det, som særbestemmelsen giver mulighed for.

Anvendelse af førstesalen til bolig- eller kontorformål vil medføre behov for kviste eller tag-
vinduer i stuehusets to tagflader eller gavlpartier. Visuelt vil kviste eller tagvinduer dels bryde 
de sammenhængende tagflader, dels medføre lyspåvirkning af de fredede landskabelige omgi-
velser. Fredningsnævnet finder ikke, at dette synspunkt svækkes af, at ejendommen ligger i 
udkanten af fredningen, idet lysudfaldet vil være særdeles synligt, når der kigges ind mod det 
fredede område. Som følge af denne visuelle påvirkning af de fredede landskabelige omgivel-
ser vil det ansøgte være i strid med frednings formål, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for 
at dispensere fra fredningsbestemmelserne.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen  
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Erik Bang Christensen, Rudersdal Kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Søllerød Naturpark– Ovenlysvinduer i garagebygningen på Langkærgaard

Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af ovenlysvinduer i ga-
ragebygningen på ejendommen matr.nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 169 i 
Holte. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den 
nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at Langkærgaard fremstår som en traditionel trelænget gårdbebyggelse 
omkring en gårdsplads. Stuehuset er beliggende mod syd og garagebygningen mød øst. Både 
stuehuset og længer fremstår i dag med ubrudte tagflader, og stuehuset er på både nord- og 
sydsiden opført med frontkviste til tag. 

Fredningsforhold

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-21-2019 

Den 10. januar 2021

Bemærk af sagsnummer, dette er en revideret afgørelse 
på baggrund af en advokatbemærkninger.
Klik her for at gå til den tidligere afgørelse i sagen 
FN-KBH-21-2019.

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 21/02794. 
Klik her for at se afgørelsen.
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Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 25. maj 
2016 om fredning af Søllerød Naturpark.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

”§ 1. Formål
Fredningen har til formål
at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skove, 

dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare afgrænsning mellem be-
byggelse og åbent land fastholdes,

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske 
landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og ubrudte marker, overdrevs - og 
græsningsarealer, vide udsigter over landskabet, mindre skovbevoksninger, søer, el-
lemoser, stendiger, levende hegn, trægrupper og enkelttræer,

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyt-
telse af dele af områdets arealer, og

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.

 …
 
§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboliger, skure, bo-
der, jagthytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 nævnte supplerende bestemmel-
ser.

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske efter fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og udformning, herunder 
materiale- og farvevalg.

Der kan ligeledes med fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse 
og udformning, herunder materiale- og farvevalg opføres ny bebyggelse efter brand eller i 
særlige tilfælde efter nedrivning.

…
 
§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme
1. ”Langkærgård”, matr.nr. 2 eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebygges med undta-
gelse af det ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring ejendommens bygninger. På 
dette areal kan der opføres et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygnin-
ger med et samlet bruttoetageareal på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre 
fremtræden, herunder farver og materialer, skal godkendes af fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse til, at der på 
ejendommen inden for træerne kan opføres bygninger til et hestestutteri/ridecenter efter 
fredningsnævnets godkendelse af et konkret projekt. Denne ret opretholdes med denne 
fredning.
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Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal bevares og ved-
ligeholdes om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden, jf. 
bilag D (fotos optaget i november 2013 af den aktuelle træbevoksning).”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Rudersdal Kommunes fredningstilsyn har udtalt sig imod en godkendelse med henvisning til 

”den visuelle påvirkning, som ovenlysvinduer eller kviste vil øve på omgivelserne. Gård-
bebyggelsen kan ses fra de omgivende veje samt fra åbne markstrækninger og nabobe-
byggelser. Herudover kan oplyses, at der er 3 vinduer i bygningens østfacade.”

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har med henvisning til kommunens stilling 
udtalt sig imod en godkendelse

Efter besigtigelsen har ejerens advokat fremsendt supplerende bemærkninger, der vedrører bå-
de denne sag og sagen 38-2018, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Faktuelle forhold 
I Fredningen er det korrekt beskrevet, at Langkærgaard ”ligger rundt langs kanten af områ-
det”. Som det fremgik af besigtigelsen er Langkærgaard er beliggende meget tæt på bymæssig 
bebyggelse – alene med Attemosevej som skel til byzone.

Den pågældende værkstedsbygning er beliggende tæt mod ejendommens østlige skel mod At-
temosevej. Værkstedbygningens østre tagflade vender således væk fra de fredede arealer og 
mod den bymæssige bebyggelse på den modsatte side af Attemosevej. Værkstedsbygningens 
vestre tagflade vender ind mod gårdspladsen og skærmes således i forhold til de fredede area-
ler af såvel ejendommens hovedbygning, som en parallelt med værkstedsbygningen placeret 
lade. Alle tre bygningen med tilhørende haveareal omkranses endelig af meget høje, fredede 
træer. 

Som det ligeledes kunne iagttages under besigtigelsen udgøres de fredede områder beliggende 
umiddelbart omkring Langkærgaard af dyrkede arealer, som offentligheden ikke har adgang 
til, hvorfor et evt. lysudfald mod de fredede område mod vest bag laden, hovedbygningen og 
de omkransende fredede træer, er uden enhver betydning. 
…..

Retlige forhold 
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…..

Min klient gør gældende, at det er helt uden betydning for forfølgelsen af fredningens formål, 
om de ansøgtes dispensationer meddeles. 
…..

Navnlig muligheden for at etablere solcelleanlæg er værd at notere, idet de herfor nødvendige 
arealer langt overstiger det areal, som det er nødvendigt at bruge til lysåbninger, hvis der isæt-
tes ovenlysvinduer i værkstedsbygningens tagflader og indrettes beboelse i stuehusets loftse-
tage. 

Det kan på den anførte baggrund slås fast, at det ikke har været tanken med fredningen, at 
fastlåse en evt. visuel påvirkning af omgivelserne til det på fredningstidspunktet værende. 
Fredningen åbner for en ændret anvendelse af Langkærgaard i form af ombygning, tilbygning, 
etablering af solcelleanlæg, opførelse af stutteri m.v. 

