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REG. NR. s a Ism.

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 19729 den 26. j anuar 9 afsagde Overfredningsnævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen 25/19 tilOverfredningsnævnets kendelse af 18.9.1920
vedrørende fredning af og adgang for offentligheden til en del af

, Hald Baunehøj i Thorup sogn.

I 1968 rejste grosserer P.M. Rasmussen9 Charlottenlund9 so~
ejer af del af den fredede ejendom nu matrikuleret som
matr. nr. 5 ~9 Hald by - spørgsmål om ophævelse af fredningen under
hensyn ti19 at højdepunktet på bakken nu var afgravet af Hundested.
kommune 9 og om fjernelse af en trappe 9 som kommunen havde e-~ableret
ned til stranden. I den anledning besluttede fredningsnævnet for
Frederiksborg amts nordlige del den 14. december 1968 at udtale9-• OIat fredningen ikke er bortfaldet medden skete afgravning og ik1<:e
bør ophæves. Efter nævnets opfattelse må den i kendelsen gi~le
adgang til hadning fra stranden forudsætte 9 at der er en trappe eller
stigeadgang fra det højtliggende areal ad skrænten til stranden9 hvor·
ved også bemærkes 9 at det er oplyst for nævnet 9 at der har været
anbragt en trappe i mangfoldige år."

Fredningsnævnets afgørelse blev af ejeren indbrag~ for Over-
fredningsnævnet 9 der den 13. maj 1969 afholdt besigtigelse og forhand··
ling i sagen. Af Overfredningsnævnets mødereferat fremgår herom
følgende:
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"Det tilkendegaves? efter at man havde gennemgået fred-
ningskendelsen9 at ophævelse var udelukket uanset visse af kom-
munen uden forudgående tilladelse foretagne gravearbejder (motiveret
i færdsels- og sikkerhedshensyn - trappen på den høje skrænt -).
Det er i 1965 meddelt kommunen;at den burde have spurgt fredningsnæv-
net.

Ejeren var på dette grundlag enig i? at arealet bør over-
tages af kommunen9 som har troet? at den havde ejendomsretten. Enes
man ikke om vilkårene? skal der ske taksation? således at Overfred-
ningsnævnet afsiger en kendelse om offentlig overtagelse j og kommu-
nen betaler."

Aftalen bekræftedes i skrivelse af 14. maj 1969 fra Over-
fredningsnævnet til ejerens advokat j landsretssagfører Knud Brixov.
Det hedder således i skrivelsen~

"opnås enighed om vilkårene ikke) afgøres spørgsmålet OY'1

betaling ved taksation i henhold til naturfredningsloven] idet koP1-·

munen afholder udgifterne ved erhvervelsen i henhold til den ~{cl1c18l8c
som Overfredningsnævnet herefter vil afsige om offentlig overtagelse.

e; Der er videre enighed om l at overt agelsen sker på det
tf grundlag? at der ikke må finde parkering sted på det fredede; dog

kan biler parkere i en række langs vejen udenfor hegnet mellem vejen
og opholdsarealet. Der skal ikke være adgang til det fredede for
kanlIerter? idet fredningen alene giver adgang for gående. li

Efter at der ikke ved forhandling mellem ejeren og Hunde-
sted kommune har kunnet opnås enighed om en ordning vedrørende det
fredede areal j har Overfredningsnævnet ved skrivelse af 17. maj 1971
meddelt1 at man fastholder aftalen af 13. maj 1969 om offentlig
overtagelse af arealet og anmodet taksationskommissionen vedrørende

_ naturfredning om at fastsætte betalingen for kommunens overtag;else.
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Hundested kommune har i skrivelse af 28. maj 1971
til taksationskommissionen oplyst; at ejendommen matr. nr. 5 d's
nettoareal - bortset fra vej - udgør 2.300 m2• Vejarea19 matrfku--
leret under 5 ~? udgør 3.760 m2•

Taksationskommissionen har herefter ved kendelse af
5.1.1972 fastsat erstatningen til 5000 kr. j således at dette beløb
også indbefatter godtgørelse for ulemper for ejeren? der bevarer
sommerbeboelse på et naboareal? som følge af adgang til parlcering
i en række langs vejen uden for hegnet mellem vejen og opholds-

~ arealet.

