Afgørelser – Reg. nr.: 00094.00
Fredningen vedrører:

Stavnsholt - ophævet se
08095.00

Domme
Taksationskommissionen
Naturklagenævnet
Overfredningsnævnet

19-08-1982
28-04-1972

Fredningsnævnet

02-07-1981
01-09-1921

Kendelser

28-04-1972

Deklarationer

14-03-1967

OVER FREDNINGSNÆVNET>

II

REG. NR.

~I _ .

Overfredningsnævnets
af

19. august 1982

om fredning af arealer
Frederiksborg

ved Stavsnholt

i Farum kommune,

amt (sag nr. 2494/81).

Fredningsnævnet
f,:

afgørelse

for Frederiksborg

amts sydlige fredning s-

kreds har den 2. juli 1981 afsagt kendelse om fredning af ca. 25 ha belig-

,.

gende øst for Stavnsholt

by i Farum kommune i den såkaldte

Stavnsholtki-

l e-.-Det-t:-~edede-om-Fåde-Gmfa-tt-eI'-hel-t-el-ler-d e l-v-i-s-2-1-e-j
e nd0mme-i-p ri-vat
eje samt 2 ejendomme, der ejes af Farum kommune.
rejst i 1976 af det daværende
riksborg

;

I.

II

,'\:'

e\

som medrekvirent

. Danmarks Naturfredningsforening

Farum,

der gennemskæres

kendelse er for så vidt angår fredningens
Ejeren af matr.nr.

af fredningsgrænsen

enten medtages under fredningen

)
,

er i 1978 indtrådt

afgræn.sning og nærmere indhold påklaget rettidig

ningsnævnet af 2 private ejere.

,~

videreført

.

Fredningsnævnets
geografiske

er

for København, Frede-

og Roskilde amter og er efter udvalgets nedlæggelse

af hovedstadsrådet

',.

fredningsplanudvalg

Fredningssagen

2~,

til overfred-

Stavnsholt

, har ønsket,

By,

at ejendommen

i dens helhed eller holdes uden for fred-

'),\

ningen. Ejeren af matr.nr. 4 s, sstd., der er bebygget med et mere end
2
50 m stort sommerhus har i fø~ste række ønsket den ændring af frednings2
bestemmelserne , at sommerhusene i området må være indtil 75 m og ikke
2
blot indtil 50 m store, 'Jg således at der herudover fortsat tillades an-

'r.

bragt en ca:~port eller et redskabs skur på grunden.

~

\

-(

--

I-

,

'.)I
,

ne ejer ønsket ret til efter eventuel brand at genopføre sommerhuset
hidtidige størrelse.

\ -e

I anden række har deni dets

2.
Hovedstadsrådet

har taget fredningsnævnets

retning og har for overfredningsnævnet
ning i nærrekreativ
Birkerød

henseende

byer i regionplanen

samt til ,at landskabskilen

mellem Farum og

er udlagt som "værdifuldt

landskab".

har anbefalet

Farum kommune har for overfredningsnævnet
te sig (redningen,

der ikke strider

og har i det væsentlige

sagen interesserede,

••
)

fredningsplan

de område til understøttelse

for upåkrævet

beskyttet

dette medfører,

intentioner.

har

bør fastlægges

som bestemt aCfredningsnævnet

dobbeltadministration

som ikke strider

findes det imidlertid

, som er bebygget med fritidshuse,

matr. nr. 2 ~ uanset fredningen

rigtigst,

udgår af

en lokalplan for området med bestem-

mod fredningsbestemmelserne

være til hinder for etablering

,

flere steder ikke følger matrikelskel.

Samtlige medlemmer finder endvidere,
af bærplantager

.

~ fredningen ikke bør

, ~ det tilplantede

areal på

skal kunne ryddes og - hvis ejeren ønsker

, og at størrelsesbegrænsningen

ovennævnte område ved-;':orårsvej
porte m. v., dog således

.,

Mindretallet

grundlag finder samtlige medlem-

hvis der tilvejebringes

må genopføres

fredning af det omhandle-

foreliggende

at det område ved Forårsvej

det - gentilplantes

at der i overensstem-

under henvisning til, at området vil være

at grænsen

For at undgå overflødig

•

medlemmer:

gennem den almindelige lovgivning.

m-e-r-;-arfretlningsgrænsen

melser,

er besluttet

af regionplanens

På det således

fredningen,

og møde med de i

skal udtale:

på 8 medlemmer kan tiltræde,

melse med en tidligere

selvom

besigtigelse

udtalelse.

har deltaget 9 af overfredningsnævnets

Et flertal

tilstrækkeligt

ikke ville modsæt-

sig hovedstadsrådets

herunder

Overfredningsnævnet

anset fredningen

fredningen.

mod kommunens hidtidige planlægning,

kunnet tilslutte

I sagens behandling,

til efter-

navnlig henvist til områdets betyd-

Danmarks Naturfredningsforening

"

afgørelse

for fritidshuse i det
2
bør forhøjes til 75 m inc1. udhuse, car-

at et eksisterende

større

hus efter eventuel brand

på fundamentet.

Et flertal

på 6 medlemmer kan tiltræde

realiteten

fredningsbestemmelser,

som fredningsnævnet

stemt for, at fredningen

ikke s kulle være til hinder for tilplantning,

blering af frugtplantager
har kunnet tilslutte

og opførelse

har fastsat.

i de øvrige
Mindretallet

har

eta-

af drivhuse på matr. nr. 11 ~, men

sig de øvrige fredningsbestemmelser.

3.
Idet fredningsnævnets

kendelse ophæves,

følgende fredningsbestemmelser

for området,

der hører til overfredningsnævnets

.1.

§ 1.

Fredningens

(fredningskortet)

anførte matrikelnumre

helt eller delvis:

værdier,

at sikre det åbne forløb af den

grønne kile mellem Farum og Birkerød

byer.

Bevaring af området.
Området skal bevares
ledes bI. a. ikke foretages
arealerne,

i dets nuværende tilstand.

~ndringer

§ 3. Terrænændringer

Der må så-

af den hidtidige anvendelse

og der må ikke opføres yderligere

re sådanne ændringer

bebyggelse,

af

medmind-

er tilladt i de følgende bestemmelser.

.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages
Enge, vandløb, vandhuller
)

, og som om-

har til formål at bevare de landskabelige

der er knyttet til omTådet, herunder

,

på kortet

formål.

Fredningen

§ 2.

herefter

som er afgrænset

afgørelse

fatter de på vedlagt e fortegnelse

fastsættes

terrænændringer

.

o .lign. må således ikke opfyldes eller af-

p_um
p_es_,_og_deLm å_ikke_s ke_udnyt tels e_aLf ore koms te r_Ljo rd en-e 11er
foretages

afgravning eller planering.

der for, at forekomster

Arealernes

er umiddelbart lovlig efter råstofloven.

drift og pleje.

Det følger tillige af § 2, at arealerne

må anvendes som hidtil.

På jord, der drives landbrugsmæssigt,
vanlige driftsomlægninger
pyntegrønt eller juletræer),
Uanset disse bestemmelser
bærplantager

er dog ikke til hin-

i jorden udnyttes af vedkommende ejer til eget

brug, når en sådan udnyttelse
§ 4.

Fredningen

kan der foretages

, men der må ikke tilplantes
og der må ikke anlægges
må der dog etableres

sæd-

(heller ikke til
frugtplantager

.

frilandsgartnerier

og

.

Der må uden for haver heller ikke plantes i om~ådet iøvrigt,
men uanset § 2 må eksisterende

beplantning i området fjernes.

den for en afstand af 150 m fra Furesøen

må større

løvtræer

Indog ik-

ke fældes.
Ejeren af matr. nr. 2 ~, Stavnsholt
set fredningen rydde det allerede

By, Farum kan således uan-

tilplantede

areal under ejendommen,

4.
som er særligt afgrænset

på fredningskortet

kan dette areal gentilplantes

. Efter eventuel rydning

eller anvendes som have eller til den

ovenfor tilladte landbrugsdrift
På udyrkede arealer

.

har hovedstadsrådet

ret til - efter

forud-

gående meddelelse til og uden udgift for vedkommende ejer - at lade
selvsåede

buske og træer

kan hovedstadsrådet
Forurening
fald el.lign.

§5.

fjerne.

Videregående

plejeforanstaltninger

kun udføre efter aftale med vedkommende ejer.
af naturen ved henlæggelse eller anbringelse

af af-

må ikke finde sted.

Bebyggelse m.v.
Det følger også af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse,

•

herunder

skure o .lign.

samt tilbygninger

til eksisterende

bebyggelse .

Uanset fredningen må der dog opføres ny bebyggelse,
erhvervsmæssig

som er

nødvendig for den pågæld~nde ejendoms drift som

landbrugsejendom,

bortset

fra drivhuse.

Det er dog en betingelse

her-

for, at den ny bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende

'.-

J

bygninger på e-jendommen, medmindre deJ;",er tale om et

sædvanligt læs kur for kreaturer.
Uanset fredningen må der endvidere opføres sommerhuse på

•e,

grundene i det område ved Forårsvej

, som er særligt afgrænset

på

fredning s kortet , og den eksisterende

bebyggelse i dette område må

udvides ved tilbygning e,ller suppleres

med udhus, carport el.lign. ,
2
alt indtil et maksimalt bebygget areal på 75 m på hver grund. Hvis
et eksisterende
begrænsning

større

hus brænder,

kan det uanset denne størrelses-

genopføre s på fundamentet.

Fredningen

er ikke til hinder for, at den bestående bebyggelse

på matr. nr. 3 ~ og 7 g, Stavnsholt By, Farum, indrettes
brug til spejderformål

el.lign.

set fredningen suppleres

Denne bebyggelse kan endvidere uan-

med træskure
2

el.lign.

get areal på indtil 50 m , når fredningsnævnet
projektet.

En sådan yderligere

i jordfarverne

og tages i

med et samlet bebygpå forhånd har godkendt

bebyggelse på ejendommen skal holdes

.

Der må ikke anbringes
ikke finde sted.

campingvogne o .lign.,

Privatbesøgende

hos grundejere

og teltning må

må dog campere el-

ler slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger,
maksimalt i 2 måneder hvert år.

dog

:J.

§ 6.

Andre faste konstruktioner

og anlæg.

Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må etableres
ste konstruktioner

og anlæg end bygninger.

anbringes tårne og master eller etableres
oplagspladser

eller lossepladser

andre fa-

Eksempelvis må der ikke
skydebaner,

motorbaner ,

. Der må heller ikke anlægges nye

veje, men fredningen er ikke til hinder for mindre vejreguleringer

og

andre mindre vejarbejder.
Uanset fredniI.1gen kan der af det offentlige a_nlægges stier og
parkerings-

o,e

og rastepladser

m. v. for områdets rekreative

udnyttel-

se.
§ 7.

Reduktion af fredningsområdet

ved lokal plan .

Det område ved Forårsvej

•

, som er særligt afgrænset

på fred-

ningskortet,

udgår af fredningen samtidig med bekendtgørelsen

Statstidende

af en af Farum kommunalbestyrelse

med bestemmelser,

i

vedtaget lokalplan

som ikke er i strid med foranstådende

frednings-

bestemmelser.
§
',,'

8. Dispensationer.
E-n-di-sp en sat-iøn-f-ra-beste mmel-sern e-i-§ §-2-6-kan-medd eles,nå r----det ansøgte ikke vil komme i strid
fredningslovens

l

med fredningens formål, jfr. natur-

§ 34.

POOOV";

Leua7t a~Ch/.ca
Bendt Andersen

GVerfredningsnævnets formand

•

•

ic

~

o.

FORTEGNELSE

.
•

over ejendomme. der er helt eller delvis omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1982 om fredning af arealer
holt i Farum kommune. Frederiksborg

ved Stavns-

amt (sag nr. 2494/81).

'

Stavnsholt
Matr .nr.

By. Farum:
2~.

3 ~. 7 g. 4 ~. 4 l. 4 ~. 4 !!.. 4 ~. 4 q. 4 ;:. 4 ~. 41.. 4 ~,

4 ~, 4 ø. 4 ~. 4 ~. 4 ~. 9 ~. 10 ~. 10 ~, 10'i. 10 g. 11 ~. 11 ~. 11 ø.

-.'

e
e

.'
•

REG. NR.

Y

CJ

JJt8-11~~

Overfredningsnævnets

afgørelse

af 19. august 1982

,

?m erstatning

i anledning af fredningen af arealer

holt i Farum kommune, Frederiksborg

ved Stavns-

amt (sag nr. 2494/8D.

/

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

amts sydlige frednings-

kreds har den 2. juli 1981 afsagt kendelse om erstatningen
den samtidig besluttede
h-otcbyi-Farum

fredning af ca. 25 ha beliggende øst for Stavns-

kommune.

c.tter en retTelse af-9---:-juTCr981er erstatning

tilkendt ejerne af 8 af de 23 berørte
23.100 kr. med renter.
med fritidshuse

i anledning af

ejendomme

(løbenumre) med ialt

De 13 ejere af grunde i området ved Forårsvej

og Farum kommune, der ejer 2 ejendomme i fredningsom-

rådet , blev ikke tilkendt erstatning.
Erstatningsfastsættelsen
af 4 private ejere,

er påklaget til overfredningsnævnet

hvoraf 2 er ejere af fritidshuse

Ejeren af landbrugsejendommen
Farum Clb.nr. 25), der anvendes
stået den tilkendte erstatning
Det er herved anført,

.

11 ~, Stavnsholt

hestepension

By,

, har på-

på 6.400 kr. forhøjet til mindst 250.000 kr.

at ejendommen kun er ca. 7 ha stor og derfor ikke

henblik på salg af juletræer.
kr.,

matr .nr.

som led i ejerens

er nogen bæredygtig landbrugsejendom,
50.000 træer

ved Forårsvej

medmindre den må tilplantes

For en investering

med

af 100.000 kr. til

ville der efter 8 års forløb kunne opnås en indtægt på 500.000

således at den gennemsnitlige

årlige fortjeneste

ville udgøre 50.000

kr.
Ejeren af ejendommen matr.nr.
stået den tilkendte erstatning

2~,

sstd. Clb.nr.

D, har på-

på 1.700 kr. forhøjet til mindst 100.000 kr.

2.
under henvisning
give et årligt

til, at ejendommens

overskud

på ca.

Ob.nr.

rende udhus,

mat r . nr. 4 ~, sstd.

11) har påstået

ninge; vil hindre opførelse
carport

til drivhus gartneri

kunne

100.000 kr.

E jerne af ejendommene
nr. 4 t, sstd.

anvendelse

sig tilkendt

Ob. nr.

erstatning,

10) og matr.

såfremt

fred-

2

af et sommerhus

på mindst 75 m med dertil

hø-

el.lign.

I sagens behandling

har deltaget

9 af overfredningsnævnets

med-

lemmer.

,

Overfredningsnævnet

skal udtale:

Overfredningsnævnet

har ved anden afgørelse

"trådt fredningen

af det omhandlede

zone, men foretaget
fredningsnævnet

enkelte ændringer

der i sin helhed ligger i land-

af de fredningsbestemmelser,

som

havde fastsat.

Fredningen
påføre ejeren

område,

af dags dato til-

findes - navnlig ved forbudet

af matr. nr.

- at

11 ~ Ob. nr. 25) et tab, som der ikke er ydet

dækning for ved fredningsnævnets
6 medlemmer finder,

mod-tilplantning

erstatningsfastsættelse

at erstatningen

. Et flertal

til denne ejer derfor

på

bør forhøjes

med

4"0-;-000-kr:-tit-46--;-4"00-kr-.-M ind re nrr-teChar-sTemrf or a ef a s t sært e er s ta t nI ngen til et væsentligt

større

beløb.

Matr . nr. 2 ~ Ob. nr.
ejendomsværdi

600.000

kr.

Den fredede

med tilhørende
at arealet

Der findes ikke grundlag
rentabelt

der herefter,

under fredningen,

ryddes,

tilkendte

beløb.

Et flertal

Mindretallet

i 1940' erne,

er ikke til hingentilplantes

.

lille ejendom

på 8 medlemmer fin-

fastsættes

, som fred-

til det af fred-

har stemt for at fastsætte

øst for Forårsvej

erstat-

blev bebygget med som-

og alle disse grunde har været yderzone

om tilladelse

.

beløb.

til opførelse

planen for Københavns-egnen
trædelsen

og fredningen

når erstatningen

De fleste af grundene
pielt tilsagn

uden for fredningsområdet

at der er ydet fuld dækning for den værdinedgang

ningen til et noget større

merhuse

af ca. 1 ha,

at den forholdsvis

med drivhusgartneri.

ansat til

medens ejendommens

eller at det derefter

for at antage,

ningen kan påføre ejendommen,
ningsnævnet

have ligger

del af ejendommen er tilplantet,

der for, hverken
kan drives

er ved 17. alm. vurdering

E jendommen har en størrelse

hvoraf ca. 0,8 ha er inddraget
beboelsesbygning

1)

af sommerhuse)

fra 1952 og derefter

af by- og landzoneloven

i 1970.

(med princi-

siden byudviklings-

landzone

Hovedstadsrådet

siden ikrafthar ved sin

-

---~----

3.
administration

af zoneloven tilstræbt

at undgå en fortætning af bebyggel-

_sen i dette område og er betænkelig ved, at det udgår af landzone og overføres til et sommerhusområde
styrelse

i zonelovens forstand.

har under den foreløbige

om området bør søges overført
kan herefter

tiltræde,

for Forårsvej

kommuneplanlægning ikke taget stilling til,

til sommerhusområde.

at fredningen

ser af bestemmelserne

Farum kommunalbeSamtlige medlemmer

- i hvert fald efter de foretagne

om bebyggelse

- ikke påfører

lempel-

ejerne af grundene øst

noget tab.
Et flertal på 8 medlemmer finder ikke tilstrækkelig

til at ændre fredningsnævnets

øvrige erstatningsfastsættelser

anledning
. Mindretal-

let har stemt for at forhøje de tilkendte beløb.
Af foranstående

•

delser

følger,

at fredningsnævnets

i kendelsen af 2. juli 1981 med rettelser

med den ene ændring,

at erstatningen

matr.nr.