Personlige forhold 
Min klient og hans ægtefælle har begge nået en alder, hvor selv kort tid kan være ensbetyden-
de med relativt drastiske ændringer. 

Min klients ægtefælle oplever således nu et tiltagende behov for hjælp i dagligdagen. Min kli-
ent har derfor et ønske om på ejendommen at indrette en domestikafdeling med henblik på at 
ansætte et ægtepar, som skal yde min klient og hans ægtefælle hjælp som chauffør, hjælp til 
madlavning og rengøring samt i et vist omfang hjælp til personlig pleje. 

Min klient ønsker primært at kunne indrette en sådan domestikafdeling i garagebygningen 
ovenpå og ved siden af den garage, som vi beså under besigtigelsen. Alternativ vil en do-
mestikafdeling dog også kunne rummes i loftsetagen over stuehuset. Den konkrete indretning 
vil desuden afhænge af kommunal godkendelse. 
…...

Da min klient i sin tid erhvervede ejendommen skete det bl. a. for at kunne avle forsøgsafgrø-
der. Disse forsøg agter min klient at genoptage på flere forskellige niveauer.

Aktuelt har min klient planer om 

- at forske i tilsætningsstoffer til dyrefoder, som kan reducere co2-udledningen fra dyrehold, 

- at skabe rammer for lokal dyrkning afgrøder til afsætning og fortæring i lokalområdet. Dette 
projekt er i skrivende stund søsat. 

Begge aktiviteter kræver kontor- og boligfaciliteter på min klients ejendom, som ikke kan 
rummes inden for det nuværende stuehus’ rammer. De personer som skal forske i samt passe 
og pleje de forskellige afgrøder vil være afhængige af i det daglige at være meget tæt på de 
dyrkede arealer. 

Endelig ønsker min klient som følge af corona-krisen at kunne arbejde mere hjemme i et pro-
fessionelt kontormiljø, som ikke er foreneligt med den private bolig i stuehuset. Kontormiljøet 
tænkes indrettet enten over stueetagen i stuehuset eller i forbindelse med garagen afhængig af 
de nærmere kommunale tilladelser. 
…..”
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I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Henrik Nepper-Christen-
sen (udpeget af miljøministeren) og Niels Bundsgaard (udpeget af Rudersdal Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved afslag på den an-
søgte dispensation. 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes særbestemmelser om Langkærgaard, at der som en 
undtagelse til de generelle fredningsbestemmelser, der forbyder opførelse af ny bebyggelse, 
må opføres et stuehus på max. 250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger som er nødven-
dige for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det af ejeren oplyste formål med ændrin-
gen af ejendommen, som er at indrette yderligere en beboelseslejlighed og kontorfaciliteter, 
der ikke er direkte knyttet til ejendommens drift som landbrugsejendom, falder således i sig 
selv uden for det, som særbestemmelsen giver mulighed for.

Montering af tagvinduer i garagebygningen vil dels bryde de sammenhængende tagflader, 
dels medføre lyspåvirkning af de fredede landskabelige omgivelser. Fredningsnævnet finder 
ikke, at dette synspunkt svækkes af, at ejendommen ligger i udkanten af fredningen, idet lys-
udfaldet vil være særdeles synligt, når der kigges ind mod det fredede område. Som følge af 
denne visuelle påvirkning af de fredede landskabelige omgivelser vil det ansøgte være i strid 
med frednings formål, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at dispensere fra fredningsbe-
stemmelserne.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen  
formand

Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Erik Bang Christensen, Danmarks Natur-
fredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
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Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om udnyttelse af tag-

etage inden for fredning i Rudersdal Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Køben-

havns afgørelse af 10. januar 2021 om afslag på dispensation til udnyttelse 

af tagetage på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 

169, 2840 Holte i Rudersdal Kommune. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 

har behandlet sagen i nævnets afdeling 9, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 29. januar 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.  

 

Klager har navnlig anført, at fredningsnævnets afgørelse dels er behæftet 

med faktuelle fejl og dels med vurderinger og begrundelser, som ikke har 

støtte i fredningen eller ejendommens historie. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

 

Klager har endvidere indbragt fredningsnævnets afgørelse om afslag på di-

spensation til etablering af ovenlysvinduer i en garagebygning på ejendom-

men for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Denne klage behandles i en sær-

skilt afgørelse.4 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen Langkærgaard er en 53.779 m2 stor landbrugsejendom, be-

bygget med et stuehus og to driftsbygninger, der fremstår som en traditio-

nel gårdbebyggelse omkring en gårdsplads. Stuehuset er opført i én etage 

med tagetage, der fordeler sig med 250 m² boligareal i grundplan, 30 m² 

areal i udnyttet tagetage til brug for oplag af materialer og et resterende 

areal i tagetage på ca. 110 m2, der hverken indgår i boligarealet, eller til 

oplag eller anden landbrugsmæssig drift. Både stuehuset og driftslænger 

fremstår i dag med ubrudte tagflader, og stuehuset er på både nord- og syd-

facade opført med frontkviste til tag. Bebyggelsen ligger på hjørnet mellem 

Attemosevej og Gl. Øverødvej. Arealet øst for bygningerne, på den anden 

side af Attemosevej, er ikke omfattet af fredningen.  

 

Området omkring ejendommen består mod vest hovedsageligt af åbne 

mark- og græsarealer med spredte skovområder og bebyggelser. Mod øst 

består området hovedsageligt af bymæssig bebyggelse i Gammel Holte. 

Området vest og syd for ejendommen indeholder en række overdrev, søer 

og moser, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 

maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. Fredningen samlede, udvi-

dede og moderniserede 28 fredninger. Fredningen omfatter ca. 391 ha. 

Fredningens formål er blandt andet at sikre og forbedre sammenhængende 

åbne landskaber, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og 

åbent land fastholdes, samt at bevare og forbedre det karakteristiske land-

skabsbillede. Fredningens formål er udmøntet i fredningsbestemmelser om 

bevaring af det fredede område som på fredningstidspunktet samt forbud 

mod ny bebyggelse. Forbuddet mod bebyggelse er fraveget i fredningens 

§ 12, pkt. 1, hvorefter der på det 1 ha store areal inden for træerne omkring 

                                                 
4
 Sagsnr.: 21/02794. 



 

 

  3 

Langkærgaards bygninger kan opføres et stuehus på maksimalt 250 m2 

bruttoetageareal. 