T h i h e s t e m m e s:

Ejendo~men matr. nr. 5 d Hald bY9 Thorup sogn i Hunde-
sted kommune 9 overtages af Hundested kommune for 5000 kr. med
renter 8t % p.a. fra den 17.5.1971 og indtil betaling sker. Ud-
giften afholdes af kommunen.

Denne kendelse vil være at tinglyse som adkomst for
Hundested kommune til overtagelse af ejendommen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

1~ltA/V~
J. td/arde
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REG. NR. 53
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSES- OG FORHM~DLINGSPROTOKOL.

Aar 1920 den 18. September afsagde Overfredningsn~vnet paa
l,;",.[rundlagaf den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e
II''", Saeen angaaende Fredning af og Adgang for Offentligheden af llald
<' ~",:.l3aunehøji '.r:horupSogn, forelagt i Henhold til llaturfredningslovens
t r
~t, ~.

r .• § 16.
':

Foreløbig bem~rkes, at det ved Fredningsnævnets Kendelse fre-

Gaardejer Niels Peter Nielsen, overfor FredninGsn~v-
sig enige i, at Fredningen af det i Kendelsen ommeldte

bestaa i, at det bevares i dets nuvtBrende Tilstand, hvoraf
at det ikke maa bebygges eller beplantes, samt at Ga~rdejer

har erklæret sig enig i, at der tilkommer
Badningsret i det i Kendelsen angivne Omfang ogsaa paa

ud for Matr. ~r. 3b af Hald.
og iøvrigt i Henhold til de i Kendelsen

Grunde vil den vwre at stadf~ste.
i b e s t e ID ro e s :

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
Maj 1919 afsagte Kendelse angaaende Fredning af og Adgang for Of-

fentligheden til en Del af Hald Baunehøj, liggende paa Matr. Nr. 3b
og f.latr.Nr. 5 af Hald By, Thorup Sogn, stadfæstes •

"I·
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~1orllan<11in~8lJrotokollen .for .Fredjlin~:.m...vnet l'or 1!'reJerib;bo[g .~.:lt.

K e n cl e l :3 e

2u og 5 ai' lLld. 13y, l'llOl'UP .Jogn.
Imellem H:.:.LLlrl'reJ.Llin...;~i'ol:'ening,-,n101' !'Lu.L'Ull.JGGll iJ'-'i.;l. J<Jn eDe

l;).,~t31. J unUE:l.r1917, ltcgges en Vej GLl.. 100 Alen fra ,~kYlenten gennem I

hele Farcellen, hvilken Vej fortdættes over Niels Fetel' Nielsens
Bjendom, Matr. Nr. 5 Hald By og Jens Pedersens Ejendom Matr. Nr. 2a
Hald By. Paa et passende Punkt af Vejen, c. 200 Alen fra det østlige
Skel, hvor Nedgangen til Stranden er nogenlunde god, anbringes en
4 Alen bred Sti til Skrænten og Naturfredningsforeningen for Thorup
Sogn drager Omsorg for, at der om Sowneren er anbragt en Trappe fra
Skrænten til Stranden, som ikke er til Mispryd og som er forsvarlig
til Færdselsbrug • Den onuJleldte Vej og Sti skal vwre til Brug i'or
AllJlenheden til 1'ri ~'LLrdsel indtil Jet Are<..<lfua .tluunehøj, ..;omef tel::
nedenstCj,aende bliver G.t frede, Cj,lt:::iG.!iogsuCj,llaa Niels Feter Hiels81J.s
Ejendom.B

es
te
m
m
el
se
r
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ovenn-;..:vnte Vej og lUed 50 Alen i Brellden a.1' lhE;;ls l'etar l"lielsenu i,;j~n-

dom og 50 Alen af Jens ~ederDens ~jendom.

Som Vederlag for Jiuse c. lOOOu D Alen udredes 1000 Kr.

med 11ulvdelen til hver efter 1~u\'llr1'redilin..:Jsloven::;; .3e::.;Lc[JluJelser.