25) fastsættes

11 a (lb.nr.

Erstatningsbeløbene
nævnets afgørelse)

erstatningstilken-

af 9. juli 1981 stadfæstes

til fru Grethe Petersen

som ejer af

til 46.400 kr.

forrentes

med en årlig rente,

fra den 2. juli 1981 (datoen for

der er 1 % højere end den af Dan-

marks Nationalbank til enhver tid fastsatte

diskonto.

F-rc-edn-ing
snæ-v-net-ha-r-ti-11a
gt-god t gør-els er-f or-ad-voka t --e 11er
konsulentbistand

med ialt 4.700 kr.

ger under overfredningsnævnets
Petersen

e
e

l godtgørelse

behandling af sagen tillægges

tillagte omkostningsbeløb
25 % af hovedstadsrådet

spørgsmålene

på 63.100 kr. med renter

ovenstående

afgørelse

erstatningsfastsættelse

vedrørende

miljøministeren

, eller

. Erstatningsfast-

ejendommen under lb. nr. 25 kan tillige påklages af

og hovedstadsrådet

overfredningsnævnets

natur-

der har påkla-

til overfredningsnævnet

som ejer en bebygget grund i området øst for Forårsvej

afgørelse

af det tilkendte omkostningsbeløb

!

. Klagefristen

er 4 uger fra den dag,

er meddelt den pågældende.

Størrelsen

kan ikke påklages til taksationskommisI

'"

P. o. v

Le.X!-e-cc-.C-;(
- tserrdt And

C:
/""
n"

Overfredningsnævnets formand

ic

af erstatnings-

Amaliegade 13, 1256 København K., af de ejere,

vedrørende

og de

.

kan påklages til Taksationskommissionen

get fredningsnævnets

sionen.

Grethe

på ialt 6.700 kr. udredes med 75 % af staten og

Overfredningsnævnets

sætteisen

der

2.000 kr.
Det samlede erstatningsbeløb

fredning,

for advokatomkostnin-
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At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e)
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Ved skrivelse af 13. maj 1976 har Fredningsplanudvalget
for Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter indbragt
for Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige
Fredningskreds en Gag om fredning af et 9mråde ved Stavnsholt i Farum Kommune. Det hedder i skrivelsen blandt
-------------andet:
------ ------ --- --------"udvalget har derefter på sit møde den 31. oktober 1975
vedtaget at nedlægge påstand om fredning af et område
umiddelbart øst for byzonen i Stavnsholt landsby omfattende såvel ubebyggede landbrugsarealer ..••• som et
antal bebyggede grunde ved Stavnsholt og Furesøen.
Samtlige de af fredningspåstanden omfattede ejendomme er
beliggende i landzone uden for li'arumdispositionsplans
rammer. Området omfattes af den af Overfredningsnævnet
i februar 1969 godkendte fredningsplanetape V. Det udgør en del af den landskabskile, som på den ene side skal
adskille bydelene i Birkerød og li'arumkommuner og på den
anden side skal forbinde Furesøen med Sjælsø. Områdets
grænse mod vest er sammenfaldende med byzonegrænsen ved
Stavnsholt landsby. Mod nord grænser området til Stavnsholtvej og den ved frednin~snævnets kendelse af 19. august 1971, stadfæstet af overfredninGsnævnet den 28. april
1972, allerede fredede ejendom matr.nr. 9~ Stavnsholt by,
Farum sogn. Mod syd grænser området dels til et frivilligt fredet område, matr.nr. 9~ m.fl. Stavnsholt by, Farum sogn, jfr. fredningsnævnets sag F.S. 507/66, dels til
Furesøen, og mod øst grænser området til åbent, dyrket
land.
En mindre del af området lig8er inden for den i naturfredningslovens § 47 a fastsatte afstand på 150 meter fra sø
(Furesøen), inden for hvilken der ikke må bygges m.v. uden
fredningsnævnets tilladelse •

......
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I medfør af naturfredningslovens § 11 begærer fredningsplanudvalget herefter fredning af det omhandlede område,
ca. 25,7ha, som vist på den vedlagte tinglysningskalke,
hvoraf 60 kopier ligeledes vedlægces.
Fredningspåstanden går ud på, at tilstanden på arealerne
ikke må ændres, men at de udelukkende må benyttes som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer, men også som
haver på allerede udstykkede mindre grunde. Dog skal en
eventuel overgang til frilandsgartneri være tilladt."

t .e

Nævnet besluttede i medfør af § 13 i Lovbekendtgørelse nr •
.520 af l. oktober 1975 at fremme sag~n, og møde afholdtes
den 10. november 1976 i Farum efter offentlig bekendtgørelse.
Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 4. december 1978 meddelt, at man indtræder som medrekvirent i
sagen, og at man tilslutter sig fredningspåstanden.

-

~.

Nævnet bestod oprindelig af formanden, dommer SkanderMadsen, det amtsrådvalgte medlem, gårdejer Olaf Poulsen
og det kommunevalgte medlem ved suppleanten Gudmand Høyer.
- - ---På gruna-af-formandens langvarige sygdom er dommer Lis
Lauritsen tiltrådt som formand, og efter Olaf Poulsens
død er ejendomshandler Erik Larsen tiltrådt i hans sted,
og det kommunevalgte medlem er nu lektor William Busch.
Landinspektør Asger Hansen har medvirket som teknisk sagkyndig og retsassessor Ketty Grlitzmeier som sekretær og
protokolfører.
I anledning af personskiftet og den hengåede tid er det
fundet nødvendigt med afholdelse af nyt offentligt møde
i sagen, hvilket holdtes på Farum Bibliotek den 3. juni
1980.
Nyt møde i sagen er afholdt samme sted den 16. januar
1981. I nævnets indvarslingsskrivelse hertil hedder det
blandt andet:
IIFarum kommune har nu ved skrivelse af ;3. ,juli 19dC frafaldet krav om fredning af kommunen,::ejendomme rn:ttr"nr:..
4~ og 4æ, Stavnsholt, idet kommunen:;:8jendol:rJsudveJ.~~
finder,-at zonelovsbestemmelserne E~:C' ,et t.LlsLrc:k 1:l:J.LiC;t

styringsredskab for området, og idet udvalget iøvrigt
afventer Hovedstadsrådets tillæg til regionsplanen for
det åbne land.
Hovedstadsrådet har i sin skrivelse af 15. juli 1980
anbefalet nævnet at frafalde fredningssagen.
Rådet
henviser i sin skrivelse til, at kommunen ikke længere
ønsker at udnytte arealet øst for Stavnsholt til kolonihaveformål, hvorfor kommunen ikke vil fastholde fredningskravet, og henviser endvidere til, at rådet er igang med
udarbejdelsen af et regionsplantillæg for det åbne land
og en fredningsplan, hvorfor det på nuværende tidspunkt
er vanskeligt at prioritere fredningsinteresserne.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Farum
har i skrivelse af 19. august 1980 til foreningens hovedafdeling, hvoraf nævnet har modtaget kopi, indstillet, at fredningspåstanden fastholdes.
Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling har i
skrivelse af 10. oktober 1980 til nævnet fastholdt fredningspåstanden under henvisning til presset mod de frie
områder og til ønsket om fuldstændig sikring af den allerede delvist gennemførte grønne kile mellem Stavnsholt og Birkerød som forudsætning for Farums byudviklingsplan til gengæld for udlæg af store bebyggelsesområder i Farum Kommune."
Den 13. marts 1981 har nævnet foretaget besigtigelse.
Om forholdene på møderne og om det ved besigtigelsen
passerede henvises til nævnets forhandlingsprotokol.

•

Den 25. marts 1981 har Farum Kommune fremsendt l exemplar
af den vedtagne lokalplan for Stavnsholt landsby, lokalplan nr. 4-3 •

e

Nævnets bemærkninger

og bestemmelser.

Nævnet finder, at de af fredningspåstanden omfattede arealer opfylder betingelserne for fredning efter Naturfredningslovens § l, og hverken de fremførte indvendi.nger
herimod eller ønskerne om en udskydelse af frednini~snaf~;eIL
findes så vægtige, at de bør efterkommes, og: frE'dn:Lng::-,pi
standen tages
i princippet til følge. J)'J.~: an6r{;,s

4
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fredningsgrænsen mod Stavnsholt Landsby til sammenfald
med den for Lokalplan nr. 43 fastsatte grænse. De af
fredningspåstanden omfattede ejendomme i Stavnsholt
Landsby udgår således helt eller delvis af fredningen.
Idet der henvises til det til kendelsen hørende kort,
fredningskortet , fastsættes fredningsbestemmelseTrl(;
således:

•

~

•

~

Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare de J.,::.r.(iskabe-lige værdier, der er knyttet til områdf::i:
.
Bevaring af områdets tilstand
Det fredede område skal bevares i dets nuv,eremde
tilstand.
Arealernes dri~t mv .
Det følger af § 2, at arealerne må anvendes
som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift
på de eksisterende landbrugsarealer kan fortsættes,
og der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger,
eventuelt ske overgang til frilandsgartneri.
De
eksisterende beplantninger i haver må plejes og
fornys på vanlig vis .

.§k.

•••
•

b. Det følger ligeledes af § 2, at nyanlæg af skov
og af juletræs- og frugtplantager ikke er tilladt •
Det følger endvidere af § 2, at større løvtræer
inden for en afstand af 150 m fra Furesøen ikke må
fældes. Tilladelse kan dog meddeles af Fredningsnævnet.
c.

d. Det følger tillige af § 2, at enge og vandløb,
vandhuller og lignende ikke må opfyldes eller afpumpes.
e. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller lignende må ikke finde
sted.

~

Terrænændrin~er
Det føl~er af G 2, at der ikke må foreta~es terrænændringer.
De~ må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning,
planering eller afgravning. Forekomster i jorden
må dog udnyttes af vedkommende ejer til eget brug,
fsv. udnyttelsen i øvrigt er lovlig.

•

Beby~~else o~ andre faste anlæg
Indledningsvis bemærkes, at alle arealerne ligger i
landzone, hvorfor der altid kræves Hovedstadsrådets
tilladelse i hh.t. By- og Landzoneloven til byggeri,
udvidelser og ændringer.
a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny
bebyggelse, hel.'underskure, boder og lignende samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse.

e'

••
l'
I

b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at d~r
på en landbrugsejendom opføres ny beb;rggeJ.~;e,
d,:.'r
-----er--erhv-ervsmæss-i-g-nød-v-end-i-gf-or -d-e
n-p åEær.:.-e n:te- E'-j nn=doms drift som landbrugsejendom, såfremt tJebygg,::lnen
enten er et læskur for kreaturer eller ()pLjJ.·'3~: i.
umiddelbar tilknytning til eksist-erende byr;ningElrpå
ejendommen. Denne bestemmelse gælder ikkE! for dr:r.vhuse.
c. Fredningen er ej heller til hinder fOl', at der
på grunde udstykket før 1976 til sommerhusbebyggelse
opføras et sommerhus på indtil 50 m2 og ej heller
til hinder for~ at såvel den nævnte bebyggelse som
eksisterende bebyggelser suppleres med en 'mindre
carport, eventuelt med et mindre redskabsrum.
d. Det følger yderligere af § 2, at der heller ikke
må etableres andre faste konstruktioner og anlæg
end bygninger.
Eksempelvis må der således ikke
etableres campingpladser mv., og teltslagning må
ikke finde sted. Privat besøgende hos grundejere
må dog campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger, dog maksimalt 2 måneder i løbet af et år.

f)

Fredningsnævnet kan tillade anbringelee
i forbindelse med lokal strømforsyning,
kabelføring viser sig udelukket.

n-c IJ, ~;te!'

::jt~fr'C'l:'lt

Veje
Uanset bestemmelsen i § 2 kan der foretages I::lindrE!
vejarbejder, herunder mindre ve;jreguler:Ln/5er>.

e·

~

Anlæ~ for områdets rekreative udnyttelse
Fredningen er ikke til hinder for, at der anlægges
stier og parkerings- og rastepladser mv. for områdets rekreative udnyttelse. Sådanne anlæg kræver
aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation,
eventuelt ved en supplerende fredningskendelse.

~

Ple,1efornnstnl tn1np;er
På udyrkede arealer kan Hovedstadsrådet uden ude;if.t_f_or_e
Jerne _Qg_e f.t_er_f_or.udgå
end_e_me_dd_el_e.l
s_e
__lad_e
__
selvsåede buske og træer fjerne samt efter aftale
med ejerne lade foretage anden form for landskabspleje •

•
••

~

Dis~ensationer
En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i
strid med fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34.

§ lo. &~rlige forhold vedrørende matr. nrr. 3 e o~ 7 g

•

Fredningen er ikke til hinder for, at den bestående
bebyggelse på denne ejendom indrettes og tages i
brug til spejderformål eller lignende og i beskedent omfang, dvs. indtil 50 m2 i et plan, suppleres
med træskure og lignende i jordfarver i overensstemmelse med bygningstegninger godkendt af Fredningsnævnet .

Med hensyn til de lodsejerne tilkommende erstatninger
henvises til den samtidig hermed afsagte særskilte
erstatningskendelse.
Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, inden 4 uger fra den dag,
kendelsen er meddelt den enkelte lodsejer.

•

Kendelsen vil være at tinglyse på de i efterfølgende
oversigt anførte ejendomme og parceller udstykket derfra
forud for al pantegæld og andre rettigheder af privatretlig oprindelse.

__________

-------------_.

-,

---1

o

Oversigt over de af fredningen berørte ejendomme,
jfr. fredningskortet.
Lb.nr.

l

..

Matr.nr.
Stavnsho1t by, Farum
2-b

ti

Ejer

Jørgen Breuning

3-e,7-g

Jørgen Vissing

4-

4--k

Ole Peter Nielsen

5

4-1

6

4--m,4--n

Boet efter Børge
Sørensen
Finn Maare Sørensen

7

4-0

Inga Sørensen

8

4-q

John Hornbech

9

-----4-r

Ernst Steinaa

10

4-$

P. Larsen-Randløv

11

4-t

Holger Dno Hansson

12

4-u

Inga Wildt

13

4-v,4-ø

Marjorie S. Nielsen

-14-

4-x

Ellen Andersen

15

4-z

Farum KOIDI:lune

16-~

4-æ

Farum Kommune

18

9-h

Bent Bn,.5I~lbreth

19

lO-a

Magda Stub

..,

..

/

"

e

~

·e

/

I

22

10-e

Ole Gram

23

10 ...
f

Hanna

24

10-g

Kaj Petersen

25

ll-a

Ole l?edersEJn

26

ll-z

Bv.

ll-ø

Jørgen

27

T h i

b e

5

t

e m

ID

Svensson

Aaf!;e

i:'t:t

erser.l.

r'~un_k

e s :

D e-o~ennævn t e-ar-eal er-f r-ede 5 -5 om- anf-ør-t-.----------------

Lis Lauritsen

Erik Larsen
Udskriftens

Vlilliam Busch

rigtighed bekræfte/!.

Ndturrredni:lgsnævllet for'
Fredenksborg amts sydlige fredningskreds

den

-

2 JULI 1981
~~

.

USLa~
Eormand

9'(
REG.Nl ~ 4 'k. S.

120/76.

TJATURFREDNINC,sNÆVNET
FOR FREDERIKSBORG AM~:S
SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Torvet 3-5, Hillerød

~.' ..

"

Erstatningskendelse af 2. juli 1981 til den samme dag
afsagte fredningskendelse i sag nr. F.S~0/1~7S?_~
Fredning af et område ved Stavnsholt i Farum Kommune.

e
e

e

_

NATURFREDNINGSNÆVNET
FOR FREDERIKSBORG
-

SYDLIGE

AMTS

FREDNINGSKREDS

Torvet 3-5, Hillerød

...

•
,',

e
e

e

Erstatningskendelse
af 2. juli 1981 t:Ll den srn:me dr:.g
afsagte fredningz:kendelse i sag F.:3. Xl;:'. 12o/,T(5:
Fredning af et cJnlrådeved St:3.vn:shol
t J. F'liT'Urn
K()':JTtl-~·l'~?

For dE! i den samtidig he'rmed l~fs.,8gte
kt::'ndelsf~
fnE,t,:3atte
frednj.ngsbestemmE!lser v i l der være at yd(? eT'~·;tat
nin[~ til
ejernE~ af de berørte e~ie'ndomn(~
f'or gE!Il';lr(:::J.le
f:cE?ånlngsbestemmelser og for eVE!ntuerl(~særrigE? ulemper.
Nævnet har indkaldt er~;tatningskrav i forhold til de
oprindeligt foresl~ede fredningsbestu~nelser,
medens
erstatninger!le nu vil v;;ereat beregne j. forhold til de
i kendelsen i<'.stsatte,noget lempeligere fredningsbestemmelser.
For de parceller, der før 1976 var bebyggede med et
helårs- eller sommerhus eller blot udstykkede med henblik
på et sådant byggeri, findes de nu pålagte fredningsbestemrnE?lserikke rent øjeblikkeligt at betyde en ny byrde.
Fredningen medfører imidlertid, at parcellerne på grund
af den attraktive beliggenhed i et fredet område tilføres
fordele. Der findes herefter ikke grundlag for at opgøre
noget tab, der skal erstattes, hvorfor der ikke ydes erstatning til disse ejendomme.

