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REG. NR. 00 9..CJ .00

NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 394727 50
Fax.: 3947 27 99

21. september 1993

j.nr. 151/200-0001

Afgørelse

i sagen om ændring af fredning i forbindelse med udvidelse af Lynæs Havn i
Hundested Kommune.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts Nordlige Fredningskreds har den 18.
februar 1993 tilkendegivet, at Hundested Kommunes forslag til lokalplan nr.
52 for Lynæs Havn indebærer et så væsentligt indgreb i den eksisterende
fredning af området, at en ophævelse eller ændring af fredningen er nødven-
dig i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2. Hundested Byråd har
påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

De for området gældende fredningskendelser er:

l) fredningskendelse af 20. juni 1918 om-fri adgang for alle og enhver på
den til Thorup Sogn hørende ubev~ksede strandbred med adgangsvej dertil og
fredning af forskellige naturskønne partier ved stranden. Ifølge kendelsen
"skal strandbredden i Thorup Sogn for den for plantevækst blottede strand-
breds vedkommende være tilgængelig for passage for almenheden."

2) fredningskendelse af 15. august 1933. I kendelsen bestemmes det, at sti-
en langs stranden fra Havnevej til St. Karlsmindevejen skal være til fri og
uhindret færdsel for alle og enhver. Ligeledes skal terrænet mellem stien
og stranden - hvor der ikke vokser tagrør - være almen tilgængeligt.
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Hund~sted kommunes lokalplanforslag indebærer etablering af et østligt hav-
nebassin med mole og i forbindelse hermed jordopfyldning af et stykke af
stranden ud for den sti, som er omhandlet i fredningsnævnet s kendelse fra
1933. Området omkring Lynæs Havn fastlægges til erhverv- og fritidsformål
så som fiskeri- og lystbådehavn samt andre havneaktiviteter, og stien sik-
res. Lokalplanforslagets virkeliggørelse betyder færdiggørelsen af en i
1970'erne påbegyndt havneudvidelse.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 18. februar 1993 anført, at fred-
ningskendelserne statuerer en fredning af stien og arealet mellem kystli-
nien og den stiplede linie, angivet på kortet, vedhæftet kendelsen af 15.
august 1933. Kendelserne angår ifølge deres ordlyd en færdselsret, men næv-
net lægger til grund, at fredningen tillige indeholder en forpligtelse til4It bevaring af stien i dens foreliggende tilstand. Nævnet har henvist til, at
en virkeliggørelse af lokalplanforslaget til udvidelse af Lynæs Havn efter
det oplyste vil indebære en ikke uvæsentlig terrænregulering af det fredede
område, hvorved udsigten fra stien og dens placering i landskabsbilledet
vil blive påv~rket.

Frederiksborg ~~t har til fredningsnævnet udtalt, at nævnet må træffe af-
gørelse om," hvorvidt fredningskendelserne alene fastsætter en færdselsret
eller en egentlig fredning. I sidste tilfælde vil en gennemførelse af
lokalplanen nødvendiggøre en revision af fredningen efter naturfrednings-
lovens § 34 a " (nu naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2).

Danmarks Naturfredningsforening har under fredningnævnets behandling af sa-
gen påstået, at begge kendelser tilsigter en fredning af de naturskønne lo-
kaliteter, som begrunde r behovet for fri færdselsret. En gennemførelse af
havneudvidelsen efter lokalplanforslaget må antages at forringe den således
fredede udsigt over den berørte kyststrækning, hvorfor gennemførelsen må
forudsætte en fredningssag efter naturfredningslovens § 34 a (nu naturbe-
skyttelseslovens § 50 stk. 2).

Hundested Byråd har bl.a. gjort gældende, at fredningskendelserne alene be-
varer en færdselsret for offentligheden og at forslaget bevarer den fredede
sti, som gøres mere farbar, og som vil forløbe over havneområdet som en
klart defineret sti for derefter at indgå som en naturlig del af strandare-
alet. Kommunen har oplyst til Naturklagenævnet, at der vil blive fri ad-
gang til terrænet mellem stien og strandbredden, og at arealet kun vil bli-
ve anvendt til bådopbevaring, hvilket allerede er tilfældet. Byrådet har
henvist til, at de fredningsmæssige forhold ikke var afgørende for havnens
udformning ved godkendelse af en tidligere havneudvidelse, hvor frednings-
nævnet i kendelse af 28. januar 1970 udtalte, at " fredningskendelse af



3

4It 15/8 1933 om adgang til færdsel ad en sti langs stranden fra havnevejen til
St. Karlsmindevejen næppe er til hinder for udførelse af anlægget."