 

2.2 Sagens forhistorie 

Naturklagenævnet stadfæstede den 19. maj 1999 fredningsnævnets afgø-

relse om afslag på dispensation fra forbuddet mod bebyggelse i den dagæl-

dende fredning af arealer mellem Høje Sandbjerg og Kirkeskovene i Søl-

lerød Kommune5 til at opføre et stuehus på 310 m2 samt avls- og driftsbyg-

ninger på 2.175 m2 på Langkærgaard. 

 

Fredningsnævnet meddelte den 3. april 2002 dispensation fra den dagæl-

dende fredning til opførelse af stuehus samt driftsbygninger på ca. 604 m2. 

Dispensationen var betinget af, at stuehusets bruttoetageareal ikke oversteg 

250 m2. Dispensationen var begrundet i, at bygningernes størrelse og ka-

rakter opfyldte kravet om bebyggelse til almindelig landbrugsmæssig drift. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 25. maj 2016 afgørelse om at frede 

Søllerød Naturpark. Klagenævnets afgørelse blev af klager indbragt for 

domstolene blandt andet med påstand om, at klagenævnet skulle aner-

kende, at klager var berettiget til at anvende det fulde bruttoareal på 390 

m2 i det opførte stuehus i overensstemmelse med den til enhver tid gæl-

dende planlovgivning. Ved Retten i Lyngbys dom af 12. marts 2018 blev 

Miljø- og Fødevareklagenævnet frifundet. Retten udtalte, at klager ikke 

havde bevist, at klagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 vedrørende fred-

ningsbestemmelsen om stuehusets maksimale størrelse var truffet på et 

mangelfuldt eller fejlbehæftet grundlag. Klager hævede den 25. oktober 

2018 ankesagen ved Østre Landsret. 

 

Klager ansøgte den 15. februar 2018 om fredningsnævnets dispensation til 

ibrugtagning af den resterende del af tagetagen i ejendommens stuehus. 

Fredningsnævnet meddelte afslag på dispensation ved afgørelse af 31. au-

gust 2018.6 Klager indbragte afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenæv-

net, der ved afgørelse af 9. juli 20207 hjemviste sagen til fornyet behand-

ling i fredningsnævnet med den begrundelse, at ét af fredningsnævnets 

medlemmer havde været inhabil under behandlingen af sagen.  

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for København har den 10. januar 2021 i medfør af na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på ansøgning fra klager 

om dispensation til udnyttelse af den resterende del af tagetagen over stue-

huset på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 169, 

2840 Holte. 

                                                 
5
 Overfredningsnævnet kendelse af 22. juni 1970 om fredning af arealer mellem Høje Sandbjerg 

og Kirkeskovene i Søllerød Kommune som ændret ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. juni 

1991. 
6
 FN-KBH-38-2018. 

7
 Sagsnr.: 18/08432. 
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Ansøgningen vedrører dispensation til ibrugtagning af de resterende cirka 

110 m2 af stuehusets tagetage til boligformål. Af supplerende ansøgnings-

materiale fremgår det, at tagetagen ønskes benyttet som kontor- og bolig-

faciliteter for personale, der skal arbejde med udviklingen af afgrøder og 

foderprodukter på klagers ejendom, og/eller som kontorfaciliteter for kla-

ger selv, der under corona-krisen har fået et ønske om at kunne arbejde 

mere hjemme i et professionelt kontormiljø. Alternativt vil tagetagen 

kunne indrettes som domestikbolig for personale, der skal bistå klager i 

dagligdagen. 

 

Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn udtalt, at den ikke kan anbe-

fale det ansøgte med henvisning til, at indretning af tagetagen som bolig-

areal vil forudsætte indretning af kviste eller tagvinduer for at opfylde byg-

ningsreglementets krav om dagslys i beboelsesrum. Kviste eller tagvinduer 

vil efter kommunens vurdering dels bryde de sammenhængende tagflader 

og dels medføre lyspåvirkning af de fredede landskabelige omgivelser. 

Herudover har kommunen anført, at man ikke finder det nødvendigt for 

ejendommens drift som landbrugsejendom, at tagetagen indrettes som bo-

ligareal eller areal med anden funktion. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig fredningstilsynets ind-

stilling, mens Friluftsrådet har ”overvejet om ikke det var en god ide at 

give tilladelse.” 

 

Fredningsnævnet har den 12. november 2020 afholdt besigtigelse på ejen-

dommen.  

 

Klager har den 19. november 2020 fremsat supplerende bemærkninger, 

som i det væsentlige gengiver klagen. Herudover er angivet klagers bevæg-

grunde for ansøgningen om dispensation som beskrevet ovenfor. 

 

Det fremgår af fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen, at det følger 

af fredningsbestemmelsernes særbestemmelser om Langkærgaard, at der 

som en undtagelse til de generelle fredningsbestemmelser, der forbyder 

opførelse af ny bebyggelse, må opføres et stuehus på max. 250 m2 brutto-

etageareal samt driftsbygninger, som er nødvendige for ejendommens drift 

som landbrugsejendom. Det af ejeren oplyste formål med ændringen af 

ejendommen, som er at indrette yderligere en beboelseslejlighed og kon-

torfaciliteter, der ikke er direkte knyttet til ejendommens drift som land-

brugsejendom, falder efter fredningsnævnets vurdering således i sig selv 

uden for det, som særbestemmelsen giver mulighed for.  

 

Fredningsnævnet udtaler videre, at anvendelse af førstesalen til bolig- eller 

kontorformål vil medføre behov for kviste eller tagvinduer i stuehusets to 

tagflader eller gavlpartier. Visuelt vil kviste eller tagvinduer dels bryde de 

sammenhængende tagflader, dels medføre lyspåvirkning af de fredede 

landskabelige omgivelser. Fredningsnævnet finder ikke, at dette synspunkt 
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svækkes af, at ejendommen ligger i udkanten af fredningen, idet lysudfal-

det vil være særdeles synligt, når der kigges ind mod det fredede område. 