2

De ejendomme, der herefter ikke tillægges erstatning,
er følgende:
Ejer

Matr.nr.
Stavnsholt

Lb.nr •
4

4-k

Ole Peter Nielsen

5

4-1

Børge Sørensens bo

6

4-m,4-n

Finn, Maare Sørensen

7

4-0

Inga Sørensen

8

4-q

John Hornbech

9

4-r

Ernst Steinaa

10

4-s

P. Larsen-Randlev

11

4-t

Holger Uno Hansson

12

4-u

Inr.;aWildt

13

4-v,4-ø

~arjorie S. Nielsen

lg._

4-x

, "
I~

\ ·e

•
_____________

-Ellen--Ande"csel1------ ------'1
I

e

e

e

26

ll-z

Sv. Aage PeterSGD

27

ll-ø

Jørgen

i'~urLk:

Ved fantsættaluon BI er8tatnin~erne i øvril~~ hDr n~vnGt
som udgangspunkt anvendt a) et basisbeløb på l.cao kr.
pr. ejendom og dertil b) 800 kr. pr. ha af det fredede
areal målt på kortet, bvortil eveo.tlløltkommer c) godtgørelse for omkostninger til advokat- og/eller konsulentbistand.
De ~nkelte erstatninger bliver herefter således:
Lb.nr.

l

Matr.nr. 2-b S~avnsholt
Jørgen Breuning, Sommervej 9, 3520 Farum
Fredet areal 0,8 ha
Erstatningspåstand:
manglende årligt
nettooverskud ca. 100.000 kr.
Der tilkendes ejeren

1.!2QQ_~~.
--------=

1

,.' .>

Lb. nr.

3

Matr.nr. 3-e, 7-g StavnshJlt
Jørgen Vissing, Løvfaldsvej 16,
~)46oBirkerød
Fredet areal 5,5 ha
Erstatningsp&stand ej korikretisaret

.

Der tilkendes ejeren
,

Lb. nr.

·1

12

Matr.nr. 4-u Stavnsholt
Edtth Wildt Ordrupvej J.:53 ,
?9?o Char10ttenlund
I

•

EjEmdommen ti] lIT'ggef3
il:}:(: E:?r'statning
I 8~vokaton~ostninger ydes der
Goo kr. incl. moms
Lb.nr.

15

Matr.nr. 4-z Stavnsholt
Farum Korrumme
Der ydes ingen erstatning

Lb.nr.

16

Natr.nr. 4-æ Stavnsholt
Farum Kommune
Der ydes ingen erstat~ing

e

Lb.nr.

18

e

e

Matr.nr. 9-h Stavnsholt
Bent Engelbreth, Bistrupvej 198
3460 Birkerød
Fredet areal 0,1 ha
Der tilkendes ejeren

1.200
kr.
=========

Lb.nr.

19

Matr.nr. lo-a Stavnsholt
Magda Stub, Baunebjerggård,
Stavnsholtvej 205,
3L.60 Birkerød
Fredet areal 2,8 ha
Erstatningskrav 90.000 kr.
Der tilkendes ejeren
3.300 kr.
=========
hvortil kommer e) 600 kr. inel.moms

Lb.nr.

22

Matr.nr. lo-e Stavnsho1t
Ole Gram, Pilegårdsparken 15,
3460 Birkerød
.
Fredet areal 2,0 ha
Erstatningskrav max. 770.000 kr.
Der tilkendes ejeren

2.600 kr.

=========

."

"

Lb.nr •

23

Matr.nr. 10-f Stavnsho1t
Hanna Svenssan, Stavnsholtvej 214
3460 Birkerød
Fredet areal 0,1 ha
Der tilkendes ejeren

Lb.nr •

24

..

l .~~OCJ l:r.
===::===:.:.::=

~atr.nr. 10-g Stavnshalt
Kaj Petersen
Fredot areal 0,1 ho
Der tilkendes ejeren

•

1.c?OO
l:r.
:::.:;;..:::::;:...:;.:,::
:.;

....

Lb.nr •

25

~atr.nr. ll-a Stavns~olt
Ole Pedersen
Fredet areal 6,7 ha
Erstatningskrav max. 3,1 mio. kr.
Der tiJ.kendes ejeren
hvortil kommer c)
2.500 kr.
inc-1;--moms-

6.400
kr.
------_._---------

nClholt

e

~~
~

e

e

?'7

'-I

Lb .nr.

28

Matr.nr. ll-ae Stavnshalt
Kai Rasmussen
Ejendommen udgår af fredningen
I advokat omkostninger ydes der
1.000 kr.
inel. moms

.f

•

.1-"

De samlede fredningserstatninger
25.700
kr.

udgør herefter

Erstatningsbeløbene forrentes efter Naturfredningslovens
§ 19, stk. 4, sidste punktum, fra den l. januar 1979 med
en årlig rente, der er 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fasts~tte diskonto.
,"

Den samlede er~itHtnin~~med. renter og; ornkostnj.ntsBI'
udrodes efter Naturfredningsloven § 24·,' stk. l, af E3tat0n
med tre fjerdedele og af Hovedstadsrådet med en fjerdedel.
Da fredningen ikke sli:ønnesat medf,.~reforrin! ;c~l~;c3./ pantsikkerheden i de berørte ejendomme, kan c=slu~n~n~erne
udbet~les til Eljerne.

T h i

b e s t e m

li

e s:

Å~.l 0--0.

.,

---I-erB'ta-tn-i-nf3-e.p-ud-be-tales---tiL-e;je:r::~ne
25. 7eo-- Jcr_,-_+
'
renter og omkostninger i overensstemmelse med ovenstående •

Erik Larsen

Lis Lauritsen

\villiam Busch

Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K., inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt den enkelte lodsejer.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet
for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

den

-
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OVERFREDNINGSNÆVNETS

KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 28. april, afsagde Overfredningsnævnet

følgende

k e n d e l s e

"e

i sagen 2133/71 om fredning af ejendommen matr. nr. 9 ~ Stavnsholt
by, Farum sogn.
I den af fredningsnævnet

for Frederiksborg

den 19. august 1971 afsagt8 kendelse hedder det:

amts sydlige del

..
'I

- 2 -

Ved skrivelse af 6. oktober 1967 ansøgte ejeren af
In

ejendommen matr.nr.
"Kærgården",

gdr

8

9 a Stavnsholt by, Farum sogn, kaldet

Bent Bentzen om nævnets godkendelse

at der på ejendommen

etableredes

50 haveparceller

af,

til ud-

lejning.
Den indgivne ansøgning

gav anledning til, at Fred-

,
\

I

ningsplanudvalget

for Frederiksborg,

de amtsrådskredse

ved skrivelse af 18. april 1968 anmo-

dede ministeriet
af den dagældende

for kulturelle

anliggender

naturfredningslovs

lægge forbud imod den omhandlede
____ ,~Qm efter udvalgets

København

og Roskil-

om i medfør

§ 35, stk. 2 at ned-

udnyttelse

af ejendommen,

opfattelse

stred mod den under udar-

bejdelse værende fredningsplan

for et større område, in-

denfor hvilket den nævnte ejendom er beliggende.

"

Ved skrivelse af 26. april 1968 nedlagde ministeriet

11

.

for kulturelle

anliggender

et forbud, gældende i eet år,

mod etablering

af haveparceller

på ejendommen.

)

Ved skrivelse af 19. august 1968 meddelte naturfred-

-4t

ningsnævnet
anledning

derefter ejeren, at man ikke for tiden fandt

til for sit vedkommende

at træffe afgørelse

om

ansøgningen.
Den 9. februar 1969 godkendte

Overfredningsnævnet

fredningsplanen.
Ved skrivelse af lo. marts 1969 ansøgte ejeren derpå Fredningsplanudvalget
\

II:"
---.,)
I'

om dispensation

nen med henblik på etablering
men som foran omhandlet.

fra fredningspla-

af haveparceller

på ejendom-

(

'I

- 3 ...
Ved skrivelse af 18. april 1969 meddelte F.rednings-

"

planudvalget
''''l

afslag på ansøgningen

om dispensation.

Denne

afgørelse blev af ejeren indbragt for fredningsankenævnet
for København

og øernes amter, som ved skrivelse af 30.

september 1969 tiltrådte den af Fredningsplanudvalget
trufne afgørelse.
Ved skrivelse af 16. december 1969 har Fredningsplanudvalget derefter under henvisning
§ 38 begæret rejst fredningssag

"I

til naturfredningslovens

vedr0rende

ejendommen,

idet

udvalget har nedlagt følgende fredningspåstand~
"Arealerne fredes således, at tilstanden
må ændres, og således, at de udelukkende
til, fortrinsvis

som landbrugsarealer~

på dem ikke

benyttes

som hid-

dog skal en eventu-

el overgang fra-J.:andbrug-ti-l-f-r
i-landsga-p-tne-~i-vær.e--tilladt_.
Det er navnlig forbudt at opføre bygninger,
kræves af ejendommens
landsgartneri.

drift som landbrugsejendom

Der må ikke anbringes

skure eller andre indretninger,
herunder ledningsmaster.
områdets forsyning,

campingvogne,

ændres ved afgravning

som er nødvendige

for kabelføring

for

skal i sådanne til-

Det naturlige

eller opfyldning

jordsmon må ikke
og kun nedbrydeligt

affald må henkastes på dertil indrettede
uden at virke ødelæggende

.,

boder,

som kan virke misprydende,

El-master,

fælde primært undersøges.

opfyldning

eller fri-

skal dog kunne tillades af frednings-

nævnet, men muligheden

foretages

som ikke

særlige steder

for naturen~ Der må ej heller

af søer og vandløb.

Der må ikke foretages beplantning

ud over vedlige-

I

holdelse af eksisterende

beplantning

eller have. Der må

f
d

- 4 ikke foretages nyplantning~undtagen,
nødvendig
~l

(~}

for ejendommens

drift. Der må ikke heller uden til-

ladelse fra fredningsnævnet

ske udstykning

ningen inddragne matrikelnumre
Ved nyopførelser
af eksisterende
udseende

bygninger

er unddraget

København

eller ombygning

skal tegninger udvisende husenes
af fredningsnævnet.

Normal ved-

fra denne bestemmelse.

Naturfredningsnævnet
fredningskreds

af de under fred-

eller dele deraf.

samt genopførelser

forinden godkendes

ligeholdelse

hvor denne er absolut

for Frederiksborg

og Fredningsplanudvalgene

og Roskilde amtsrådskredse

Naturfredningsnævnet

amts sydlige

for Frederiksborg,

er påtaleberettigede."

har holdt møder den 8. maj

og den ll. februar og 6. juli

1970

med ejeren, Frednings-

1971

planuQvalget~Farum-kommune-og-Banmarks-Nfrtur~redn~ngsfo~e--

.
'

ning •

'"'

Farum kommune og Danmarks Naturfredningsforening
anbefalet,

..
1

at Fredningsplanudvalgets

påstand om ejendommens

fredning tages til følge •
Ejeren har principalt
men ikke fredes, subsidiært

nedlagt påstand om, at ejendomat ejendommen fredes mod, at

der betales en fredningserstatning
sagsomkostninger.

stor

200.000

kr. samt

Han har herved gjort gældende, at han

vil kunne udleje de 50 haveparceller

hver for

500

kr. om

året, hvilket svarer til en samlet årlig indtægt på
kn, hvo~~
udgifter,

.'

{

20.000

går skønsmæssigt

5.000

kr •• Dette beløb påstås kapitaliseret
erstatningsbeløbet

25.000

kr. i administrations-

således at hans årlige nettoindtægt

lo, hvorefter

"

har

200.000

ville være
med faktor

kr. fremkommer.

..
- 5 De-'cer u.'Ylder
sagen oplyst-, at ejeren af vurderingskommissionen

vedrørende

nr. 7 for Køben-

byudviklingsplan

havnse~nen har fået tillagt en erstatnang
for mistede udstykningmuligheder
20

stor 300.000 kr.

vedrørende

ejendommen

i

år fra 1966 at regne.
Nævnet finder, at ejendommen

gen~ed ~ det nat~rskønne

i kraft af sin belig-

område mellem Sjælsø og Furesø,

der agtes bevaret som et åbent landskab, er fredningsvær-

'.'

-,

di~~ lige~om nævnet fin~er, at etablering af haveparceller på ejendommen vil være ødelæggende

for den i hele om-

rådet gældende fredningsplan.
Nævnet Kan endvidere t±ltræde, at fredningens
hold fastsættes

i overensstemmelse

ind-

med den ai Frednings-

~ -----------planudvalge±-nedlag±e-f~edningspås±and.
,I

For den ved fredningen
ejerens mulieheder

for udnyttelse

at burde tilkendes ham

.,1

beløbet forrentes

gennemførte

80.000

af ejendommen

kr. i erstatning.

af

findes der
Erstatnings-

som nedenfor bestemt i overensstemmelse

med naturfredningslovens
I sagsomkostninger

§ 21, stk.

således at

40

tillægges der ejeren

I henhold til naturfredningslovens
beløbene

indskrænkning

1.500

kr.

§ 33, stk. l, fordeles

i udredes af statskassen og i af amts-

fonden.
Panthaverne

har ikke nedlagt påstand under sagen.

Kendelsen vil være at tinglyse på ejendommen med påtaleret for Naturfredningsnævnet

-.

.'/AI
/

..

sydlige fredningskreds

for Frederiksborg

og med prioritet

tegæld og andre rettigheder

amts

forud for al pan-

af privatretlig

oprindelse •

.'

- 6 ..
Kendelsen

vil endvidere

vens § 25 være at forelægge
kendelse.
'l

·

Denne forelæggelse

i medfør af naturfredningslo-

for Overfredningsnævnet
medfører

til god-

ikke nogen ankebehand-

ling.
Kendelsen

kan inden 4 uger efter forkyndelsen
§ 58 indbringes

før af naturfredningslovens
ningsnævnet,

Nyropsgade

T H I
Ejendommen

22, 1602 København

i med-

for OverfredV.

B E S T E M M E S :

matr.nr.

fredes i overensstemmelse

9 a Stavnsholt

by, Farum sogn,

med den foran refererede

fred-

ningspåstand.
'.,"

I erstatning
Bent Bentzen.
--denne--kende±s

udbetales

80.000

Erstatningsbeløbet

forrentes

fra datoen f~

es-a-f'-si-gel-se-,-i-ndt-i-l-be-l-øbe~-kan-hæv:es-,-med----- ---

en årlig rente, der er 1% højere
ken fastsatte

kr. til ejeren, gdr.

diskonto,

end den af Nationalban-

der er gældende på den nævnte

dato.

..
1
""e

I sagsomkostninger
Det fastsatte
af Frederiksborg

udbetales

udredes med

i af statskassen og i

amtsfond.

CuvcJ/hA-?
Carsten Jepsen

"

,,'

til ejeren 1.500 kr •

:J~ ~

- 7 Kendelsen er anket tilOverfredningsnævnet
påstand som for fredningsnævnet.

af ejeren med

Overfredningsnævnet

har den

31. januar 1972 besigtiget ejendommen og forhandlet med ejeren
~\

og dennes advokat samt med repræsentanter for fredningsplanudvalget for Frederiksborg amt, Farum kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Frederiksborg amtsråd.

Amtsrådets repræsentanter ud-

pegede det formodede forløb over ejendommen af en ny amtsvej nord
om Farum.
Overfredningsnævnet

har besluttet at stadfæste fredningsnæv-

nets kendelse, som man kan tiltræde, og har med ejeren opnået forlig om en erstatning på 60.000 kr. med renter og omkostninger som
i fredningsnævnet s kendelse anført.

Ved fremsættelsen af erstat-

ningstilbudet anførtes i skrivelse af 18. februar 1972, at Overfredningsnævnet ikke fandt at kunne lægge vægt på de retsregler,
der gjaldt ved indgivelsen af ejerens ansøgninger i 1967 og 1969,

.'

idet der ikke ses at være hjemmel til at yde erstatning for eventuelt tab ved forsinkelse i udnyttelsen af fast ejendom, der skyldes
nedlæggelse af forbud og pålæggelee af fredningsplan i henhold til
naturfredningsloven.

Det tidsmæssige udgangspunkt for erstatnings-

beregningen findes således ikke at kunne sættes tidligere end fredningssagens rejsning? men denne ses ikke at have hindret nogen
udvikling, som kunne være gennemført, før zonelovens § 8 hindrede
den ønskede anvendelse uden zonemyndighedens

tilladelse, idet også

anvendelse til haver som ansøgt kun kan finde sted mod tilladelse
fra byudviklingsudvalget.

Efter Overfredningsnævnets

opfattelse

skal herefter under den verserende fredningssag erstattes det
yderligere tab, der gennem fredningskendelsen

af 19. august 1971

påføres ejeren ud over tabet ved ejendommens placering i landzone
pr. l. januar 1970.
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DEKLARATIONER>

Ktfl
.
M~~r.nr.
9~'fm.fl., a
Stavnsholt by,Farum sogn.

Anmelder:

j

Stempel og gebyrfri i h.t.
§ 32 ,stk ......6 ~ h.t.lovbek.nr.194
af 16.juni 1961 om naturfredning.

NR ~~

'1y

Fre~nlngsplanu valgene for
Frederiksborg,København og
Roskilde amtsrådskredse,
Nyropsgade 22,København V.

I~

14.3.67

•

l

F R E D N I N G S T I L B U D.

-----------------------------.
.~,..
~. ..
..