}'oTC.mstal tninLj ::;omAdiJang..,vej til J tl'<.l.l1d i::n u. t opret1.e en ..Hi ira

Vaj en til Uu.loddernc langs H'-'.ns Jørgen lILlw:,,,ns ib veg.~rJe i,au

LIlaLl'. Nr. 7a og I,LUtr. Nl.'. la, tilllrJrenJe 11<..:.110">Jul'gen IL....l::l0H Lil,.
Jens ~etersens UJlod o~ Jerfra til ~k0l10t mellem ~J\'r. ~r. ~ og

hvor den 1'0rk,u.;tte::; til ,let freuedo AreaL

og tlz, 2a S(1111t) llt...lil :.;l\.al 1.LllenlleJ.en ILve Het Lil -.:t "bude, wen

ledes, at der er forbudt ~L buJ.e uJen ~uu~JruGt, ogDua Jolbude.

Denne OV3.l'ell:JkolUst, der 1'0 rud::;o.;t t er LJdgifter fra dat

lige er efter Lov uf G. l.ll..tj 1917 kun ;i;ylU.ig, naar Jen :.;taul(J;;stes

Naturfredningsn<J-vnetn Kendelse.

Der er i lhrheden af iIøjuapunktet allerede pLlabegYllut V

Lebym.\else, o" der l\)l'e~ l,uur el' Ler :.;keLe Gl"ullJsalg u t JØJllJlWan b

li(; bebyggelse i NWl'llcden i:1:L d8tte. i::l'Ler l'l·;.,vneL::>Jhøn lllCia Jet

af u·.:.,rlig Betydnin..:;, at liøjJ.epunk Let i de t i 0vwrcDukoLds tan unføo

Omfc:n..g f'relle.., oG llwVU1"C3~OJfitilou.;noelic;t 1'Ul" il.L18nlleJen, iuet d

fra Jette haves en vid oL:,::;....r<1eles ;;:;lllukUd::>igt over 1t.ndet o~ He;~
I

som vil vu.:re ikke blot .lf lokal Bet:y'JuillJ. 13eligoenlleJen iHleller

desLed og Liseleje, dur \.)·3g6e ";1' weget bes06te Ullflugtssteder,
" ,~...

Jo:nnentlig bevir1(8 I at tiet beDøges i :.;teu::>e ;.;ti6ende Omfung aL' ruri-

stel' og Rejsende, LVurtil kamIller, at der ved Overe.n::;korfisten tilveje-
I
I

I
brellden, som er gjort uabo;;n i'or Passage i'or Almenheden og til Badning, I,

som eller:;, ikke v ilde v....:r·e mulig pua dette JteJ, hvor La11det tlmlller

bringes den efter Olllst .....ndighederne bedst mulige AdGang til Strand-

høje Skrænter imod lluvet, der paa do 1'le8 te Steder ik1ce tillader Ned-

gang fra Landet til i.>trurrdllredden.

De ved OverenskoUlsten fastsatLe il.dgangsveje til det fredede

.l3akkeparti ere ef ter .Nt,:vnetG Jk",n passende Ol; I..ilo t r 1.lJkke lige •

l!'or denne FredninG m.v. udredes et Vederlag af 1000 lCr. er

l:.:t 'ru:;inde J.troner, til lil)8 Delin,~ !;lellelll Gaardejarne Niels .tcter
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Nielsen og J ens Petersen, begge af Il",ld, hvilket Vederlag uuredes

med Halvdelen af 3taten og IIdlvdelen ai' .I!'rederiksborg AJlltsraad. -

Bf ter N(i,;:Vllets;:jkøn ~r Vederlaget lIleget llloJerat, wH.ler lien8yn til,

at Arealet udgur 10.000 U Alen.

Ers Latnil1gen uill'edes til den 'iid, ",om Overfred!J.ing:mu..vnet

rnaatte fastsæt te, saafrelllt denne KenJelse, cier i lhmhold til Lov

G. Maj 1917 § lG skal foreh;gges i'or Overfred!lin6sn ....vnet, .3tad-

i"xstes.

'f 11 i e l' Ci ~ t e s:

Den ovenangivne ~'redninb uf en Del af "D",wlelløj" p:.l.a

i\~atro Nr. 2a 01..\ 5 Hald Dy, 'fllOrup :Jogn, vil v<J"reat instituere i

IIiedfør af Naturfredningsloven uf [3 o Liuj 191'{ moJ U0n ov~nal1i'or te .t:.:r-

statning til .t::jerneo

At ef te rk Olll.lll e under Adfu..rd efter Loven.

Jacobu.;us 10 HanDen
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