Som følge af denne visuelle påvirkning af de fredede landskabelige omgi-

velser vil det ansøgte være i strid med frednings formål, hvorfor frednings-

nævnet ikke finder grundlag for at dispensere fra fredningsbestemmel-

serne. 

 

2.4 Klagens indhold 

Foruden klagen af 29. januar 2021 er der indgivet supplerende bemærknin-

ger den 30. januar 2021.  

 

Klager har anført, at dispensationsansøgninger som følge af fredningens § 

13 alene skal vurderes i forhold til fredningens formål i § 1. Det er klagers 

opfattelse, at det ansøgte ikke strider mod de fire delmål, der udgør fred-

ningens formål, hvorfor klagers ansøgning allerede af denne grund bør 

imødekommes.  

 

Videre har klager anført, at fredningen er en landskabsfredning, der ikke 

freder ejendommens bygninger eller anvendelsen heraf. I landskabsbilledet 

beskrevet i fredningens formål er der ikke en eneste henvisning til bygnin-

gerne i det fredede område, hvorfor det er usagligt at lægge vægt på byg-

ningens sammenhængende tagflader. Det er klagers opfattelse, at det ikke 

har været tanken med fredningen at fastlåse en eventuel visuel påvirkning 

af omgivelserne til det på fredningstidspunktet værende. 

 

Klager har desuden anført, at stuehuset blev opført på baggrund af fred-

ningsnævnets dispensation af 3. april 2002, som tillod klager at opføre et 

stuehus med et bruttoetageareal på 250 m2. I praksis fik klager imidlertid 

lov til at opføre et stuehus med et bruttoetageareal på 390 m2. 

 

Endvidere har klager anført, at det fremgår af fredningens § 4, at det er 

muligt at bygge til henholdsvis om, at det er muligt at opføre nødvendige 

driftsbygninger, og at solcellecelleanlæg kan etableres. Af fredningens § 

12 vedrørende ejendommen fremgår desuden, at der på ejendommen kan 

opføres et hestestutteri/ridecenter samt nødvendige driftsbygninger på op 

til 800 m2, hvoraf der i øjeblikket er opført 447 m2. Et solcelleanlæg kræver 

et væsentlige større areal end det, som er nødvendigt til at lave lysåbnin-

gerne, ligesom et hestestutteri/ridecenter vil fremstå væsentligt mere mar-

kant end de nuværende bygninger på ejendommen. En udnyttelse af 110 

m2 loftsetage over stuehuset udgør dermed kun en ubetydelig brøkdel af de 

muligheder, klager har for uden dispensation at råde over sin ejendom. 

 

Herudover er det klagers opfattelse, at de faciliteter, der ønskes indrettet i 

stuehusets tagetage er knyttet til ejendommens drift som landbrugsejen-

dom. Klager har i den forbindelse anført, at de aktiviteter, faciliteterne skal 

støtte, uden dispensation kan påbegyndes i medfør af fredningens § 3, og 

at de kontorlokaler, klager ønsker at indrette, frit vil kunne indrettes i en 

separat driftsbygning. 
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Derudover har klager anført, at et eventuelt yderligere lysudfald mod nord-

vest i det væsentlige vil være dækket af laden og de omkransende, fredede 

træer, mens yderligere lysudfald mod nordøst i det væsentligste vil være 

dækket af værkstedsbygningen og de omkransende fredede træer. Mod 

nord vender stuehuset mod den stærkt befærdede vej og en golfbane, men 

lysudfald vil også her være begrænset af de fredede træer, der omkranser 

bebyggelsen på ejendommen. Endvidere udgøres de fredede områder 

umiddelbart omkring stuehuset af dyrkede arealer, som offentligheden ikke 

har adgang til, hvorfor et eventuelt lysudfald er uden betydning. 

 

Endelig har klager anført, at andre nærliggende bygninger påvirker det fre-

dede areal mere, end det ansøgte vil gøre. En bygning på Attemosevej 177, 

50 m nord for ejendommen, fremstår således med glaserede tagflader, kvi-

ste og gavlvinduer i 1. sals niveau, hvilket er meget synligt fra det fredede 

areal. Vest for ejendommen på Gammel Øverødvej 7 er desuden en byg-

ning med tagvinduer og hvid gavl, hvilket også er meget synligt fra de fre-

dede arealer. På denne baggrund bør klagers ansøgning også imødekom-

mes, hvilket i øvrigt kan ske med vilkår om ovenlysvinduernes størrelse, 

placering, type af glas mv., jf. fredningens § 12. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer del-

taget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Eva Staal og Olaf 

Tingleff, samt de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Lene Hansen, 

Kristian Pihl Lorentzen og Jens Vibjerg.  

 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. 

§ 50, stk. 5. 

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 

maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune. 

 

Om fredningens formål fremgår følgende af fredningens § 1:  

 

” 

§ 1. Formål 

 

Fredningen har til formål 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder 

søer og skove, dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare 

afgrænsning mellem bebyggelse og åbent land fastholdes, 



 

 

  7 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det 

karakteristiske landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og 

ubrudte marker, overdrevs- og græsningsarealer, vide udsigter over land-

skabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, levende hegn, 

trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og 

rekreativ udnyttelse af dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.” 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

” 

§ 2. Bevaring af Søllerød Naturpark 

 

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en 

tilstandsændring er tilladt eller fremgår af de følgende bestemmelser. 

 

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.  

 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboli-

ger, skure, boder, jagthytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 

nævnte supplerende bestemmelser. 

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske 

efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og 

udformning, herunder materiale- og farvevalg.  

 

[…] 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse 

af størrelse, udformning og placering kan opføres de for jordbrugsdriften 

nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

 

[…] 

 

Der kan etableres solcelleanlæg til enkelte husstande efter fredningsnæv-

nets godkendelse. 

 

[…] 

 

§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme 

 

1. ”Langkærgård”, matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebyg-

ges med undtagelse af det ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring 

ejendommens bygninger. På dette areal kan der opføres et stuehus på max. 

250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger med et samlet bruttoetage-

areal på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejendommens drift 

som landbrugsejendom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre 
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fremtræden, herunder farver og materialer skal godkendes af frednings-

nævnet.  