\'

"

,

"

Undertegnede grosserer Eis Andersen,Sommervej,Stavnsholt,der
er ejer af. ejendommen matr.nr.9g ~.fl.af Stavn~holt by,Farum sogn tilbyder herved ,at der på min ejendom uden ers,~atning tinglyses deklara~,ion
om fredning af denne ejendom på de nedenfor nævnte vilkår.
Ejendommen,der'omfatter ~~tr.~r.9g~~lQ,1~E,11~ og 2~
af
Stavnsholt-by,Farum sogn på tilsammen ca.ll,8 ha. ,er beliggende ved
nordkysten af Furesø sydøst for Stavnsholt landsby.Samtlige matrikelnumre
er arealer af en samlet landbrugsejendom,matr.nr.6~,m.fl.af Stavnsholt
by,Farum sogn.
J
g
Matr.nr.9 er bebygget med et beboelseshus for ejeren,grosserer
Eis Andersen og matrikeluummeret er iøvrigt sammen med matr.nr.llQ udlagt
som have i forbindelse med bebyggelsen.Matr.nr.llE er fredet i henhold
til "stiloven" i 1949 og henligger som et fuglereservat med blandet
bevoksning.
De ~vnte arealer, der alle støder ud til Furesøen,afgrænses mod
nord af en·af de i henhold til "stiloven" etablerede "grønne stier".
~e nord for stien liggende arealer drives l~ndbrugsmæssigt".
matr.nr.2~ som frugtplantage og matr.nr.ll~ som almindelig traditionel
landbrug.
Ejendommen fredes således:
æ

11

l. Matr.nr.ll- af Stavnsholt by,Farum sogn (ca.8,9 ha.).
a) Arealet må udelukkende udnyttes på samme måde som hidtil ,
b) qprettelse af frilandsgartneri eller former for landbrugs_
mæssig udnyttelse, der ikke ændrer arealets karakter af
åbent landskab vil dog kunne tillades af de påtaleberettigede.

tt'~

c) Det er navnlig forbudt at "opføre bygninger af nogen art
eller anbringe master,boder~skure eller anqre skæmmende
indretninger,at foretage ændringer i jordsmonnet eller at
foretage beplantninger, der kan ødelægge eller forringe de
pågældende områders betydning for almenheden.
2. Matr.nr.2~ af Stavnsholt by,Farum sogn (ca.o,7 ha.).
a) Arealet,der ved fredningens gennemførelse udnyttes som
frugtplantage, fredes som matr.nr.ll~,jfr.punkt l,a og c.
b) Det skal dog være tilladt at benytte arealerne til andliL
former for landbrugsmæssig udnyttelse,gartneri,plante~~e
og lignende,end den nuværende uden den i punkt l,b nævnte
begrænsning.
,
c) Det skal endvidere være tilladt at anbringe de for are
lets drift samt for driften af matr.nr,ll~ nødvendige
bygninger.

3. De på vedhæftede kortbilag nr.2 skitsemæssigt indmålte og
- i~nedenstående -nærmere -beskrevne bøgetræer må ingensinde
fælde~,beskær~s eller på anden vis udsættes for overlast,
der forringer deres æstetiske værdi eller deres æstetiske
betyd~ing for udsigtsbilledet.En lempelig. beskæring skal
være tilladt for at bevare de nuværende
udsigtsmuligheder.
,
.

I
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I
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Træerne ~il ,dog" såfremt det vil være begrundet i alder,
sygdom, lynnedslag eller såfremt de på anden måde frembring
fare efter nærmere indhentet sagkyndig udtalelse kunne
fjernes ved fredningsnævnets beslutning.

,~,

Bestemmelserne omfatter følgende træer -jfr.kortbilag 2:
nr.l: ca.50-å~ig~ bøgetræ, stående nede på skrænten.Træe~s
krone danner sammen med kronerne af de to nabotræer·'en fin
udsigtsportal mod ~uresø.
nr.2: gruppe på 2 bøgetræer (ca.50 år),stående på skræntens
øverste kant.Træerne står så-tæt,at kronerne danner en helhed.
Gruppen danner den anden halvdel af førnævnte portal.
nr.3: tre selvstændige træer (ca.50 år),hvor kronerne er
sammenvokset og udgør en helhed.Markant placering øverst ~
kanten af skråningen.

3.
nr.4: en hængebøg,staende lidt under skr.æntens øverste
kant,'kun ca.8 meter hØI~~J~II0;~a::(lSd.,;n.
stærkt vredne stamme,sit
krogede netværk af grene.' :·~~ne·:
.~~gende skudspidser udgør
den en meget fin og ejendommelig vækst.
nr.5: en dobbelt bøg,stående umiddelbart indenfor skellet
på matr.nr.~IE (antagelig ca.80 år).Træer deler sig t meter
over jorden i to hovedstammer,der atter deler sig i en
mangfoldi~hed af tykke grene.Kronen er kugleformet og meget
stor,ca.24 meter i diameter.T·ræer står tæt ud til det offentlige stiareal og breder sin krone ud herover og fremtræder
som et værdifuldt objekt i landskabsbilledet.
.
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Arealerne udgør det eneste område langs Furesøens nordkyst
med ubrudt ,forbindelse mellem landskab og sø,og det er denne umiddelbare
forbindelse som ønskes bevaret.
Som ejer:

.',~",;
It

~,:I

~

I~
l

Idet fredningsplanudvalget.modtager
og godkender foranstående
fredningstilbud,bestemmes at tilbudet skal tinglyses som servitut på
ejendommen.

I

Påtaleberettiget i henhold til ovenstående deklaration er
ejendommen.,ejer,fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige
fredningskreds og fredningsplanudval~ene for Frederiksborg,København
og Roskilde amtsrådskredse eller -såfremt dette skulle blive ophævetministeriet for kulturelle anliggender.
Det tilføjes,at fredningstilbudet endvidere er tiltrådt af
Farum kommune og byudviklingsudvalget for Københavns-egnen.
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År 1971, den 19. august afsagde
~,

for Frederiksborg

amts sydlige

Naturfredningsnævnet

fredningskreds

sålydende

K E N D E L S E :

_t+r--- ---- riJl"

F.s. 450/1969

_~F-=-red,~ingaf e j eIJ,dQIDIIlsm_
matr.nr.

c' •

9 a Stavnsholt

Farum sogn.

e

8,'

by,

- 2 -

,.
Ved skrivelse af 6. oktober 1967 ansøgte ejeren af
ejendommen matr.nr. 9 a Stavnsholt by, Farum sogn, kaldet
"Kærgården",

gdr. Bent Bentzen om nævnets godkendelse

at der på ejendommen

etableredes

50 haveparceller

af,

til ud-

lejning.
Den indgivne ansøgning

1It

gav anledning til,

ningsplanudvalget

for Frederiksborg,

de amtsrådskredse

ved skrivelse af 18. april 1968 anmo-

dede ministeriet

for kulturelle

lægge forbud imod den omhandlede
som efter udvalgets

København

anliggender

af den dagældende naturfredningslovs

fu

at Fredog Roskil-

om i medfør

§ 35, stk. 2 at ned-

udnyttelse

af ejendommen,

opfattelse

stred mod den under udar-

bejdelse værende fredningsplan

for et større område, in-

_

denfor hvilket den nævnte ejendom er beliggende.
Ved skrivelse af 26. april 1968 nedlagde ministeriet
for kulturelle

anliggender

et forbud, gældende i eet år,

mod etablering

af haveparceller

på ejendommen.

Ved skrivelse af 19. august 1968 meddelte naturfredningsnævnet

derefter ejeren, at man ikke for tiden fandt

anledning til for sit vedkommende

at træffe afgørelse

om

ansøgningen.
Den 9. februar 1969 godkendte

Overfredningsnævnet

fredningsplanen.
Ved skrivelse af lo. marts 1969 ansøgte ejeren derpå Fredningsplanudvalget

om dispensation

nen med henblik på etablering
men som foran omhandlet.

fra fredningspla-

af haveparceller

på ejendom-

- 3 Ved skrivelse af 18. april 1969 meddelte Fredningsplanudvalget

afslag på ansøgningen

om dispensation.

Denne

afgørelse blev af ejeren indbragt for fredningsankenævnet
for København

og øernes amter, som ved skrivelse af 30.

september 1969 tiltrådte

den af Fredningsplanudvalget

trufne afgørelse.
Ved skrivelse af 16. december 1969 har ~redningsplanudvalget derefter under henvisning

••

§ 38 begæret rejst fredningssag
udvalget har nedlagt følgende

til naturfredningslovens

vedrørende

idet

fredningspåstand:

"Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke
må ændres, og således, at de udelukkende
til, fortrinsvis

___

ejendommen,

som landbrugsarealer,

benyttes

som hid-

dog skal en eventu-

------,e
L_ oy.e~gang-fra-Iandb:r~-ug-t-i-l-;f-ri-l-ancisga-rtneri-være-ti-1-1:ad
t•
Det er navnlig forbudt at opføre bygninger,
kræves af ejendommens
landsgartneri.

drift som landbrugsejendom

Der må ikke anbringes

skure eller andre indretninger,
herunder ledningsmaster.
områdets forsyning,

campingvogne,

boder,

som kan virke misprydende,

El-master,

som er nødvendige

for kabelføring

fælde primært undersøges.
ændres ved afgravning

for

skal i sådanne til-

Det naturlige

eller opfyldning

jordsmon må ikke
og kun nedbrydeligt

affald må henkastes på dertil indrettede
uden at virke ødelæggende
opfyldning

eller fri-

skal dog kunne tillades af frednings-

nævnet, men muligheden

foretages

som ikke

særlige steder

for naturen. Der må ej heller

af søer og vandløb.

Der må ikke foretages
holdelse af eksisterende

beplantning

beplantning

ud over vedlige-

eller have. Der må

-l

.~

- 4 ...
ikke foretages nyplantnin&undtagen1
nødvendig for ejendommens

drift. Der må ikke heller uden til-

ladelse fra fredningsnævnet

ske udstykning

ningen inddragne matrikelnumre
Ved nyopforelser
af eksisterende

bygninger

,

er unddraget

København

el:ler ombygning

skal tegninger udvisende husenes
af fredningsnævnet.

Normal ved-

fra denne bestemmelse.

Naturfredningsnævnet
fredningskreds

af de under fred-

eller dele deraf.

samt genopførelSer

udseende forinden godkendes
ligeholdelse

hvo~ denne er absolut

for Frederiksborg

og Fredningsplanudvalgene

og Roskilde amtsrådskredse

Naturfredningsnævnet

amts sydlige

for Frederiksborg,

er påtaleberettigede."

har holdt møder den 8. maj 1970

og den ll. februar og 6. juli 1971 med ejeren, Frednings________ ~planudvalget,

Farum kommune

og Danmarks Naturfredningsfore-

ning.
Farum kommune og Danmarks Naturfredningsforening
anbefalet,

at Fredningsplanudvalgets

har

påstand om ejendommens

fredning tages til følge.
Ejeren har principalt
men ikke fredes, subsidiært

nedlagt påstand om, at ejendomat ejendommen

der betales en fredningserstatning
sagsomkostninger.

stor

fredes mod, at

200.000

kr. samt

Han har herved gjort gældende, at han

vil kunne udleje de

50

haveparceller

hver for

500

kr. om

året, hvilket svarer til en samlet årlig indtægt på
kn, hvo~fia går skønsmæssigt
udgifter,

.

"

20.000

5.000

kr. i administrations-

således at hans årlige nettoindtægt

kr •• Dette beløb påstås kapitaliseret

lo, hvorefter

erstatningsbeløbet

25.000

200.000

ville være
med faktor

kr. fremkommer.

-

.- 5 -

, '.

D8-: (3r l..1.nder sage:cl oplyst,

at

ejeren

af vurderings-

,.,

v

konnissior.en

vo'il'øre:1de

byud"liklingsplan

ha"l.rnseg:o.cm
l:.ar ft'..et tiJ.lag·c
for

stor

:::·.nder:, at

gE'n>acl :1, eJ .. t
der aGte,:
dig?

Køben-

300.000

kr.

ejendommen i

1966 at rcgnee

fT~

\T~..tr-8-:'::

ler

e~1 erstatnang

m2.;~·;.:ecJ.81:c~.stykningm!.11ighecl.ervedrørende

20 år

7 for

nr.

ejendommen i kraft

T)::..d:Ul'SJrØlW.8

i.-:,:;;-,;c.)"'et som

af

sin belig-

om:,c2itemeJlem Sjælsø

og Furesø,

e'i::;å'!Jont lands1mb,

nr. ;roet fincdl.er, at

15.G0.S0ffi

PQ 82endo~en

vil

er fredni:'lgsvær-

e+.ablering

være ødelæggende

af haveparcel-

for

den i hele

om-

råd8"C [;:"')]
cLr-:mcl.e
f:rodning3plano
~;'.:r;;·:·lOt ~'-'111 endvidere

hold

,;0

i'ant:::;V"cteGi overensstemmelse

For der1. ved fredningen
ejeren~

muliGhoder

for

at hLE"de tn kendes

I.'
A

fredningens

ind-

med den ai Prednings-

p_l_an],10.Y_c21g;)-=-c_l.le_dlagi.e_fr.ech1:;_ngspås~cand.

'.

,e,

til t rEt.ld
e , at

be10bet

gennemførte

udnyttelse

meel l1C'l.tu.rf~"'ed~ir..gslovens § 21.
I no~,somlwstninger

beløbene

t::,!_

af ejendo~en

ham 80 o 000 kro i erstatning

fo:r::"E'ntes som nedenfor

I henhold

indskrænkning

bestemt

st'..ledes at

i

der

.. Erstatnings-

i overensstemmelse

t:i.lJ.ægges der

udredes

findes

4· o

etk.

ejeren

le500

§ 33, stko

naturfredningslovens

af

af statskassen

kr.

1, fordeles
og

i-

af amts-

fondeno
Panthaverne

hRr ikke

KeDdelsen vil
taleret

for

sydllge

fredntngs]creds

være at

nedlagt
tinglys~

Naturfredningsnævnet

tegæJ.d og andre

påstand

for

og med prioritet

rettigll.eder

under

sagen.

på ejendommen med påFrederiksborg
fort'l.d for

af privatr8t::.ig

amts
al pan-

opr:i.J::'.delse.

- 6 Kendelsen

~.

vil endvidere

vens § 25 være at forelægge

;.'

kendelse.

Denne forelæggelse

i medfør af naturfredningslo-

for Overfredningsnævnet
medfører

til god-

ikl~e nogen ankebehand-

ling.
Kendelsen

kan inden 4 uger efter forkyndelsen
§ 58 indbringes

før af naturfredningslovens
ningsnævnet,

Nyropsgade

22, 1602 Københa\~

i med-

for OverfredVo

T H I B E S T E M M E S :
Ejendommen

'i

9 a Stavnsholt

matr.nr.

fredes i overensstemmelse

by, Farum sogn,

med den foran refererede

fred-

ningspåstand.
I erstatning
Bent Bentzen.

udbetales

Erstatningsbeløbet

______ denne_kendelses_afsigelse,
'r

80.000 kr. til Gjeren, gdr~
forrentes

fra datoen f~

--indtil--beløbet--kan-hæ:v:es
,-med -- -----

en årlig rente, der er 1% højere end den af Nationalbanken fastsatte

diskonto,

der er gældende på den nævnte

dato.
I sagsomkostninger
Det fastsatte
af Frederiksborg

udbetales

udredes med

i af statskassen og i

amtsfond.

C~v:J/Ir-A--{
Carsten Jepsen

t
,~)

,

""~-......

til ejeren 1.500 kr.

e

Hestlcohgård

I
1

~7d
Du.emosegård

"
J8

J8a

bjb

7~

\

.~

69-

aa

\

,5t;2-

Fu.resøen.

t1åL

{ : to. 000

Naturfredningskonsulentens
.København d. 1'7. ~ 72 By: Sta.unshoLt
Sogn: Farum
Plan nr. Fr. 200

00094.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00094.00
Dispensationer i perioden:

14-04-1983 til 06-01-1998

REG. NR.

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

7

'7

Hillernd, den

Adr.: Kriminaldommerkontoret

ru.

20/83.

F.S nr.

Torvet 3--5, 3400 Hillerød
ml. kl. 9--12

(03) 269800

,.

,A n g.

b e b y g g e l s e p å m a t r .n r. 4 ~' S ta v n s h o lt b y,
Ved

sendt
K.

af 9. februar

ansøgning

fra

r r y d e n d a l log

nr.

•

brev

4

omfattende
vende

by,

overdækket

mune,

g r u n d i d e t o rn r 2. c e,
Farum

I:

af det

den

ansøgte

det

give

af 19.
til

de fremsendte

nævnet

kendte

udhuse,

C';~

der

amtsråd,

En genpart

som

meddeler

den

1982

ansøgte

vil

for

sit

kan

har

inden

begæret

4 uger

indg2

Ko~-

,::r'

-C: ~ ,"~,:

sin

"

cr

ce.

11-::r.,,-,

":,,',~et

opf2t(~lse
ber?~nin-

l

forøget

ud

i medfør

vedkom~ende

ikke

D~er

af fredat kunne

i overensstemmelse

og

påankes

fredningsnævnets

hovedstadsrådet,

med

afgørelse,

der virker

vedlægges

,

,

.
ol

til

,

iv'Iodt8QG'l i tredningsstvr
e!::en

Fredningsstyrelsen,
"

K.'

Overfrednings-

for

samt

vedaner-

gennemførelse

formål.

af afgørelsen

13,

til

kommunalbestyrelsen

institutioner,

••

København

som

herved

bebyggelse

'"

:-::3.r
><,(c

blive

nævnet

-"-

(~ll,~r

af

F~r.~

l

-::re:::=-

skal

ren .'

1256

t. r .

2.

o g rr e d c 'Tl g i -

h a n c .: c c e

har

terrasseareal

august

afgørelse

foreninger

Amaliegade

2

Stav~sh~lt

carporte

herved
2
på 79,5 m .

af naturfredningslovens
. I.

'r

tegninger.

af den,

kommende

på vc~ne

ker.delse

og Hovedstadsradet

areal,

foranlediget

tilladelse

Nævnets

inel.

overdækkede

bebyggelse

ningskendelse

ved

og Hovedstadsrådet

bebyggede

Således

79,5 m

r::aksi,nalt [JebygseL

Byrådet,

dispensation,

gen

frer'l-

af en be8YC:';e:se

på ialt

af arealer

andet

75 m2

V2re

at

udhus

i h v il k '= t d e n i s a g e n

Kommune,

tilføjet,

AIS,

af Overfredningsnævnets

fredning

o~

!J2andt

~å

Byrådet,

H. H. Sørensen

om godkendelse

inel.

er omfattet

1982

beliggende

Kommune,

33.

terrasse.

hvorefter

anbefale

Farum,

et sommerhus

august

Huse,

Farum

L e i f C h r is t i a n s e n s o m ej e re a f e j c fiC: ::.", :1' C n

Ejendommen
19.