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Fredningskendelserne af 20.juni 1918 og lS.august 1933 indeholder alene be-
stemmelser om almenhedens ret til at færdes i fredningsområdet. En virke-
liggørelse af Hundested kommunes forslag tillokalplan nr. 52 vil - uanset
den terrænregulering, som er et led i havneprojektet - derfor ikke være i
strid med bestemmelserne i de nævnte fredningskendelser.

e"
Fredningsnævnets afgørelse ophæves derfor.

på Nat~rkJ~e~~vnets ,vegne
~fiJili

Mettef:.s't%>'i> r

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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REG. NR. 29

)~rhandlingsprotokollen for FredninGsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds

Aar 1918 <len la. Juni im. Klo 11,30 mødte Naturfrednin8s-
nwvnet for l"rederiksborg Amt paa den 'l'horup;Jogn vlJ;;rendeStrandstræk-
ning (paa Gaardejer af Hald, C11r. Uansens, Jtrand), hvor der fore-
toees Sag angaaende Bestemmelse om fri Adgang for alle 0E enhver paa
den til Thorup Sogn hørende ubevoksede Strandbred med Adgangsveje
der~il og Fredning af forskellige naturskønne Partier ved ~tranden
efter Begæring af 'l'horup::'>ognsNaturfredningsforeninij.

6) Ret til 13adning udfor Galgebjerg, Jlutr. 1'11'. 9a IbId. ,)enhidtil
v&;;r~ndeEjer Johannes Nielsen mødte og oplyste, at han har solgt det
meate af sin 8trandbred, og at den til DadninB skikkede Del er solgL
til 3kotøjsfabrikant E. Johnsen, København, som ikke var mødt oJ ikke

-,'.lovlig indvarslet.
~en paa Johannes Nielsen tilba~evwrende ~trandlod v~rende

"" 'j~Nedkørsel har han intet imoJ, at den staar til Afbenyttelse for Al-

ved Husmand Niels Rasmussen Bjendom i Kikhavn, llJatr.Nr.
Denne Ad;:sangtil Stranden k311 efter Nie Is lla~lllussensErkll.:l.:ring
benyttes.

Aar 1918 den la. Juli Uiddag Kl. 12 mødte Naturfredningsnwv-
net for 1!'rederiksborgAmt paa Strand~n.

Fortsat Forhandling om forskellige ~redninBsforanstaltninger I

paa og ved Thorup Jtrand efter Begwring af Naturfredllingsforeningen
for r~horup Sogn.

AdJangsveje til Stranden fanJtes fornøden imellem Lynæs og
Hundested pas. ••.•.••••••...••
4) en Vej paa Lars Christiansens Enkes Ejendom Natr. Nr. 17d Thorup-
lnagle Overdrev. .c'or8jerinden mødte hendes Søn, der erkll±:rede,at
der ikke haves noget tit erindre mod, at Vejen som hidtil s-taar aaben

l,
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for Almenheden som Adgangsvej til Stranden.
"'I

Af de fra forri~e Møde udsatte Sager foretages

4) For Nævnet mødte Grosserer Kirkeby, der samtJrkke<1e i, at der

paa bans Ejendom Llatr. Nr. Sl, dog kun pua Parcellen I,lCltr. N.c. Sal

(Strandparcellen), lwgges Servitu~ om, ut der skal vu;re en for Allllen-

beden tilgængelig Adgcmt):ivej til Stranden som lIen, der nu er.

erklærer tillige, at han ikke vil l~gge Hindring i Vejen for,

Folk opholder sig paa den lille Trekant ved n~vnte Adcangsvej, d

han har Ret til at tace denlle 'l'illa<1el:;;e tilbage, naar det efter

Skøn giver Anlednine tillEsbrug.

Opl~st og vedgaaet.

6) l!'abrikant Johnsen møl.1t,efor Hævnet og erklærede, o.t han

har at erindre mod, at ;3tranden (l,lutr. Nr. 9a Hald) er til

l:!'ærdsel. lIan erklærede endvidere, at han ikke vi l modsætte sig, ..

Almenheden benytter Stranden til Badning, dog uden Het til Ophal

f.Eks. Solbade.

Oplæst og vedgaaet.

...
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- Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til

Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).
2.<:)

Købers }
Kredltors Bopæl:

REG. NR. S'Jt:
).~fo- 1'230

Mtr. Nr., EjerlJv. Sogu:
(I København Kvaftef)

eller (i de senderjydste Land.. ..!Oo\at;.\e\
dele) Bd. og Bl. j Ting- w'
bogen. Art. Nr., Ejerlav, \ 4rq\\

Sogn. ~ , V\~~\~
C\\j\llel

\-\e\S\n~01
Amoelderens Navn og Bopæl (Kontor):

Gade og Bus Nr.:
1Iøw.aadlad lIIIlIaI)
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e Under Henvisni~-g til vehæf"teae Skri-ve1se fra Land-
.-.
f .Jrugsministeriet bedes den ved Kende~sen paalagte Færdsel ss ervi tut
I

,--- .. ..--.

noteret paa Strandg rundene i Th~rnp So.gn.