 

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse 

til, at der på ejendommen inden for træerne kan opføres bygninger til he-

stestutteri/ridecenter efter fredningsnævnets godkendelse af et konkret pro-

jekt. Denne ret opretholdes med denne fredning. 

 

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal 

bevares og vedligeholdes om nødvendigt med gentilplantning på foranled-

ning af plejemyndigheden jf. bilag D (fotos optaget i november 2013 af den 

aktuelle træbevoksning). 

 

[…] 

 

§ 13. Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11 og 12, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål 

jf. § 50, stk. 1. 

 

[…]”  

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune, der blandt andet ønskede at 

sikre områdets bevarelse som et stort rekreativt naturområde, samt mulig-

gøre naturpleje og naturgenopretning. Af fredningsforslaget fremgår det, 

at området huser en lang række landskabelige værdier, blandt andet de 

store åbne overdrevs- og dyrkningsflader opdelt af levende hegn og skove. 

En række af områdets gårde er ligeledes nævnt som bærende bevarings-

værdier, herunder Langkærgård. Det fremgår blandt andet, at områdets 

gårde og huse ikke bør udsættes for nedrivning, manglende vedligehol-

delse eller til- og ombygninger, der i stil og materialevalg ikke harmonerer 

med den eksisterende byggestil. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvis, at dispensati-

onsbestemmelsen i fredningens § 13 skal forstås i overensstemmelse med 

den almindelige hjemmel til at dispensere fra fredningsbestemmelser, som 

fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Der er ikke med bestem-

melsen tilsigtet en anden forståelse af dispensationsadgangen end den, der 

følger af § 50, stk. 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod 

fredningens formål. 

 

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering er det ansøgte i strid med 

fredningens § 12, pkt. 1. Nævnet skal således tage stilling til, om der bør 
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meddeles dispensation til udnyttelse af tagetagen til beboelse, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurde-

ring, at der ikke bør meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Flertallet finder således, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte fred-

ningsnævnets skøn om, at det ansøgte vil have en visuel påvirkning af de 

fredede landskabelige omgivelser. Flertallet har videre lagt vægt på, at der 

er tale om en ansøgning om principgodkendelse, som ifølge bygningslov-

givningen vil medføre enten ombygning med kviste, som vil udvide brut-

toetagearealet, og/eller etablering af tagvinduer i stuehusets to tagflader 

og/eller gavlpartier.  

 

På baggrund af det oplyste i sagens akter, fredningsnævnets afgørelse samt 

gennemgang af fotos, herunder luftfotos og skråfotos samt fotos indsendt 

af klager og offentligt tilgængeligt billedmateriale fra Google Street View, 

er flertallet enigt med fredningsnævnet i, at lysudfaldet fra de åbninger i 

tagetagen, som udnyttelsen vil medføre, vil være synligt set fra de omgi-

vende veje, åbne markstrækninger og nabobebyggelser og have en negativ 

effekt på landskabsbilledet i det fredede område, og desuden vil det påvirke 

afgrænsningen mellem bebyggelse og åbent land. Der henvises i den for-

bindelse til, at det tilsigtede med fredningen bl.a. er at sikre området mod 

ændring af landskabsstrukturerne, herunder kulturlandskabet, som, udover 

karaktergivende træer, hegn, diger, søer, afgræssede enge m.v., også om-

fatter områdets gårde og huse.  

 

Endelig har flertallet endvidere lagt vægt på den uønskede præcedensvirk-

ning, en dispensation vil kunne få i andre tilsvarende sager. Det er indgået 

i vurderingen, at byggestil, materialevalg og placering er tillagt betydning 

af fredningsnævnet i dets administration af fredningens forbud mod byg-

geri i andre sager.  

 

Flertallet finder endeligt, at de af klager påberåbte ejendomme ikke kan 

sammenlignes med det ansøgte i denne sag. Nævnet bemærker, at det be-

byggede areal på den ene af ejendommene (Attemosevej) ikke er omfattet 

af fredningen. Fredningsnævnet har vedrørende den anden ejendom (Gl. 

Øverødvej) i sin afgørelse meddelt dispensation til opførelse af et enfami-

lieshus på 222 m2 i ét plan med udnyttet tagetage, men meddelte afslag til 

den ansøgte placering.8 Af afgørelsen fremgår, at bolig(klyngen) ikke op-

fattes som fritliggende i det åbne land, og at det er vigtigt at holde husene 

samlet, så boligen fortsat er en del af klyngen af huse i området. Dette er i 

tråd med det anførte i Natur- og Miljøklagenævnets fredningsafgørelse, 

hvoraf fremgår, at den lille husrække på Gl. Øverødvej udgør en fin kon-

trast til det åbne landskab.  

 

                                                 
8
 Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 13. november 2013, FRS 28/2013. 
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Mindretallet (Lene Hansen, Kristian Pihl Lorentzen og Jens Vibjerg) fin-

der, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte efter forelæggelse af 

et konkret projekt vedrørende ændringerne i bygningens ydre fremtræden 

til godkendelse hos fredningsnævnet.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Køben-

havns afgørelse af 10. januar 2021 om afslag på dispensation til udnyttelse 

af tagetage på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 

169, 2840 Holte i Rudersdal Kommune. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for København 

(FN-KBH-038-2018) samt for klageren og dennes repræsentant via klage-

portalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesa-

gen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om etablering af 

ovenlysvinduer i garagebygning inden for fredning i Rudersdal Kom-

mune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Køben-

havns afgørelse af 10. januar 2021 om afslag på dispensation til etablering 

af ovenlysvinduer i garagebygning på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, 

beliggende Attemosevej 169, 2840 Holte i Rudersdal Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der i overensstemmelse med § 78, stk. 3, har behandlet sagen i 

nævnets læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

29. april 2022

Sagsnr.: 21/02794 

Klagenr.: 1018967 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-KBH-21-2019.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 29. januar 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.  