Møllebæk

Stavnsholt

~'

har

1983

F a r um, F o r å r s vej

L'

t ':

.i. t..

1C0'1
"J ...',...

-,

-

udlevering

til

bygher-

Adr.: Kriminaldommerkontorel

Tlf.

31/83.

F.Snr.

Torvet }-5, 3400 Hillerød

"

REG. NR.

(03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

UotllC't"rceninr:cnr.."'vt'lr.-t.
hel" de:[fi, ('loto t, lDL:r'C'\'ct
rfi~cf'(l :1~ebu3el ..
frCdca":hjbot'(
\/f.) "<\
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I
-,.,
A........
...,
!1
t.

p

Ang.

bebyggelse

på matr.nr.

""('"

,,~ ...

lo ~' Stavnsholt

by,

L r"

i'f. ~t:'
'I.

\".

I ~'.

:';';! ".

•
"

-

:. ...

farum,

Q

Stavnsholt-

vej 212.

Ved brev
om nævnets
holt

af 3. marts

godkendelse

1983 har farum

Kommune,

af en ny bebyggelse

Byrådet,

på matr.nr.

ansøgt

lo ~' Stavns-

by, Farum.
Ejendommen,

19. august

der

er omfattet

1982 vedrørende

af Overfredningsnævnets

fredning

af arealer

ved

kendelse

Stavnsholt'i

af
Farum

Ko~mune, er en landbrugsejendom,
der er bebygget med en beboelses.
d
.
22
2
eJen om pa ca.
o m og en stald- og garagebygning
pa. ca. 70 m 2 .
Denne
hold

bebyggelse

agtes

principalt

subsidiært
gelse

længere

på samme

Ifølge

nedrevet
~od

sted

og genopført

nordøst

so~

den

størrelsesfor-

end den nuværende

eksisterende

Overfredningsnæv~ets

på de af kendelsen

i samme

kendelse

o~f2ttede

bebyggelse,

bebyggelse.

må ikke

ejendomme,

opføres

medmindre

ny bebygsådan

bebyg-

-----

gelse

er nødvendig

så fald

skal

eksisterende
Farum
placering
føres

som

opføres

som landbrugsejendom

i u~iddelbar

ejendomsudvalg

eksisterende

og i

tilknytning

~ed

har

nr.

har anbefalet

bebyggelse
saddeltag

forskrifterne

tet af lokalplan
Sagen

drift

til

bebyggelse.
Kommunes

med

ejenåommens

ny bebyggelse

som længehuse

monerer

,~,·e

for

ny bebyggelse

og således

i materialer

for bebyggelse

at bebyggelsen
og farver,

i Stavnsholt

med
ud-

der har-

landsby

omfat-

43.

af nævnet

været

forelagt

Hovedstadsrådet

og Danmarks

Naturfredningsforening.
Således

foranlediget

ningskendelse
den ansøgte

meddeler

af 19. august
bebyggelse

nævnet

herved

i medfør

1982 for sit vedkommende

i overensstemmelse

af fred-

tilladelse

med

de fremsendte

som

den værende

til

tegnin-

ger på vilkår,
at

den værende

at

ny bebyggelse

at

Farum
ning

at

bebyggelse

Kommunes

placeres

på samme

forskrifter

og materialer

der meddeles

nedrives,
sted

med

hensyn

efterkommes,

fornøden

til bebyggelsens

og

zonelovstilladelse.

.j,I,.F

\'"

\ ,".

'"'1"
•

\
I

ii .
I......
- ~...
'.,)

~'!I
'.x:.

.bebyggelse,
udform-

•

- 2 -

'I

•

Den

af nævnet

af naturfredningsloven~
5 år fra

nævnet
mende

amtsråd,

foreninger

nyttes

før

kan

inden

der har begæret
hovedstadsrådet,

og institutioner,

fredningslovens

formål.

ankefristens

En genpart

tilladelse
den

4 uger

fredningsnævnets

•

Den

meddelte

udløb,

jfr.

tilladelse

vedlægges

1256

København

Modtageti fredningsstyrelsen
K.

samt
kan

2 7 APk. 1983

vedkomanerkendte
af natur-

derfor

til udlevering

meddeles.

13,

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

afgørelse,

naturfredningslovens

·e

Amaliegade

inden

til Overfrednings-

for gennemførelse

Formand

Fredningsstyrelsen,

i medfør

er udnyttet

kommanalbestyrelsen
der virker

af tilladelsen

herved

ikke

påankes

herren."
Hvilket

bortfalder

meddelelse.

afgørelse

af den,

meddelte

§ 64 a, såfremt

tilladelsens

Nævnets

e ./.

således

ikke
§

58.

til byg-

ud-

,.-

''''''1

1.,

cUJungsnævnet
tor
amts sydlige fredningskreds

Ul J I

Frt-'8~riksborg
Adr

,

..,

KTUlunaldommcrkontoret

Toner

117/83.

F.Snr.

}-5, }400 Hillerocl

TIl (03) 26 98 00 ml kJ 9-12
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udstykning

af matr.nrr.

J _.

6 a m.fl.

.;Jl

Stavnsholt

by, Farum,

:

"Fure-

søgård".

Ved
Farum,

brev

ansøgt

ejendommen
11

E

af.18.

hvoraf

kendelse

af 19.

i Farum

til bestemmelser

landinspektørerne
af udstykning

og Bruhl,

af landbrugslo ~ og

matr.nr.

af Over-

august

Kommune,

om stianlæg

Krog

6 !' 4 ~, 6 ~, 6 !' 9 ~,

matr.nr.

by, Farum,

ler ved Stavnsholt

har

godkendelse

"Furesøgård",

fredningsnævnets

..__.

1983

om nævnets

Stavnsholt

hold

juli

4 z er omfattet

1982

matr.nr.
m.v.

om fredning
11

tinglyst

E

af area-

er fredet

i hen-

den 8. februar

1949

og_..m....a.,t_r_._n
r_._6-E-p.ål ag.t_s.e.r_v_Lt
u.t-om--b-y.g
g e 1-1-n-1-e-i-he n hel-d·--t-i-1-d
e-s'am-me tinglyste

bestemmelser.

Udstykningen
ejer

agtes

af "Furesøgård"

arealer

frastykker
37.455 m2,

henholdsvis

tering

for

ligeledes

så vidt

angår

tilhørende

de matr.nrr.

11 ~,8

11 E til

matr.nr.

foretaget

således,

9 ~ og lo ~ med

under

12 k Stavnsholt

by,

sterende

af "Furesøgård"

agtes

Efter
beliggende
bebygge

foreliggende

oplysninger

i Stavnsholt

landsby,

de frastykkede

bibeholdt
indsendt

vedrørende

ophævelse

Sagen
marks

af matr.nr.
har

den kommunen
"Høje

af nævnet

E

Klint",

ejen-

medens

re-

solgt.
bygninger

og det er ikke kommunens
ligesom

agt at

landbrugspligten
særskilt

af landbrugspligten

agtes

ansøgning

er

på matr.nr.

11

er en tilstandsfredning,

er ligeledes

været

angår

tilhørende

er "Furesøgårds"

afgørelse
11

omfatten-

by og for så vidt

9 ~ og lo ~, medens

Overfredningsnævnets
fredningen

Farum

kaldet

matr.nrr.,

på matr.nrr.

den kommunen

"Lillevangsgården"

!

lo ~ og 11

dom matr.nr.
del

som

9 m, lo h og 11 p, af
2
m og-8.680-m2,
til-samno-

113.918

matr.nr.

inddragelse

Kommune

matr.nrr.

landbrugsejendom
~,

at Farum

forelagt

og

en tilstandsfredning.
Hovedstadsrådet

Naturfredningsforening.

,.
"

og Dan-

E.

....
- 2 -

•

Hovedstadsrådet

som

zonemyndighed

§ 9, jfr § 6, meddelt

zonelovens

har

i medfør

tilladelse

af by- og land-

til frastykning

af matr.

nr. 11 E,
Således

foranlediget

ningskendelse
anlæg

af 19. august

af 8. februar

ninger

nævnet
mende

afgørelse

af den,
amtsråd,

foreninger
~

af fred-

1982 og tinglyste

bestemmelser

om sti-

sit vedkommende

ikke at have

nyttes

kan

inden

der har begæret

herved

og institutioner,

før

formål.

ankefristens

En genpart
Hvilket

Den

meddeles.

---------

-----

virker

meddelte

udløb,

påankes

bemærk-

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der

af afgørelsen

herved

4 uger

fredningsnævnets

hovedstadsrådet,

fredningslovens

./.

i medfør

1949 for

nævnet

til det ansøgte.

Nævnets

4t

meddeler

jfr.

samt

anerkendte

for gennemførelse

tilladelse

af natur-

kan derfor

naturfredningslovens

vedlægges.

vedkom-

II

§

ikke ud58 .
49 .

------j

I l

l

L.:~ ~_...

.. {~.'.

.

-r,

.

m~
--

\.

n-

e\
e\

lr
)-

e
es

er
11 .E..
,g

nDanmarks

Naturfredningsforening,

Frederiksberg
~2000

København

Runddel
F.

l,
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.
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Ang.

benyttelse

Forårsvej

på matr.

nr. 4 m og 4 n Stavnsholt,

37.

Ved brev
nævnet

af sommerhus

af 8. november

fremsendt

sen som ejer

ansøgning

af matr.

til benyttelse

1983

har Farum

af 24. oktober

nr.

Kommune,

1983

fra

4 ~ og 4 ~ Stavnsholt

af et på arealet

værende

Byrådet,
Finn

til

Måre

Søren-

by om tilladelse

sommerhus

til helårsbe-

boelse.
Ejendommen
telseslinie

er beliggende

i forhold

i landzone

til Furesøen

og er omfattet

samt

af beskyt-

af Overfredningsnævnets

---------k e n d e-J,
~ P.--R f--1-9-.-a
u~ u s-t-1-982-v-ed f!-ø
f!-e
n de-f-f!-e
dn in g-a f-a f!-e
a l e r--v-e
d-Stavnsholt

i Farum

deklaration
gelsen

kommune.

af 29. oktober

kun må benyttes

ber og kun under
se andetsteds.
til week-end
Byrådet
Sagen
myndighed,

1965,

den forudsætning,

Udenfor
ophold

nævnte

har fremsendt
er af Byrådet

meddele

tilladelse

til det

beliggenhed

tidsrum

andet

l. maj

at brugeren

fremsendt

ejer,

§

i tiden

bebyg-

- 30.

septem-

har helårsbeboel-

må bebyggelsen

ansøgningen

og Hovedstadsrådet

9, jfr.

blandt

tinglyst

kun

benyttes

og lignende.

ejendommens

§

er endvidere

hvorefter

til beboelse

meddelt

lovens

på ejendommen

anbefaling.

til Hovedstadsrådet

har ved skrivelse

at man

ikke

ansøgte

8, blandt

uden

andet

og til retningslinierne

med

af 7. marts

har fundet

i medfør

som zone-

grundlag

1984

for at

af by- og landzone-

henvisning

i forslag

til ejendommens

til "Regionplantil-

læg 1982".
Den

af zonemyndigheden

trufne

afgørelse

ses

ikke

at være

anket.
Således

foranlediget

til den af zonemyndigheden

meddeler

nævnet

trufne

afgørelse

herved
ikke

under

henvisning

at have

kompetence

~f

•

- 2

til

at behandle
Nævnets

nævnet

kendte

afgørelse

af den,

kommende

sagen.

der

amtsråd,
foreninger

har

Finn

•

Måre

Sørensen,

inden

begæret

4 uger

og

påankes

til Overfrednings-

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens
Et eksemplar

kan

afgørelse,

kommunalbestyrelsen

institutioner,

der

virker

for

samt

vedaner-

gennemførelse

formål.

af afgørelsen
Fortunvej

er fremsendt
31,

2920

til

ejendommens

Charlottenlund.

dm~Lauritsen

Lis

Formand

ejer

Naturfredningsnævnet for
Frederik~borg amts sydlige fredningskreds

e

Hillerod, den

Adr.: KriminaIdommerkontoret

F. S. nr.

Torvet 3-5, 3400 Hillerod

-

3 OKT. 1984

71/84

.
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Ang.

tilladelse

Forårsvej

"

af 23. maj

fremsendt

ejendommen

har Farum

1984

ansøgning

matr.

helårsbeboelse

fra Jette

nr. 4 x Stavnsholt,

Kommune,

og Kurt

nr. 4 x Stavnsholt

by,

Byrådet,

Smith

Farum,

til

som ejere

om tilladelse

af
til

af det på ejendommen
værende sommerhus.
af areal 1.182 m2 er bebygget med et sommerhus

Ejendommen
stort 45 m2 og 2 mindre
___

på matr.

Farum.

19,

Ved brev
nævnet

til helårsbeboelse

Y

CJ

udhuse.

EJe n domm en__e r-b e l_igge n de__L_l an d-zon e-i_e_t_m in d ~e_om ~å de_b e '""-----

bygget

med

afgørelse
i Farum

sommerhuse

og er omfattet

af 19. august

1982

af Overfredningsnævnets

om fredning

af arealer

ved Stavnsholt

Kommune.

Der er på ejendommen

tinglys~

deklaration

om benyttelse

kun

til sommerhus.
Farum

Kommune,

Byrådet,

Sagen

har af nævnet

har ikke

kunnet

anbefale

ansøgnin-

gen.
marks

forelagt

Hovedstadsrådet

og Dan-

Naturfredningsforening.
Hovedstadsrådet

der det ansøgte
zoneloven

som zonemyndighed

i afgørende

tilsigter

modstrid

at varetage

lag for at meddele

tilladelse

i næ v n te lov s § 9,

j f r. § 8.

Således

foranlediget

fredningskendelse
kunne

meddele
Nævnets

4t,

været

nævnet
kommende

afgørelse

af den,

kan

amtsråd,

nævnet

1982

4 uger

fin-

by- og land-

ikke fundet
jfr.

herved

grund-

bestemmelsen

i medfør

af
ikke

at

benyttelse.
påankes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

at man

for sit vedkommende

den ansøgte

inden

der har begæret

de hensyn

til det ansøgte,

meddeler

til

med

og har derfor

af 19. august

tilladelse

har meddelt,

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen

samt

ved-

,t

•

- 2 anerkendte
førelse

foreninger

og institutioner,

af naturfredningslovens

En genpart
Kurt Smith,

af afgørelsen

Bianco

Lunos

Alle

der virker

for gennem-

formål.
er fremsendt
5, 1868

til ejerne

København

JMø~

V.

Lis Lauritsen
Fo rmand

e

•

e

Jette

og

Naturfredningsnzvnet for
~, Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

•
I~

,,~
f:" t~

Hillerød. den

Adr.: Kriminaldommerkontoret
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Ang.

opstilling

holt Gydevej

nr. 9 a Stavnsholt,

på matr.

Stavns-

190.

Ved brev
nævnet

af skurvogn

af 3. august

fremsendt

1984

har Farum

en fra autoriseret

Birkerød

Parkvej

178,

stilling

af en lyseblå

og højde

2,85

modtaget

kloakmester

ansøgning

skurvogn,

m på en gartner

Kommune,

længde

til

Evald

Andersen,

om tilladelse

til op-

5,54

B. Bentsen

Byrådet,

m, bredde

tilhørende

2,41

mark

m

matr.

nr.

9 a Stavnsholt.
Skurvognen,

der er på hjul,

skal

benyttes

som oplagsrum

for

I

-

I

--ai avrsmaTe-r'i-a'l-e-.--D
e r-e r-i-øj-e b-l-i-k-k-e-t-l-o--b-i-t-am
il.ie r_p å_s_t.e_d.e.L

Gårdejer
teskole,

B. Bentsen,

som lejer

som ejer

af dette,

af arealet,

har meddelt

og Bistrup

samtykke

Plan-

til opstillin-

gen.
Ejendommen
28. april
bringes

er omfattet

1972,

skure,

hvorefter

på ejendommen

der kan virke

Farum

Kommune,

Sagen

har af nævnet

marks

af Overfredningsnævnets
blandt

kendelse

andet

ikke

af

må an-

misprydende.

Byrådet,

har

været

Naturfredningsforening,

ikke

kunnet

forelagt

anbefale

ansøgningen.

Hovedstadsrådet

der begge

har erklæret

og Dansig enig

med

Byrådet.
Således

foranlediget

ningskendelse

af 28.

meddeler

april

1972

nævnet

herved

i medfør

for sit vedkommende

af fred-

afslag

på an-

søgningen.
Nævnets
nævnet
kommende
kendte

afgørelse

af den,

kan

inden

der har begæret

amtsråd,
foreninger

og institutioner,
formål.

påankes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens

4 uger

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

samt

vedaner-

for gennemførelse

_

I

- 2 En genpart
Andersen,

af afgørelsen

Birkerød

Parkvej

er fremsendt

178,

3460

til

ansøger

Birkerød.

~&~
Lis

Lauritsen
Formand

Evald

REG. NR. ~i

OVERFREDNINGSNÆVNET

AmalIegade

7

5Th/ams

1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Dato:

7. oktober 1985

J. nr.:

2494/81-1/85

Allan Christensen
5tavnsholtvej
3460

(tit

212

Birkerød

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

har i skrivelse

amts sydlige fredningskreds

27. marts 1985 afslået at dispensere

fra bestemmelserne

j

overfredningsnævnets

afgørelse af 19. august 1982 om fredning af arealer ved Stavnsholt,
opstilles en vindmølle på ejendommen
har som ejer af ejendommen

påklaget

matr.nr. 10 ~, Stavnsholt
fredningsnævnets

af

afgørelse

så der kan

By, Farum.