A. s. L -a ? s e n•
."

Den vedhæftede Skriv~e er saalydende:
,

L-A-n D_B.B U. G S.U I N I S T E R I E T.
Di~ektoretet for Matrikulsvæsenet

København., den 15. Oktober 1930.
e

M.C.J.2399/1930.

.I Skriv JIse at 22 • .August d .Ae har H.r .. Dommeren til

( ~rng ,~or Fredningsnævnet udbSd.t Dem en Fortegnelse over ae 1Iatr .Nre •

.i Thornp Sogn, der ligger umiddelbart ved Stranden r~aavel Kattegat

'~cmFjorden.)
I den ..Anledning skal man tjenstlig meddele, at.i

U'~ge J6.atrikulskortet er de til Btranden stØdende Jl.atr..Braa At_

.Tborup Sogn ~r~ .Ekell et mellem Thorup Sogn og Tollerup "By 1:Me1b]'

.~.,...sop.langs Kattegat, Ise.fJarden og .Roskilde FJord indtil Skellet

..~~ Eaagendrup :By, JlftiDy .sogn i Bække!'ølge fØlgende:

~r HaJ..a By: llatr.Nr.4d.,4r,4~4.2.,6J?,6lh6~22.,2r,2.!,2L2KJ~."2~~J!
.,. ".-' "(M: -~ :....~."'~,...I, •

'3J!,-;,8h7.h eLan, 8am, BM, 8af, 8ae. 8L sg" 8a1. ~ ~' ~:'sø
....-;$...-ch~ .,~ '21lb 2lr., 2J.s-J 2J.~ 21-y, 2J.L 2lac, 2lf., .,n~~".:" ~'1\;".,' _~
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9~, 91, 9A, 9I, 9~ 9L 9h., 90, 9Q..,9!b 9k., 9~ 9n, 9a, 91 og 9~.

ar K1kha"VDl3y.: Matr.Nr.Bb, 8fu 23, 20~, 9a, lOil,,- 24~ 27~, 21l! 21~

21~ 24Jt, 24A, et Areal ~ Gadepladsen, 2a, 2&., 2lh 2Blh_ 28:Q., 3~ )d,
...

3Jt, 4.st, 4,g, 2~ ~ 2fu 2L 32J!, 17a, 1"7K, 17!, 3Jg, 331:, _33f, 33,!b..

33.1, 3J.[, 33y, 33k og J3b.

ar Lille CaElsminde By-: Matr- •.Nr.l12.samt Eavnebrosn og Molerne.

~ Torpmagle Bys V=..ngjorder: Matr.N-r. 16~ 16b" 16~" l6t3, 17~, la.e,

og 22a.

af' Torpmagle Bys Overdrev: Matr ..Nr.J.§:., Jag o..g3a.

af' Tømmerup Bys Overdrev: Matr.B-r.5ab,-5Y., ~ 5f, 5b Sv, laæ, lar,
"---

.Y ./ _~
..af' Lynæs By: :Matr •.Nr.9au, 9bm, 9akJ...9at, 9an, 9ao, 9as, 9illlJ 9~ 9I..,

9~ Lynæs Havn" 9Jb 7,g" 7~, 7e u,g J!'.

af" Store Car~sminde By: Matr---N1' .. ll.!h 1.2~ "J.~ :J.~1h et .Areal til

fælles Brug for Fiskeredskaber" _39, 28, 37~ Jb~ 33" 31, 30, 29" 2g~

27,. 26, 25, 24, 42:Q., 42~ og -42a ..

af Grønnesøgaard Hove:lgaard: ][a tr .llr .la..

af Sverkildstrup By; Matr ..Nr./~e..

af' Ellinge By: Matr .Nr.2~ Ib og lJ!-

Det b91Ilærkes, at imellem nævnte Matr.Nr./..,c Sverkildstrup

By og ~tr.Nr.2a Ellinge By ligger ifØlge Matrikul3kortet et Ar~

ar Baagendrup By~ ~el~ Sogn tilgrænsende Roskilde Fjord, omfattende .

.Matr. "Er.. 3Q.., 2 og 4a Eaagendrup By.
-

-E.B •

.Dideriks en.

lndført j Dagbogen for R$kreds Nr. Jo. P-rederlkssund Købstad .m. ,,~
• 22. OKT lS3C1Q ~

E. f]v .. Akt: Skab ~ Nr. /".6 ~

i
:-, 't

1._ 1'lngbDg::Ed.

-• .. ..

---
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