 

Klager har navnlig anført, at fredningsnævnets afgørelse dels er behæftet 

med faktuelle fejl og dels med vurderinger og begrundelser, som ikke har 

støtte i fredningen eller ejendommens historie. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

 

Klager har endvidere indbragt fredningsnævnets afgørelse om afslag på di-

spensation til ibrugtagning af tagetagen på ejendommens stuehus for 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Denne klage behandles i en særskilt af-

gørelse.4 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen Langkærgaard er en 53.779 m2 stor landbrugsejendom, be-

bygget med et stuehus og to driftsbygninger, der fremstår som en traditio-

nel trelænget gårdbebyggelse omkring en gårdsplads. Stuehuset er belig-

gende mod syd og garagebygningen mod øst og fremstår i dag med ubrudte 

tagflader. Bebyggelsen ligger på hjørnet mellem Attemosevej og Gl. Øve-

rødvej. Arealet øst for bygningerne, på den anden side af Attemosevej, er 

ikke omfattet af fredningen.  

 

Området omkring ejendommen består mod vest hovedsageligt af åbne 

mark- og græsarealer med spredte skovområder og bebyggelser. Mod øst 

består området hovedsageligt af bymæssig bebyggelse i Gammel Holte. 

Området vest og syd for ejendommen indeholder en række overdrev, søer 

og moser, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 

maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. Fredningen samlede, udvi-

dede og moderniserede 28 fredninger. Fredningen omfatter ca. 391 ha. 

Fredningens formål er blandt andet at sikre og forbedre sammenhængende 

åbne landskaber, således at den klare afgrænsning mellem bebyggelse og 

åbent land fastholdes, samt at bevare og forbedre det karakteristiske land-

skabsbillede. Fredningens formål er udmøntet i fredningsbestemmelser om 

bevaring af det fredede område som på fredningstidspunktet samt forbud 

mod ny bebyggelse. Forbuddet mod bebyggelse er fraveget i fredningens 

§ 12, pkt. 1, hvorefter der på det 1 ha store areal inden for træerne omkring 

Langkærgaards bygninger kan opføres et stuehus på maksimalt 250 m2 

bruttoetageareal. 

 

 

 

                                                 
4
 Sagsnr.: 21/01948 
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2.2 Sagens forhistorie 

Naturklagenævnet stadfæstede den 19. maj 1999 fredningsnævnets afgø-

relse om afslag på dispensation fra forbuddet mod bebyggelse i den dagæl-

dende fredning af arealer mellem Høje Sandbjerg og Kirkeskovene i Søl-

lerød Kommune5 til at opføre et stuehus på 310 m2 samt avls- og driftsbyg-

ninger på 2.175 m2 på Langkærgaard. 

 

Fredningsnævnet meddelte den 3. april 2002 dispensation fra den dagæl-

dende fredning til opførelse af stuehus samt driftsbygninger på ca. 604 m2. 

Dispensationen var betinget af, at stuehusets bruttoetageareal ikke oversteg 

250 m2. Dispensationen var begrundet i, at bygningernes størrelse og ka-

rakter opfyldte kravet om bebyggelse til almindelig landbrugsmæssig drift. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 25. maj 2016 afgørelse om at frede 

Søllerød Naturpark.  

 

Klager ansøgte den 28. januar 2018 om fredningsnævnets dispensation til 

etablering af ovenlysvinduer i den østlige driftsbygning. Fredningsnævnet 

meddelte afslag på dispensation ved afgørelse af 27. maj 2019.6 Klager 

indbragte afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, der ved afgørelse 

af 9. juli 20207 hjemviste sagen til fornyet behandling i fredningsnævnet 

med den begrundelse, at ét af fredningsnævnets medlemmer havde været 

inhabil under behandlingen af sagen. 

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for København har den 10. januar 2021 meddelt klager 

afslag på dispensation til etablering af ovenlysvinduer i en garagebygning 

på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, beliggende Attemosevej 169, 2840 

Holte. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der er ansøgt om dispensation fra 

fredningen til at isætte fire ovenlysvinduer i den østlige tagflade og fire 

ovenlysvinduer i den vestlige tagflade på den østlige driftsbygning med det 

formål at reducere anvendelsen af kunstigt lys. Størrelsen på vinduerne er 

ikke oplyst, men de ønskes størst mulige. Af supplerende ansøgningsma-

teriale fremgår det, at klager ønsker at indrette kontor- og boligfaciliteter 

for personale, der skal arbejde med udviklingen af afgrøder og foderpro-

dukter på klagers ejendom, og/eller kontorfaciliteter for klager selv, der 

under corona-krisen har fået et ønske om at kunne arbejde mere hjemme i 

et professionelt kontormiljø. Alternativt vil der kunne indrettes en dome-

                                                 
5
 Overfredningsnævnet kendelse af 22. juni 1970 om fredning af arealer mellem Høje Sandbjerg 

og Kirkeskovene i Søllerød Kommune som ændret ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. juni 

1991. 
6
 FN-21-2019. 

7
 Sagsnr.: 19/05276. 
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stikbolig for personale, der skal bistå klager i dagligdagen. De ønskede fa-

ciliteter kan indrettes enten i garagebygningen eller i stuehusets tagetage, 

og der er samtidig søgt om dispensation til ibrugtagning af denne. 

 

Rudersdal Kommune har som fredningstilsyn udtalt sig imod en dispensa-

tion med henvisning til den visuelle påvirkning, som ovenlysvinduer vil 

have på omgivelserne. Kommunen har bemærket, at gårdbebyggelsen kan 

ses fra omgivende veje samt fra markstrækninger og nabobebyggelser. En-

delig har kommunen oplyst, at der er tre eksisterende vinduer i bygningens 

østfacade. 

 

Fredningsnævnet har den 12. november 2020 afholdt besigtigelse af ejen-

dommen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har med henvisning til 

Rudersdal Kommunes indstilling udtalt sig imod en godkendelse. 

 

Klager har den 19. november 2020 fremsat supplerende bemærkninger, 

som i det væsentlige gengiver klagen. Herudover er angivet klagers bevæg-

grunde for ansøgningen om dispensation som beskrevet ovenfor. 