De

til over fred-

ningsnævnet.
----_._--

Ejendommen matr.nr. 10 e er en landbrugsejendom
zone umiddelbart øst for 5tavnsholt
geledes landbrugsarealer,

landsby.

på ca. 2 ha, beliggende

-

i land-

til ejendommen

er li-

Overfredningsnævnets

afgø-

Nabogrundene

der er sparsomt bebyggede.

relse af 19. august 1982 om fredning af arealer ved Stavnsholt
bevare områdets landskabelige

---

har til formål at

værdier, herunder sikre det åbne forløb af den så-

kaldte grønne kile mellem Farum og Birkerød.
mod etablering af ny bebyggelse,

Afgørelsen

bortset fra nødvendigt

som det ikke er tilladt at etablere

faste konstruktioner

indeholder

et forbud

landbrugsbyggeri,

lige-

og anlæg, herunder tår-

ne og master.
Det fremgår af sagen, at der på den nævnte ejendom med fredningsnævnets tilladelse i 1983 blev opført en ny ca. 290 m2 stor landbrugsbebyggelse som erstatning for de oprindelige

landbrugsbygninger,

lyst overfor overfredningsnævnet,
placeres på en 22 m høj gittermast

der var i ringe stand.

at den påtænkte vindmølle,

en 55 kw mølle der

i en afstand af ca. 110 m fra landbrugsejen-

dommens bygninger, skal forsyne den nyopførte landbrugsbebyggelse

fu ID·'

De har op-

med strøm.

2

Farum kommune har efter en nabohøring
Hovedstadsrådet

anbefalet etableringen

og Danmarks Naturfredningsforening

af vindmøllen.

har ikke kunnet anbefale det

ansøgte.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets
Overfredningsnævnet

skal udtale:

Den samfundsmæssige

interesse

ved den interesseafvejning
om opstilling

i alternative

energiformer bør tillægges

der finder sted i forbindelse med afgørelse

af vindmøller.

Overfor interessen i alternative

de hensyn, som ligger bag den gennemførte
I den foreliggende

---

af en

Mindretallet

har

afslag.

afgørelse ændres derfor, så der i henhold til naturfredningslo-

vens § 34
--- ---------

gives dispensation ----til opstilling
lO ~, Stavnsholt By, Farum.

Opmærksomheden

står

hensyn i et sådant om-

etablering bør nægtes.

stemt for at stadfæste fredningsnævnets

i sager

energiformer

sag finder et flertal på 6 medlemmer, at opstillingen

fang, at tilladelse til vindmøllens

stor vægt

fredning.

vindmølle ikke vil være i strid med de fredningsmæssige

Fredningsnævnets

medlemmer.

henledes på, at opstilling

af en 22 m høj vindmølle på matr.nr.
--- ---

af vindmøllen tillige kræver tilladel-

se efter byggeloven samt by- og landzoneloven.

I

Dehne tilladelse bortfalder,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen

af denne skrivelse, jfr. naturfredningslovens

§ 64 a.

Med venlig hilsen

~~y
fm.

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige frednirtgskreds

e,

2 7 t1RS.1985

Hillerød, den

Adr.: Kriminaldommerkontoret

14 3 /84 .

F. S. nr.

Torvet 3-5, 3400 Hillerød

Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

REG.Nt

Ang.

bebyggelse
Ved

søgt

brev

på matr.

godkendelse

55 kW vindmølle

på matr.

Ejendommen,

der

Overfredningsnævnets
ved

at bevare
herunder

i Farum

byer.

Der

må

forløb

blandt

1982

om

Fredningen

af den grønne
ikke

en Vestas

er omfattet

af

fredning

har

der er knyttet--cll

andet

an-

by.

af 19. august
Kommune.

212.

Byrådet,

omfattende

i landzone,

værdier,

åbne

Stavnsholtvej

Kommune,

lo ~ Stavnsholt

afgørelse

det

Farum

af en bebyggelse

nr.

de landskabelige

og Birkerød

har

er beliggende

Stavnsholt

at sikre

lo ~ Stavnsholt,

1984

af l. oktober

om nævnets

arealer

nr.

0609~.,ooo

kile

til

formål

områaet-,-------

mellem

anbringes

af

tårne

Farum
og ma-

I

I

I

ster.
Møllen

er placeret

på en 22 m høj gittermast

fastspændt

til

et pladefundament.
Sagen
marks
kan

har

af nævnet

været

Naturfredningsforening,

anbefale
Således

ningens

Nævnets

kommende
kendte

for

ansøgte

sit

der

amtsråd,
foreninger

meddeler

vedkommende

Hovedstadsrådet

begge

har meddelt,

og Danat m~n

ikke

vindmølle.

nævnet
ikke

herved

hense t til

at kunne

meddele

fred-

tilladel-

bebyggelse.

afgørelse

af den,

der

af omhandlede

foranlediget

formål

se til den

nævnet

opstilling

forelagt

kan

har

inden

begæret

af naturfredningslovens

institutioner,
formål.

påankes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,
og

4 uger

til

Overfrednings-

afgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

for

samt

vedaner-

gennemførelse

- 2 -

En genpart
Christensen,

af afgørelsen

Stavnsholtvej

er fremsendt

212,

3460

til

ansøgeren

Birkerød.

J),A(}hwdtu
Lis Lauritsen
Formand

Allan

N aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

1 7 HRS. 1989

REG. NR.

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

15/89

F. S.nr.

MOdtaget ,
Skov- og Naturstyrelsen

2 O MAR. 1989
Ang. bebyggelse
Forårsvej

på matr.

nr. 4 l Stavnsholt,

35, Farum.

Ved brev af 6. februar
søgt om nævnets

godkendelse

stort sommerhus

til erstatning

matr. nr. 4

•

l

Stavnsholt

Ejendommen,
ved Stavnsholt

af en bebyggelse

Byrådet,

an-

omfattende et nyt 62,5 m
2
20 m stort sommerhus på

for et ældre

afgØrelse

i landzone,

af 19. august

i Farum Kommune

er omfattet

1982 om fredning

af Overaf arealer

og af 150 m beskyttelseslinie

mod

FuresØen.
IfØlge Overfredningsnævnets
i hvilket

rende bebyggelse

afgørelse

nærværende

må udvides

ejendom

ved tilbygning

må der opføres

sommerhuse

er beliggende,

og eksiste-

eller suppleres

med udhus,

ear-po:t'-t-e-I-l-er-l-ignende-,---aLt-ind-til_e_t_maksimaLt
__
beby_gg_e_t
__ar_eal_p_å
2

75 m .
Af de i Fredningsnævnet
at den værende

,

bebyggelse

beroende

tillige

Sagen har af nævnet været
miljøforvaltning,

Danmarks

akter

omfatter

forelagt

fremgår blandt andet,
et ca. 9m2 stort udhus.

Hovedstadsrådets

Naturfredningsforening

plan- og

og Farum

skovdi-

strikt.
Således
melsen

foranlediget

til den ansøgte

bebyggelse

nedrives,

19~

5 år fra tilladeIsens
Nævnets

på vilkår,

afgØrelse

§

te foreninger

tilladelse

med den fremsendte tegat eksisterende 20 m2 store somfornØden

zonelovstilladelse.

tilladelse

64 a, såfremt

bortfalder

i medfØr

den ikke er udnyttet

inden

meddelelse.
kan inden 4 uger påankes

nævnet af den, der har begæret
mende amtsråd,

af bestem-

i overensstemmelse

således meddelte

af naturfredningslovens

i medfØr

1982 for sit vedkommende

og at der meddeles

Den af nævnet

nævnet herved

47 a, stk. 1, og Overfredningsnævnets

§

af 19. august

ning af 19. januar
merhus

meddeler

i naturfredningslovens

fredningsafgørelse

I

Hovedstadsrådet,
og institutioner,

fredningsnævnets

til OverfredningsafgØrelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

ve~kom-

samt anerkend-

for gennemfØrelse

af

Miljømini~teriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN
Akt.

11t' \ \ 2 -COn l

nr. ~ 3.

2

by, Farum.

der er beliggende

fredningsnævnets

i det område,
--

1989 har Farum Kommune,

Foto venter

_

- 2 naturfredningslovens
ikke udnyttes
§

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

tilladelse

kan derfor

jfr. naturfredningslovens

58.
En genpart

af afgØrelsen

gaard, Johan Mantziusvej
GanlØse

er sendt til bygherren,

25, 3460 BirkerØd,

Savværk A/S, MålØvvej

99, Ganløse,

dM

Bo Bjerre-

og GanlØse-Huset,
2760 MålØv.

kllllJln

Lis"~en
formand

•
----------------1

Skov- og Naturstyrelsen,

e'

Slotsmarken
2970

13,

HØrsholm.

~ REG. NK.
)Jar'';'-irecir..ingsnæ·,-r.e:

e

00 LJ l.\ .00
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FrederiksDorg amts sydlige iredningskrecis

Hillerød. den

Adr.: Gviidommcritontoret
K.1.nruk~de
S, 3-«)0 Hilleroci
ru. 4:·2698 COmL kJ. 9-12

F. S. nr.

3. marts 1992.
127/91
ModtC'lget

f

Skov- og Nat:.m:;;yrelsen

'- /.i ,'fr."RS • 1QO"
l''''''''<='

..

Ang.

bebyggelse

Forårsvej

nr. 1 ø Stavnsholt,

34, Birkerød.

Ved brev

-:e

på matr.

af 22. august

1991 har Farum

Kommune,

Byrådet,

til

nævnet fremsendt ansøgning fra Toni Kruse om nævnets godkendelse
af en bebyggelse
omfattende en 41 m2 stor tilbygning
og en ca.
15 m2 stor garage på matr. nr. 11 ø Stavnsholt.
Ejendommen,
der er bebygget m~d et 110 m2 stort sommerhus og
en 12 m2 stor annexbygning,
er omfattet af beskyttelseslinie
mod
Furesøen og af Overfredningsnævnets
afgørelse af 19. august 1982
om fredning af arealer ved Stavnsholt
i Farum Kommune.
Ifølge afgørelsen af 19. august 1982 har fredningen til formål at bevare de la~dskabel-ige 'væ'rdie-r, -de-r'er -knyifei til- området, herunder at sikre det åbne forløb af den grønne kile mellem
Farum og Birkerød byer.
Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således ikke opføres ny bebyggelse,
herunder skure o.lign. samt tilbygninger til eksisterende
bebyggelse.
Uanset fredningen må der opføres sommerhus på grundene i det

'\
"

•

område ved Forårsvej , som er særligt afgrænset på fredningskortet, og den eksisterende
bebyggelse .i dette område må udvides ved
tilbygning
eller suppleres med udhus, carport el.lign., alt indtil et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund. Hvis et
eksisterende
større hus brænder, kan det uanset denne størrelsesbegrænsning
genopføres på fundamentet.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg
Amt, landskabsafdelingen,
og Danmarks Naturfredningsforening,
der ikke har
kunnet anbefale dispensation
som ansøgt.
Således foranlediget
meddeler nævnet herved i medfør af bestemmelsen
i naturfredningslovens
§ 47 a, stk. log
fredningsaf-

-

gørelse

af 19. august

2 -

1982 for sit vedkommende

afslag

på de an-

søg~e bebyggelser allerede som følge af, at disse findes i strid
o
med • formalet
med den ved Overfredningsnævnets
afgørelse af 19.
august 1982 bestemte fredning.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes

til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse, vedkommende amtsråd, kommunalbestyrelsen
samt anerkendte foreninger og
institutioner,
der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål.
En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren,
Kruse, Gl.Dronninggårds
Alle 5, 2840 Holte.
~i (~CUtutu((
Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken
13,
2970 Hørsholm.

Toni

R[G. ~H(.Q 4.00

e

Fredningsnævnet

2 4 J ULI 1995

Helsingør, den

for

Frederiksborg Amt
Modtaget U

Skov og
ø

Natui'S'(yi"eiseii!

2 5 JUU 1995

Ved~.

FS 46/95,

matr.

nr. 10 f Stavnsholt

by, Fa~um.

Ved skrivelse af 1. juni 1995 ha~ Fa~um Kommune for eje~en af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en
46 m2 tilbygning i 1 1/2 etage til eksiste~ende
enfamilieshus
på
ovennævnte ejendom efter nedrivning af et eksiste~ende
muret
udhus.
Ejendommen er omfattet af Ove~fredningsnævnets
kendelse af 19.
august 1982, der ha~ til formål at "bevare de landskabelige
værdie~, de~ e~ knyttet til området, herunde~ at sik~e det åbne forløb af den grønne kile mellem Farum og Bi~kerød byer".
I den anledning meddele~ nævnet herved i medfø~ af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Den således meddelte tilladelse
bo~tfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2, såfremt den ikke e~ udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens
meddelelse.
Nævnets

afgørelse

kan inden

4 uger fra den dag, afgørelsen

er

meddelt, påklages til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danma~ks Natu~fredningsforening
og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet
og
indsendes til fredningsnævnet.

I'

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-

Stengade72-74,3000Helsingør

Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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seslovens

I

§

87, stk. 3.

Thorkild
nævnets

Bendsen
formand.

•

.'
Mads Rønne, Stavnsholtvej
214, 3460 Birkerød
Danmarks Naturfredningsforening,
j.nr. 0119-15
Farum Kommune, j.nr. 01.05.10 P21/2896
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd.
j.nr. 8-70-52-6-207-3-95,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Gudrun Lund Meyer.

·,
År 1997 den 29. januar Id 9.00 afholdt Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt møde på
ejendommen

matr.nr.

4 u Stavnsholt by, Farum, beliggende Forårsvej

sagen

33, Farum

Modmg@f(

U

Sf(ov.-og Naturstyreiseiil

o3

FS 88/96
Ansøgning om tilladelse til bibeholdelse

JAN. 1997

af tilbygning.

For nævnet deltog formanden, dommer Thorkild Bendsen samt Ole Retoft og Gudrun
Lund Meyer.
Ansøgeren, den tidligere ejer, Tina Kriiger og den nuværende ejer, Lone Gade var mødt.
•

For Farum Kommune var mødt Lilli Hansen.
For Frederiksborg Amt var mødt Susanne Koch.
For Danmarks Naturfredningsforening
Tina KriiRer opJyste,~

var mødt Arne Kjølby.

hun lcø.bte_ejendommen-L1992.-Den-vaLda-bebygget-med-et-----

gammelt sommerhus som hun fik tilladelse til at nedrive og i stedet opføre et type sommerhus. Dette havde ifølge specifikationerne et areal på 74 m2, men en nærmere opmåling viste at dets areal var 71,6 m2. P.g.a. af et uafklaret mellemværende med kommunen vedrørende kloakeringsforholdene

på ejendommen søgte hun ikke ibrugtagningstilla-

delse efter opførelsen af sommerhuset.

e

På grund af familieforøgelse

lod hun i 1996 sommerhuset udvide med en tilbygning på

10,8 m2. Hun søgte ikke forinden byggetilladelse
salgsovervejelser

hos kommunen. I forbindelse med

ansøgte hun kommunen om ibrugtagningstilladelse

til huset inel. tilbyg-

ningen. Hun har siden solgt huset til Lone Gade. Der er på ejendommen 2 ældre udhuse
på henholdsvis ca. 6,5 m2 og ca. 8m2. Det samlede bebyggede areal inel. udhusene udgør således ca. 96.m2.
Lilli Hansen oplyste, at Farum Kommunes tekniske udvalg har besluttet at det ikke kan
anbefales

at udvidelsen

af sommerhuset

godkendes

ved en dispensation

ningsnævnet idet enhver fravigelse fra fredningskendelsens

fra fred-

krav om en maksimal bebyg-

gelse på 75 m2 vil skabe en uønsket præcedens. Hun henholdt sig i øvrigt til kommunens
skriftlige indlæg i sagen.

\ q~6"'
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Susanne Koch oplyste at Frederiksborg

Amt anbefaler fredningsnævnet

at nægte god-

kendelse af tilbygningen til sommerhuset med henvisning til at den specifikke arealbegrænsning i fredningsafgørelsen

på 75 m2 må respekteres. Enhver forøgelse af et som-

merhus indebærer principielt en risiko for forøgelse af belastningen af det sårbare område. Hertil kommer, at ejendommen tillige er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

søbe-

skyttelseslinie.
Arne Kjølby oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening

tilslutter sig kommunen og

amtets anbefaling af at fredningsnævnet meddeler afslag på ansøgningen.
Tina Kriiger henviste til sin skriftlige ansøgning i sagen og fremhævede,

at udvidelsen

af sommerhuset ikke er synlig fra vejen og ikke uforenelig med fredningens formål. Hertil kommer at adskillige andre huse i kvarteret overskrider arealbegrænsningen
ningskendelsen.
•

i fred-

Både hun og den nuværende ejer vil være indforstået med at det gøres

til et vilkår for en dispensation, at de eksisterende udhuse på ejendommen fjernes.
Lone Gade tilsluttede sig det af Tina Kriiger anførte.
Efter votering besluttede et enigt fredningsnævn

at meddele afslag på ansøgningen om

godkendelse af udvidelsen på 10,8 m2 af det på ejendommen værende sommerhus. Næv__

-",n"",et,,--.hachery.edJagt_vægt_på
,_at_Overfredningsnævnets-afgørelse-af-1-9-.---august-1-982-indeholder en specifik angivelse af det areal der maksimalt må bebygges på grunden, hvoraf
følger at der kun under under helt ekstraordinære

omstændigheder vil være grundlag for

at tillade et større byggeri på grunden. Der ses ikke at foreligge sådanne omstændigheder.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet

af adressaten

turfredningsforening

for afgørelsen,

offentlige myndigheder,

Danmarks

Na-

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

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter,
at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens
Ole Retoft

§ 88, stk. 1.

Thorkild Bendsen

Gudrun Lund Meyer

nævnets formand

,

Udskriftens rigtighed bekræftes

Frednin"",

,,'n~
Thorkild Bendsen

Amt, den3

f JAN. 1997

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

I' 'a:

Helsingør, den 12. maj 1997

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

Vedr. FS 88/96. Matr. nr. 4 u Stavnsholt by, Farum, beliggende Forårsvej 33.
Den 29. jan. 1997 traf fredningsnævnet

efter en besigtigelse af ovennævnte ejendom

en afgørelse, hvorefter en af den tidligere ejer, Tina Kriiger indgivet ansøgning om
tilladelse til bibeholdelse af en tilbygning til et sommerhus på ejendommen ikke kan

el

imødekommes, således at tilbygningen skal fjernes. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. aug. 1982.

Herefter har fredningsnævnet

modtaget skrivelse af 6. febr. 1997 fra Farum Kom-

mune, hvorefter også de to ældre udhuse, der ved besigtigelsen blev konstateret på
-

__

lgrunden,_ønskes_fj emet,-således-at-begrænsningen-i-bebyggelsesretten-til-7-5-mLincl.
udhus e overholdes.

Nævnet har i anledning heraf modtaget en skrivelse af 27. febr. 1997 fra Tina Kriiger.
Skrivelsen indeholder

1. en anmodning om genoptagelse af den afsluttede sag på grund af angiveligt nye
oplysninger med henblik på at bibeholde udvidelsen af sommerhuset på betingelse af,
at de to udhus e fjernes, eller
2. en ny ansøgning om tilladelse til at bibeholde udvidelsen af sommerhuset på samme
betingelse, og

J. en påklage til Naturklagenævnet af afgørelsen af 29. jan. 1997 med den tilføjelse,
at der først vil blive udformet en egentlig klage, når fredningsnævnet

har behandlet

Farum Kommunes skrivelse af6. febr. 1997.

Den nuværende ejer af ejendommen,

Lone Gade har i skrivelse af 16. marts 1997

tilsluttet sig det anførte i Tina Kriigers skrivelse.

e
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Nævnet har under sagens behandling indhentet udtalelser af 26. febr. 1997 fra Frederiksborg Amt og af 5. marts 1997 fra Danmarks Naturfredningsforening.

På det således foreliggende grundlag træffer fredningsnævnet følgende afgørelse:

Ad l: Nævnet finder ikke grundlag for at genoptage behandlingen af den ansøgning,
der afsluttedes ved afgørelsen af 29. jan. 1997.

Ad 2: Det findes utvivlsomt, at begge udhuse på ejendommen er omfattet af 75 m2_
begrænsningen i Overfredningsnævnets
•

afgørelse af 19. aug. 1982. Det lægges efter

det oplyste til grund, at Farum Kommunen ikke har haft kendskab til de to udhuse på
ejendommen forud for byggetilladelsen

i 1992 og ikke i forbindelse med ansøgningen

herom blev gjort bekendt med udhus ene af ansøgeren.

Under disse omstændigheder

finder nævnet, at de grunde, der førte til afgørelsen af 29. jan. 1997, tillige må føre til,
at det pålægges ejeren at fjerne udhusene efter en af tilsynsmyndigheden,

Frederiks-

borg Amt fastsat frist. Nævnet meddeler således afslag på ansøgningen_om,_aLudvideisen af sommerhuset tillades bevaret på betingelse af, at de to udhus e fjernes.

Ad 3: Påklagen af nævnets afgørelse af29. jan. 1997 er noteret rettidigt modtaget og
vil blive videre sendt til Naturklagenævnet.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til
Naturklagenævnet

af adressaterne for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening
afgørelsen.

og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

En eventuel

klage

stiles

til Naturklagenævnet

og indsendes

til

fredningsnævnet.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 88, stk. l.

IL0
Ole Retoft

~~orki~
nævnets formand

Gudrun Lund Meyer

.,

........ -.,.
MILJØ

& ENERGI
MINISTERIET

Tina Kriiger

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Carl Ploughs Vej 48

REG. NR.

3460 Birkerød

OOC)'l.

Q ().

Landskabskontoret
Jnr. SN 1996-1213/2-0007

•

Ref. LT-P

Klage over fredningsnævnets

afgørelse vedr. ejendommen

Den 6. januar 1998

matr. nr. 4 u, S!avnsholt by, Stavnsholt.
Afgørelse
Skov-og Naturstyrelsen

stadfæster hermed Fredningsnævnet

for

Frederiksborg Amts afslag på ansøgning om tilladelse til at bibeholde en allerede foretaget tilbygning på 10,8 m

2

til det eksisteren-

de sommerhus på den ovennævnte ejendom .

•

Styreisens afgørelse er truffet i medfør af § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af3. januar 1992,jf. § 3 stk. 2 i lov nr. 19 afI3.januar 1997 om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om råstoffer.
Redegørelse for sagen.
Det fremgår af sagen, at De erhvervede ejendommen i 1992 og fik

Miljo- og Energiministeriet

tilladelse til at nedrive det eksisterende sommerhus og opføre en ny

Skov- og Nat/lrstyrelsen

sommerhusbebyggelse

på 74 m2, incI. en overdækket terrasse.

Haraltlsglule

53

ø

1 I (JOKoben/Iilvn

Tlf. 39 47 lO 00

Det fremgår videre af sagen, at De i 1996 lod sommerhuset udvide

•

med en tilbygning på 10,8 m

2

uden forinden at søge om tilladelse

Fax 39 17 98 99
Telex l/485nat/lre

tik
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hertil.
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E-po~t (Internet):
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I brev af 13. oktober 1996 har De gennem Farum Kommune ansøgt
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt om tilladelse til at bibeholde tilbygningen, idet De anfører, at det bebyggede areal før tilbygningen udgjorde 71,6 m

2

i følge Deres beregninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

afgørelse af 19.

august 1982 om fredning af arealer ved Stavnsholt.
Ifølge afgøreIsens § 5 må der opføres sommerhuse på grundene i

•

det område ved Forårsvej, som er særligt afgrænset på fredningskortet, og den eksisterende bebyggelse i dette område må udvides
ved tilbygning eller suppleres med udhus, carport eller lign., alt
indtil et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund.
Hverken

kommunen,

amtet eller Danmarks Naturfredningsfor-

ening kan anbefale en tilladelse til den ansøgte bibeholdelse af tilbygningen, idet man har lagt vægt på, at den specifikke arealbegrænsmng i-frean:ingsatgørelsen respekteres.
Fredningsnævnet har den 29. januar 1997 meddelt afslag til den ansøgte bibeholdelse af tilbygningen. Nævnet har herved lagt vægt
på, at fredningen indeholder en specifik angivelse af det areal, der
maksimalt må bebygges med på de enkelte grunde, hvoraf følger, at
•

der kun under helt ekstraordinære omstændigheder vil være grundlag for at tillade et større byggeri på grunden.
Farum Kommune har efterfølgende i brev af 6. februar 1997 anmodet fredningsnævnet om at supplere den trufne afgørelse i relation
til 2 ældre udhus e på i alt 14,5 m2, som man blev opmærksom på i
forbindelse med fredningsnævnets besigtigelse.
Fredningsnævnet har fremsendt kommunens brev til Dem med anmodning om en udtalelse.
I brev af 27. februar 1997 har De herefter anmodet fredningsnævnet
om at behandle sagen på ny med henblik på dispensation fra Credningen til den foretagne udvidelse af sommerhuset på betingelse af,

2

"Ir

at de to omhandlende udhuse nedrives. Deres brev er dog samtidig
en klage over fredningsnævnets afgørelse af29. januar 1997.
Fredningsnævnet har den 12. maj 1997 meddelt Dem afslag på Deres ansøgning om tilladelse til at bibeholde tilbygningen på betingelse af, at de to udhus e fjernes.
FrednIngsnævnet har herefter videresendt Deres brev af 27. februar
1997 til Naturklagenævnet

•

som klage over fredningsnævnets afgø-

relse af29. januar 1997 vedr. tilbygningen .
De har i klagen bI. a. henvist til, at det eksisterende huset ikke er 74
m 2 stort men 71,6 m2 og at huset efter tilbygningen er på 82,4 m2

-

altså en overskridelse i forhold det ved fredningen tilladte på 7,4
m2. De har endvidere peget på, at der ikke i fredningsnævnets afgørelse er oplyst forhold, der kan begrunde, at det ansøgte vil stride
mod fredningens formål.
Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse.

Formålet med fredningen er at bevare området i den nuværende tilstand, hvilket bl.a. indebærer, at der i henhold til § 2 i afgørelsen
ikke må opføres yderligere bebyggelse, med mindre dette er tilladt i
•

fredningen. Det er i § 5 udtrykkeligt angivet, at det bebyggede areal
på hver grund i det omhandlede område ved Forårsvej maksimalt
må udgøre 75 m2 og at udhus e, carporte og lign indgår i beregningen heraf.
Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagen
findes der ikke at være grundlag for at ændre fredningsnævnets
afslag på Deres ansøgning om dispensation

fra fredningen med

henblik på bibeholdelse af den opførte tilbygning.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster herefter den af fredningsnævnet
den .29. januar 1997 trufne afgørelse, idet amtet fastsætter fristen
for, hvornår tilbygningen skal være fjernet.

3
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4
Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden et halvt år efter
datoen for denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens

~d
•

venlip...hilsen

~\f~.~
Lisbeth Toft- Petersen

•

§ 88 stk. 1.

00094.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00094.00
Dispensationer i perioden:

02-06-2000 til 16-06-2005

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 2. juni 2000

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686
,I

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
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Vedr. FS 98/99. Matr. nr. 9 h Stavnsholt by, Farum, beliggende Stavnsholtvej
202, Farum Kommune. Amtets j.nr. 8-70-51-8-207-8-99.
Ved skrivelse af 2. december 1999 har Frederiksborg
ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet

Amt på vegne af ejeren af

om tilladelse til at opføre en ca 215 m2

stor lade på ejendommen til opbevaring afhalm, maskiner og redskaber.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 19. august 1982 om

fredning af arealer ved Stavnsholt i Farum Kommune.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området,
---h1erunder'at-sikre-det-åbne-forløb.afden.grønne.kikmellem

Fredningsbestemrnelseme

Farum og Birkerød byer
.
._--_.

anfører bl.a., at der ikke må opføres ny bebyggelse,

herunder skure o.lign. samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse.

I fredningsbestemmelserne

er bl.a. anført:

"Uanset fredningen må der dog opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig
nødvendigfor den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom,

bortset fra

drivhuse. Det er dog en betingelse herfor, at den ny bebyggelse opføres i umiddelbar
tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, medmindre der er tale om et
sædvanligt læskur for kreaturer."

Af sagen fremgår, at Amtet har besigtiget ejendommen.

Ved besigtigelsen blev det

konstateret, at en lade af den omtalte størrelse og udformning opført i umiddelbar
nærhed

af de eksisterende

bygninger

eksisterende bygninger og landskabet.
af fredningen ud mod Stavnsholtvej.

på ejendommen,

vil skæmme

både

de

Den valgte placering for laden ligger i kanten
Arealet er tilgroet med forskellige løvfældende

og stedsegrønne

træer, som dels er selvsåede og dels stammer fra en tidligere

planteskole på stedet.

Bag beplantingen

ligger der desuden småbunker af træaffald

m.v.

Det er Amtets vurdering, at placering af laden på dette sted, ikke vil stride mod
fredningens formål om bevaring af de landskabelige værdier. Amtet kan på denne
baggrund anbefale, at fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50 stk. 1

meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at den eksisterende afskærmende
randbeplantning bibeholdes og stedse vedligeholdes med plantning af naturligt
hjemmehørende træer.

Efter det således foreliggende meddeler jeg i medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7.
september 1997 om forretningsorden

for fredningsnævn § 9, stk. 4 på nævnets vegne

tilladelse til det ansøgte på det af Amtet anbefalede vilkår.

Tillaaelsen-bortfalder-i-henhold-til-naturbesk-yttelseslovens-§-66,-stk.-2,_såfremLden
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten
fredningsforening
gørelsen.

for afgørelsen,

offentlige myndigheder,

Danmarks

Natur-

og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til frednings-

nævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Thorkild Bendsen
nævnets formand

§ 87, stk. 3.

1\

RE6.NR.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

GO~Y.OO

18 JAN.

2002

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
J.nr. B 13.027

Farum Kommune
Rådhuset
Rådhustorvet 2
3520 Farum

Vedr. FS 78/01. Opførelse
sommerhus

samt lovliggørelse

af nyt sommerhus

til erstatning

af opstillede pavilloner

t Stavnsholt by, Farum, Forårsvej

for eksisterende

på ejendommen

matr.nr.

4

31 i Farum Kommune.

Ved brev af 9. august 2001 har Farum Kommune
ansøgning fra ejerne af ovennævnte

tilsendt fredningsnævnet

en

ejendom om tilladelse til at opføre et nyt

----

sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus påejendommen.

Af ansøgningen

fremgår, at der ønskes opført et sommerhus på 75 m2 bebygget-

/etageareal samt kælder på 111 m2• Itilknytning til sommerhuset ønskes der opført to
overdækninger udført ved af tagfladen på bygningen udføres med et areal på i alt 145

Farum Kommune
anderledes

end

har i sit brev oplyst, at overdækninger
udhuse,

carporte,

garager

m.m.,

i byggeloven

og i BBR-registeret

er stillet
indgår

overdækninger ikke i det bebyggede areal.

Fredningsnævnet

har til brug for sin behandling af sagen indhentet en udtalelse fra

Frederiksborg Amt. Udtalelsen er sålydende:

"

•

I forbindelse med behandlingen

af ansøgnmgen har Landskabsafdelingen

besigtIget ejendommen

den

2

10. oktober 2001. Det kunne konstateres,

at der på grunden foruden det eksisterende

opstillet to store pavillonerlskurvogne.

Efter udsendelse

sommerhus - er

af varsel af påbud om lovliggørelse

af

pavillonerne modtog amtet den 19. oktober 2001 ansøgning fra ejerne om bibeholdelse af pavillonerne
i byggeperioden.

Ejerne har den 29. oktober 2001 oplyst, at det gamle sommerhus er fjernet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
ved Stavnsholt.

Det er fredningens

kendelse af 19. august 1982 om fredning af arealer

formål, at bevare de landskabelige

værdier, der knytter sig til

området, herunder at sikre det åbne forløb af den grønne kile mellem Farum og Birkerød
Fredningsbestemmelserne

byer.

anfører bl.a. at den eksisterende bebyggelse i det område ved Forårsvej, som

er særligt afgrænset på fredningskortet,

må udvides ved tilbygning eller suppleres med udhus, carport

el. lign., alt indtil et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund. Hvis et eksisterende større hus
brænder, kan det uanset denne størrelsesbegrænsning

genopføre s på fundamentet.

Desuden anføres, at

•

der ikke må foretages terræn- ændringer, idet der bl.a. ikke må foretages afgravning eller planering.

Vedr. opførelse af nyt sommerhus
sommerhus på 75

m2

til erstatning for eksisterende

bebygget-/etageareal

sommerhus:
2

samt kælder på 111 m

•

Tagfladen på bygningen

5-m2-idet-der-i-tilkn ytning-tiI-sommerhuset-ønskes-op

----med-et-areal-på-i-alt-14

Farum Kommune har oplyst, at overdækninger

Der ønskes opført et
udføres

fø rt to-overdækninger.

iflg. byggeloven og dermed i BBR-reglstret

Ikke indgår

i det bebyggede areal.

Det er amtets opfattelse, at man i fredningssag er ikke kan anvende BBR-registrets
af bebyggelsens

etageareal.

Der er tale om en naturfredning,

regler for beregning

og vi opfatter bebygget areal som det

areal, der er under tag med et normalt tagudhæng.

Det vurderes, at det ansøgte byggeri - pga. den store tag flade - er meget bastant og overdimensioneret,
og at en realisering af det ansøgte vil være en omgåelse af fredningsbestemmelserne.

Vedr. kælder: Der søges om en kælder på 111m2 med bl.a. fyrrum, ekstra toilet, hobbyrum
garage/værksted.
terrænændringer,

Der anlægges lyskasser omkring vinduerne.

Der redegøres

og

ikke konkret for de

der skal foretages i forbindelse med indgangsdør til kælder samt nedkørsel til garage.

Det anføres, at garageporten ikke kan ses fra vejene, idet terrasse og rækværk over og foran dækker for
udsyn.

Der er amtets vurdering,

at der er tale om en meget stor kælder til et sommerhus

på 75 m2•

•

I

>
li

I'
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Sommerhusets fundament bliver pga. kælderen reelt på 111m2•

Når det anføres, at garageporten

vil kunne ses fra vejene, skyldes det, at der etableres meget bastante og dominerende
rækværk, der skal dække for indsynet.

ikke

terrasser og

Det er ligeledes amtets vurdering, at der pga. garagenedkørslen

må foretages betydelige terrænændringer.

Amtet kan ikke anbefale så omfattende terrænændringer,

mener desuden - ikke mindst pga. fundamentets

og

størrelse - at en realisering af den ansøgte kælder vil

være en omgåelse af fredningsbestemmelseme.

Det er på ovennævnte baggrund amtets opfattelse, at en realisering af det ansøgte vil være uforenelig
med fredningens formål.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet

i medfør af Naturbeskyt-

telseslovens

§ 50, stk. 1

giver tilladelse til opførelse af det ansøgte nye sommerhus.

Vedr. opstilling af pavilloneme:
Der er søgt om bibeholdelse af pavillonerne i byggeperioden.
Og 13 m2• Det oplyses, at pavillonerne

De to pavilloner er på henholdsvis 40 m2

anvendes til opmagasinering

af sommerhusindbo,

opholdsvogn

for håndværkere og weekend- ophold for ejerne.