 

Det fremgår af fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen, at det følger 

af fredningsbestemmelsernes særbestemmelser om Langkærgaard, at der 

som en undtagelse til de generelle fredningsbestemmelser, der forbyder 

opførelse af ny bebyggelse, må opføres et stuehus på max. 250 m2 brutto-

etageareal samt driftsbygninger som er nødvendige for ejendommens drift 

som landbrugsejendom. Det af klager oplyste formål med ændringen af 

ejendommen, som er at indrette yderligere en beboelseslejlighed og kon-

torfaciliteter, der ikke er direkte knyttet til ejendommens drift som land-

brugsejendom, falder således i sig selv uden for det, som særbestemmelsen 

giver mulighed for.  

 

Fredningsnævnet udtaler videre, at montering af tagvinduer i garagebyg-

ningen dels vil bryde de sammenhængende tagflader, dels medføre lyspå-

virkning af de fredede landskabelige omgivelser. Fredningsnævnet finder 

ikke, at dette synspunkt svækkes af, at ejendommen ligger i udkanten af 

fredningen, idet lysudfaldet vil være særdeles synligt, når der kigges ind 

mod det fredede område. Som følge af denne visuelle påvirkning af de fre-

dede landskabelige omgivelser vil det ansøgte være i strid med fredningens 

formål, hvorfor fredningsnævnet ikke finder grundlag for at dispensere fra 

fredningsbestemmelserne. 

 

2.4 Klagens indhold 

Klager har anført, at dispensationsansøgninger som følge af fredningens § 

13 alene skal vurderes i forhold til fredningens formål i § 1. Det er klagers 

opfattelse, at det ansøgte ikke strider mod de fire delmål, der udgør fred-

ningens formål, hvorfor klagers ansøgning allerede af denne grund bør 

imødekommes.  



 

 

  5 

 

Videre har klager anført, at fredningen er en landskabsfredning, der ikke 

freder ejendommens bygninger eller anvendelsen heraf. I landskabsbilledet 

beskrevet i fredningens formål er der ikke en eneste henvisning til bygnin-

gerne i det fredede område, hvorfor det er usagligt at lægge vægt på byg-

ningens sammenhængende tagflader. Det er klagers opfattelse, at det ikke 

har været tanken med fredningen at fastlåse en eventuel visuel påvirkning 

af omgivelserne til det på fredningstidspunktet værende. 

 

Endvidere har klager anført, at det fremgår af fredningens § 4, at det er 

muligt at bygge til henholdsvis om, at det er muligt at opføre nødvendige 

driftsbygninger, og at solcellecelleanlæg kan etableres. Af fredningens § 

12 vedrørende ejendommen fremgår desuden, at der på ejendommen kan 

opføres et hestestutteri/ridecenter samt nødvendige driftsbygninger på op 

til 800 m2, hvoraf der i øjeblikket er opført 447 m2. Et solcelleanlæg kræver 

et væsentlige større areal end det, som er nødvendigt til at lave lysåbnin-

gerne, ligesom et hestestutteri/ridecenter vil fremstå væsentligt mere mar-

kant end de nuværende bygninger på ejendommen. Etableringen af de an-

søgte ovenlysvinduer udgør dermed kun en ubetydelig brøkdel af de mu-

ligheder, klager har for uden dispensation at råde over sin ejendom. 

 

Klager har tillige anført, at de faciliteter, der ønskes indrettet i bygningen, 

skal bruges til forskning i tilsætningsstoffer til dyrefoder, samt til at skabe 

rammer for lokal dyrkning afgrøder til afsætning og fortæring i lokalområ-

det. Disse aktiviteter kan efter klagers opfattelse iværksættes uden særlig 

tilladelse eller dispensation i medfør af fredningens § 3. 

 

Derudover har klager anført, at et eventuelt yderligere lysudfald mod nord-

vest i det væsentlige vil være dækket af laden og de omkransende, fredede 

træer, mens yderligere lysudfald mod nordøst i det væsentligste vil være 

dækket af værkstedsbygningen og de omkransende fredede træer. Mod 

nord vender stuehuset mod den stærkt befærdede vej og en golfbane, men 

lysudfald vil også her begrænses af de fredede træer, der omkranser bebyg-

gelsen på ejendommen. Endvidere udgøres de fredede områder umiddel-

bart omkring stuehuset af dyrkede arealer, som offentligheden ikke har ad-

gang til, hvorfor et eventuelt lysudfald er uden betydning. 

 

Endelig har klager anført, at andre nærliggende bygninger påvirker det fre-

dede areal mere, end det ansøgte vil gøre. En bygning på Attemosevej 177, 

50 m nord for ejendommen, fremstår således med glaserede tagflader, kvi-

ste og gavlvinduer i 1. sals niveau, hvilket er meget synligt fra de fredede 

arealer. Vest for ejendommen på Gammel Øverødvej 7 er desuden en byg-

ning med tagvinduer og hvid gavl, hvilket også er meget synligt fra de fre-

dede arealer. På denne baggrund bør klagers ansøgning også imødekom-

mes, hvilket i øvrigt kan ske med vilkår om ovenlysvinduernes størrelse, 

placering, type af glas mv., jf. fredningens § 12. 
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer del-

taget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Eva Staal og Olaf 

Tingleff, samt de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Lene Hansen, 

Kristian Pihl Lorentzen og Jens Vibjerg.  

 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. 

§ 50, stk. 5. 

 

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. 

maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune. 

 

Om fredningens formål fremgår følgende af fredningens § 1:  

 

” 

§ 1. Formål 

 

Fredningen har til formål 

 

at sikre og forbedre sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder 

søer og skove, dels adskiller bydannelserne indbyrdes, således at den klare 

afgrænsning mellem bebyggelse og åbent land fastholdes, 

at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det 

karakteristiske landskabsbillede, som væsentligt er bestemt af store og 

ubrudte marker, overdrevs- og græsningsarealer, vide udsigter over land-

skabet, mindre skovbevoksninger, søer, ellemoser, stendiger, levende hegn, 

trægrupper og enkelttræer, 

at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og 

rekreativ udnyttelse af dele af områdets arealer, og 

at muliggøre, at der foretages naturpleje og naturgenopretning.” 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

 

” 

§ 2. Bevaring af Søllerød Naturpark 

 

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en 

tilstandsændring er tilladt eller fremgår af de følgende bestemmelser. 

 

 

 

 

 



 

 

  7 

§ 4. Bebyggelse, anlæg og hegn mv.  

 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder medhjælper- og aftægtsboli-

ger, skure, boder, jagthytter, pavilloner eller lignende, jf. dog de i § 12 

nævnte supplerende bestemmelser. 

 

Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kan ske 

efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering, størrelse og 

udformning, herunder materiale- og farvevalg.  

 

[…] 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse 

af størrelse, udformning og placering kan opføres de for jordbrugsdriften 

nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

 

[…] 

 

Der kan etableres solcelleanlæg til enkelte husstande efter fredningsnæv-

nets godkendelse. 

 

[…] 

 

§ 12. Særbestemmelser for de enkelte ejendomme 

 

1. ”Langkærgård”, matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød m.fl., må ikke bebyg-

ges med undtagelse af det ca. 1 ha store areal inden for træerne omkring 

ejendommens bygninger. På dette areal kan der opføres et stuehus på max. 

250 m2 bruttoetageareal samt driftsbygninger med et samlet bruttoetage-

areal på max. 800 m2 som nødvendig bebyggelse for ejendommens drift 

som landbrugsejendom. Bebyggelsens beliggenhed, udformning og ydre 

fremtræden, herunder farver og materialer skal godkendes af frednings-

nævnet.  

 

Overfredningsnævnet har med afgørelse af 7. juni 1991 meddelt tilladelse 

til, at der på ejendommen inden for træerne kan opføres bygninger til he-

stestutteri/ridecenter efter fredningsnævnets godkendelse af et konkret pro-

jekt. Denne ret opretholdes med denne fredning. 

 

Den på fredningskortet angivne træbevoksning omkring havearealet skal 

bevares og vedligeholdes om nødvendigt med gentilplantning på foranled-

ning af plejemyndigheden jf. bilag D (fotos optaget i november 2013 af den 

aktuelle træbevoksning). 

 

[…] 
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§ 13. Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11 og 12, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål 

jf. § 50, stk. 1. 

 

[…]”  

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune, der blandt andet ønskede at 

sikre områdets bevarelse som et stort rekreativt naturområde, samt mulig-

gøre naturpleje og naturgenopretning. Af fredningsforslaget fremgår det, 

at området huser en lang række landskabelige værdier, blandt andet de 

store åbne overdrevs- og dyrkningsflader opdelt af levende hegn og skove. 

En række af områdets gårde er ligeledes nævnt som bærende bevarings-

værdier, herunder Langkærgård. Det fremgår blandt andet, at områdets 

gårde og huse ikke bør udsættes for nedrivning, manglende vedligehol-

delse eller til- og ombygninger, der i stil og materialevalg ikke harmonerer 

med den eksisterende byggestil. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod 

fredningens formål. 

 

Det ansøgte kræver godkendelse efter fredningens § 4. Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet skal således tage stilling til, hvorvidt der bør meddeles di-

spensation til etablering af ovenlysvinduer på garagen, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1. 

 

Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurde-

ring, at der ikke bør meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Flertallet finder således, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte fred-

ningsnævnets skøn om, at det ansøgte vil have en visuel påvirkning af de 

fredede landskabelige omgivelser. På baggrund af det oplyste i sagens ak-

ter, fredningsnævnets afgørelse samt gennemgang af fotos, herunder luft-

fotos og skråfotos samt fotos indsendt af klager og offentligt tilgængeligt 

billedmateriale fra Google Street View, er flertallet enigt med frednings-

nævnet i, at etablering af ovenlysvinduer, uanset omfang og størrelse, vil 

bryde med de lukkede tagflader og være synligt set fra de omgivende veje, 

åbne markstrækninger og nabobebyggelser og have en negativ effekt på 

landskabsbilledet i det fredede område og desuden påvirke grænsen mel-

lem bebyggelse og åbent land. Der henvises i den forbindelse til, at det 

tilsigtede med fredningen bl.a. er at sikre det området mod ændring af land-

skabsstrukturerne, herunder kulturlandskabet, som udover karaktergivende 

træer, hegn, diger, søer, afgræssede enge m.v. også omfatter områdets 

gårde og huse.  
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Flertallet har endvidere lagt vægt på den uønskede præcedensvirkning, 

som en dispensation vil kunne få i andre tilsvarende sager. Det er herved 

indgået, at byggestil, materialevalg og placering er tillagt betydning ved 

fredningsnævnets administration af byggeri inden for fredningen. 

 

Endeligt finder flertallet, at de af klager påberåbte ejendomme, ikke kan 

sammenlignes med det ansøgte i denne sag. Det bemærkes herved, at det 

bebyggede areal på den ene af ejendommene (Attemosevej) ikke er omfat-

tet af fredningen. Fredningsnævnet har vedrørende den anden ejendom (Gl. 

Øverødvej) i sin afgørelse meddelt dispensation til opførelse af et enfami-

lieshus på 222 m2 i ét plan med udnyttet tagetage, men meddelte afslag til 

den ansøgte placering.8 Af afgørelsen fremgår, at bolig(klyngen) ikke op-

fattes som fritliggende i det åbne land, og at det er vigtigt at holde husene 

samlet, så boligen fortsat er en del af klyngen af huse i området. Dette er i 

tråd med det anførte i Natur- og Miljøklagenævnets fredningsafgørelse, 

hvoraf fremgår, at den lille husrække på Gl. Øverødvej udgør en fin kon-

trast til det åbne landskab.  

 

Mindretallet (Lene Hansen) finder, at der kan meddeles dispensation til det 

ansøgte efter forelæggelse af et konkret projekt vedrørende ændringerne i 

bygningens ydre fremtræden til godkendelse hos fredningsnævnet.  

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Køben-

havns afgørelse af 10. januar 2021 om afslag på dispensation til etablering 

af ovenlysvinduer i garagebygning på matr. nr. 2eh Holte By, Søllerød, 

beliggende Attemosevej 169, 2840 Holte i Rudersdal Kommune.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for København 

(FN KBH-21-2019) samt for klageren og dennes repræsentant via Kla-

geportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i kla-

gesagen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 13. november 2013, FRS 28/2013. 
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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