Det er forvaltningens

vurdering, at en midlertidig bibeholdelse af pavillonerne

vi(være afunderoranet

betydning i forhold til fredningens formål.

Forvaltningen

kan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse

medfør af Naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 på visse vilkår

anbefale, at fredningsnævnet
giver midlertIdig

tilladelse

i
til

bibeholdelse af paVillonerne.

Det er en betingelse

for tilladelsen, at paVillonerne fjernes fra ejendommen,

når et nyt sommerhus

ibrugtages, dog senest den 1. december 2002.

Såvel opførelse af nyt sommerhus
dispensation efter fredningen
naturbeskyttelse

som opstilling af pavillonerne

tillige amtets dispensation

§ 16 samt Hovedstadens

planlægning § 35. Når fredningsnævnets
naturbeskyttelseslovens

Fredningsnævnet

kræver udover fredningsnævnets

fra søbeskyttelseslinien

Udviklingsråds

landzonetilladelse

i medfør af lov om
i medfør

af lov om

afgørelse foreligger vil amtet behandle sagen i henhold til

§ 16."

har under sagens behandling tillige indhentet en udtalelse af 28.

september 200 l fra Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite.

Herefter kan

komiteen ikke på det foreliggende grundlag anbefale, at der gives dispensation.

4

Fredningsnævnets afgørelser:
Vedr. sommerhuset
Fredningsnævnet tiltræder den fortolkning af fredningsbestemmelseme,

der er anført i

Frederiksborg Amts ovenfor nævnte brev, hvorefter arealbegrænsningen
kendelsen af 19. august 1982 ikke kan antages at bero på ejendommens
BBR-registeret, men derimod på ejendommens samlede visuelle udtryk.

i fredningsareal iflg.
Det lægges

herefter til grund, at ejendommen på grund af de betydelige tagoverhæng overskrider
begrænsningen på 75 m2 i kendelsen.

Herefter, og da den projekterede ejendom på

grund af terrasser og rækværk m.v. i øvrigt skønnes at ville synes meget bastant og
dominerende, findes det ansøgte ikke foreneligt med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på det ansøgte.

Vedr. de opstillede pavilloner
Det tiltrædes at en tidsbegrænset bibeholdelse af de opstillede pavilloner vil være af
underordnefbetyoning

Undertegnede

i-fornold-til-fretlningens-formål-:-------------

formand

for

fredningsnævnet

meddeler

derfor

i

medfør

af

bekendtgørelse nr. 721 af7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn §
9, stk. 4, på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen er betinget af, at

pavillonerne fjernes fra ejendommen, når et nyt sommerhus ibrugtages, dog senest den
l. december 2002.

Ovenstående

afgørelser kan inden 4 uger fra den dag, afgørelserne

påklages til Naturklagenævnet

er meddelt,

af adressaten for afgørelseme, ejeme af den ejendom,

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

interesse

i afgørelseme

samt

landsdækkende

foreninger

og

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

som efter deres formål varetager væsentlige rekreative

interesser, når afgørelseme berører sådanne interesser.
Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

----~.

En eventuel klage stiles til

li
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Gudrun Lund Meyer

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Jette & Ulrik Hvidberg-Hansen,

Slags lunde Bygade 23, 3660 Stenløse

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-207-1-01

Skov- og Naturstyrelsen
Hovedstadens Udviklingsråd
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Niels P. Hansen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Gudrun Lund Meyer

--------

-----

att. Fredningsudval---------

V \./

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

,

Helsingør, den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Frederiksborg Amt
Landska~safdelingen
Kongens( Vænge 2
3400 Hillerød

FS. 50/04.
Ejendommen

Vedrørende opførelse af sommerhus i fredningen Stavnsholtkilen.
matr.nr. 40 Stavnsholt

By, Farum, Forårsvej 29,3520

Farum.

Deres j.nr. 8-70-51-8-207-3-04 og 8-70-51-4-207-2-04.

Ved brev af 14. juni 2004 har Frederiksborg Amt anmodet fredningsnævnet om en
uddybende fortolkning af Overfredningsnævnets

kendelse af 19. august 1982 om

fredning af arealer ved Stavnsholt i Farum Kommune. Anmodningen tager særligt
- - - ---sigte-på-

fredningsbestemmelsens -'!s0mmeFhuse~-til-brug-for-Amtets-fremtidige-- - - --- - --- - --- - ----

administration som tilsynsmyndighed.

Kendelsen fra 1982 har følgende indhold af betydning for det rejste spørgsmål:
"Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til
området, herunder sikre det åbneforløb af den grønne kile mellem Farum og Birkerød
Byer.

§ 2. Bevaring af området
Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere
bebyggelse, medmindre sådanne ændringer er tilladt i de følgende bestemmelser.

5. Bebvr:;r:;elsem.v.
Uanset fredningen må der endvidere opføres sommerhuse på grundene i det om råde
ved Forårsvej, som er særligt afgrænset på fredningskortet, og den eksisterende
bebyggelse i dette område må udvides ved tilbygning eller suppleres med udhus,
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carport el.lign., alt indtil et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund. Hvis et
eksisterende større hus brænder, kan det uanset denne størrelsesbegrænsning
genopføres på fundamentet. "

Amtet har i sti brev til nævnet oplyst følgende som baggrund for anmodningen:
"Det er Forvaltningens opfattelse, at området med sommerhuse i landzonen ved
Forårsvej er ved at ændre karakter i og med, at flere sommerhuse opføres med
hemse, og som følge heraf er meget høje. Hemsene vurderes at kunne benyttes
som boligareal. Endvidere er der i sommerhuskolonien flere huse med fuld kælder.
Fredningskendelsen giver mulighed for sommerhuse med et grundareal på 75 m2
alt inklusive uden forelæggelse for Fredningsnævnet. Denne begrænsning gør
formentlig, at det er attraktivt at bygge i højden og i dybden, for at vinde større
beboelsesareal.

-- ~-

~-

- - Ber-er på-ovenstående-ej endom-planlagt-et-sommerhus-med-et -grundareal- på-7 5 - ~m2. Husets længde er 16 meter og bredden 4,69 meter. Husets højde er 5,30
meter og ydervæggene er 4,5 meter høje. Beboelsesareal vil være ca. 100 m2
samt 51 m2 kælder.
Af fredningskendelsen fremgår, at der uden forelæggelse for Fredningsnævnet
kan
opføres sommerhuse inklusive skure, carporte etc. med et grundareal på 75 m2.

Det er forvaltningens opfattelse, at man med benævnelsen "sommerhuse" i
Overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1982 tilsigter opførelse af små
sommerhuse af størrelsesorden som de sommerhuse, der eksisterede på
fredningstidspunktet. Fredningens formål er netop at bevare de landskabelige
værdier og sikre et åbent forløb af den grønne kile mellem Stavnsholt og
Birkerød.
Ved at bygge i højden intensiveres bebyggelsen i strid med formålet - at sikre
den grønne kile. Det projekterede sommerhus vil fra nabo grundene synes højt,
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- ---

•

og har karakter af et toetages hus, om end det i nogen grad vil være omgivet af
den eksisterende beplantning.
Beplantning er ikke varig og vil, hvis den fjernes, i lighed med at den er fjernet
på nabogrunden matr.nr. 4q Stavnsholt By, synliggøre det projekterede
sommerhus. Med baggrund i fredningens intension og benævnelsen
"sommerhuse" mener Forvaltningen, at det foreliggende projekt er forsøg på
omgåelse af fredningsbestemmelserne.
Huset fremstår reelt i to etager med ca. 100 m2 boligareal inklusive ca. 25 m2
hems (benævnt som tagetageareal, disponibelt for hems) og 51 m2 kælder.

•

Til sammenligning fastlægger bygningsreglementet for småhuse og dermed
sommerhuse (af 15. september 1998) i sommerhusområder boliger i een etage.
Højden må være maximalt 5 meter og ydervægshøjden maximalt 3 meter.
Hemse, også benævnt indskudte etager, betragtes ifølge reglementet ikke som
selvstændige beboelsesrum, når gulvarealet er mindre end 4,5 m2.
Hertil kommer et afstandskrav på 5 meter til skel.
Sammenfattende-opnås-med-det-ansøgte-byggeri

-en-størrelse-o g-en-kvali tet;-dec

afviger fra det i fredningen forudsatte.

Frederiksborg Amt har 14. juni 2004 besigtiget ejendommen matr.nr. 40 Stavnsholt By og sommerhusområdet ved Forårsvej.
Skønt Stavnsholtfredningens ringe alder på 22 år må det erkendes, at der i sommerhusområdet er sket et skred i form af en udvikling mod stadig højere og
mere dominerende sommerhuse. Flere af sommerhusene har både kældre og
hemse, og der efterlades et indtryk af, at fredningsbestemrnelseme

er nærlæst og

mulighederne for bebyggelse er udnyttet til mindste detalje.
Udviklingen er båret afkendelsens manglende krav til sommerhusenes størrelser
og udseende bortset fra bestemmelsen om fundamentarealet på 75 m2.
Med den i forhold til fredningens intension forøgede størrelse overgår husene efterhånden til helårsanvendelse, hvilket ændrer områdets karakter mærkbart i
strid med fredningens formål.
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•

Det er Forvaltningens opfattelse, at "så ung en fredning" bør virke - ikke mindst
af hensyn til fremtidige forventninger til byggeri i sommerhusområdet

samt til

tidligere afgørelser, hvor Nævnet har krævet byggeri ud over 75 m2 fjernet.

Anbefaling.
Som tilsynsmyndighed har Amtet hermed redegjort for den udvikling, der
foregår i det fredede sommerhusområde. Der lægges ikke skjul på, at her er tale
om en yderst vanskelig afvejning af, hvad der kan betragtes som sommerhuse i
fredningsbestemmelsens

øjemed, samt hvad der på lang sigt vil "fortynde

fredningen"".

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse i sagen fra Farum Kommune, der ved brev
af28. juni 2004 har meddelt fredningsnævnet:
"
Ejendommen ligger i landzone og indenfor den såkaldte "Status Quo-fredning" -------Overfreoningsnævnets"Kenuelse

afT9~augusfr98T

- ----------

Fredningen åbner mulighed for, at man på ejendommene på Forårsvej kan
opføre en sommerhusbebyggelse på maksimalt 75 m2 bebygget areal, ink!.
eventuel carport, udhus o. lign.
Denne bestemmelse i Fredningen er således overholdt.

Den 27. maj 2004 behandlede Byrådets Plan- og Ejendomsudvalget ansøgningen
og tilsluttede sig Forvaltningens opfattelse af, at det ansøgte projekt ikke er i
strid med bestemmelserne i Fredningskendelsen af 19. august 1982. Udvalget
besluttede derfor, under forudsætning af Amtets dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens

§ 16 for så vidt angår søbeskyttelseslinien mod

Furesøen, at meddele 1andzonetil1adelse til det ansøgte.

Området på Forårsvej er ikke et sommerhusområde,

men et område i

landzone, hvor det efter den pågældende fredningskendelse,

er tilladt at opføre

sommerhuse på maksimalt 75 m2 bebygget areal på hver grund.
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Det er Farum Kommunes vurdering, at Fredningskendelsens

bestemmelser

ikke giver mulighed for juridisk at afslå en ansøgning om at bygge et
sommerhus
i en højde af 5,3 m,
med en indbygget hems og
- med kælder på 51 m2
som i alt medfører et beboelsesareal på 100 m2 etageareal, da
Fredningskendelsens
Bestemmelserne

eneste begrænsning er 75 m2 bebygget areal.

i Bygningsreglementet

for småhuse af 1998, indeholder kun

bestemmelser for sommerhuse i Sommerhusområder,

og finder derfor ikke

anvendelse for det aktuelle område, som ligger i landzone.

Siden 1982 har de arkitektoniske strømninger også for sommerhuse udviklet
og ændret sig, og der er i området på Forårsvej bygget flere sommerhuse i "ny
stil", som naturligvis afviger fra den stil, som var almindelig først i firserne.
--------'Farum-Kommun-e-

nar-funtl"enieraktuelle

I Fredningskendelsens

praj eRCflof og spændenoe:-----

§ 5 er der ikke bestemmelser, der begrænser en

eventuel bebyggelses højde, etageareal, indbyggede hemse, kælder eller den
arkitektoniske udformning.

Såfremt Fredningsnævnet

og Frederiksberg Amt finder Fredningskendelsens

intentioner udtyndet og derved dens formkrav og bestemmelser upræcise, kan
dette kun efter Kommunes vurdering ændres med en ny fredning, og Farum
Kommune fastholder, at det ansøgte projekt ikke er i strid med
bestemmelserne i Overfredningsnævnets

kendelse af 19. august 1982."

Endelig har nævnet modtaget sålydende udtalelse fra ejeren af den pågældende
ejendom:
"Jeg vil hermed sige, at jeg står uforstående overfor Amtets udtalelser!
fortolkning af min byggesag.

5
-----.----

)

Huset vil på ingen måde synes stort på grunden. Det er blot 30 cm højere end
et normalt sommerhus (til orientering skal i denne forbindelse nævnes at det
almindelige sommerhus reglement ikke er gældende), og er placeret på den
laveste beliggende grund på hele vejen. Til orientering er nabohuset omtrent
31!zmeter højere i niveau.
Endvidere har det en meget diskret, sortmalet bygningskrop- uden karnapper,
fremspring eller lignende, og er som nævnt beliggende lavt (nærmest i et hul).
Det er således for undertegnede at se, en forkert opfattelse, som hersker i
Frederiksborg Amt vedrørende huset størrelse. Det er et lille hus, på 75 m2 i
grundareal, tilpasset og indpasset naturens omgivelser. Huset er lagt på langs,
således det hverken støder naboer eller generer kikket fra Furesøen.
(Der har heller ikke været naboindsigelser,

da der er taget et behørigt hensyn

til alle). Huset er på 75 m2 i boligareal (kælder indregnes ikke og det
disponible areal for hems kan ikke medregnes i boligareal, da højden på
mellem 1,60 og 2,30 i spidsen ikke opfylder reglerne for beboelse).
- - --

---

Som tidITgere-næviit1igiernusetpnangsargrunaen~et

smaltlIus;-og-med----

den eksisterende høje beplantning mod øst dannes harmoni mellem
bevoksning og hus. Beplantning i nord/vest retningen er sammenfaldende

med

huset form, som jo er smalt, og derfor ikke blokerer for synet fra søen.

- - -"
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Det er ubestridt, at det hus, som ejeren ønsker af opføre, opfylder de formelle krav, der
er angivet i fredningskendelsen
Fredningsnævnet

af 1982 til sommerhuse i området ved Forårsvej.

finder ikke, at de forhold omkring den senere bebyggelse

af

området, der er påpeget af Amtet, kan medføre, at nævnet tillægges kompetence til
uanset ordlyden af fredningskendelsen at stille krav til husets nærmere udformning og
indretning.

Nævnet konstaterer derfor, at dets tilladelse er ufornøden til gennem-

førelse af det pågældende projekt.

De anførte forhold kan heller ikke begrunde, at der generelt med henblik på den
fremtidige praksis omkring opførelsen af sommerhuse i det pågældende område kan
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indlægges andre krav til det enkelte projekt end dem, der fremgår af kendeIsens
ordlyd. Såfremt dette fører til en tilstand, der afviger fra formålet med den nuværende
fredning, må tilstanden søges ændret ved, at der rejses en ny fredningssag med det
formål at ændre den nugældende fredning for at hindre en efter Amtets opfattelse
uheldig udvikling afbyggeriet i området.

Fredningsnævnet har ved ovenstående truffet en afgørelse, der inden 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt, kan påklages til Naturklagenævnet

af adressaten

for

afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder
og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen

samt

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

foreninger og organisationer,

som efter deres formål

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

-~- --Der er-enbetingelse -TorNiiturKlagenævnelsoeliandling-afen
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

Nævnet vil sende klageren en

på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet
modtaget.

-klage-;--at-klageren

vil ikke påbegynde

Vejledning

behandlingen

om gebyrordningen

af klagen,

kan findes

før gebyret

er

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Hans Wagner Jensen

Kopi af delme afgørelse er sendt til:
Tine Steffen Nielsen, Forårsvej 29, 3520 Farum
Farum Kommune

e

J. nr. 01.02.05 A50/1581145

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

29 MRS.2005

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

•

FS 15/05. Lovliggørelse

SkO\/-

:Vlod1aget
og Na1urstymuser

af træskur og overdækket cykelskur/brændeskur

ejendommen matr. nr. 4 1 Stavnsholt

by, Farum, Forårsvej

på

35 i Farum

Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-207-10-04.
Ved brev af 8. februar 2005 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en
ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om lovliggørelse af et træskur og et
- - - - ---

- --overdækkeLcykelskur/brændeskuLpå_ej

endomm~n.

_

Amtet har i sit brev til fredningsnævnet oplyst følgende om sagen:
"Frederiksborg Amt har den 30. november 2004 varslet et påbud over for ejeren
af ovennævnte ejendom, Bo Bjerregaard, vedr. lovliggørelse af træ skur på 8 m2

•

og overdækket eykelskur/brændeskur på anslået 8-10 m2 på ejendommen .

Ansøgningen:
Ejeren har efterfølgende søgt om tilladelse til at bibeholde træsk.'Ufog overdækning til eykler/brænde. Ejeren oplyser, at træskuret har ligget der i al den tid, han
har haft grunden (siden 1988).

Fredningsforhold:
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1982
om fredning af arealer ved Stavnsho1t. Det er fredningens formål at bevare de
landskabelige værdier, der knytter sig til området, herunder at sikre det åbne for-

•

løb af den grønne kile mellem Farum og Birkerød byer .

~\

-ltl\} 2-\LJI

~'J7)

l

Fredningsbestemmelseme

anfører i § 2, at der ikke må opføres yderligere

bebyggelse, med mindre dette er tilladt i fredningen. I § 5 angives, at der uanset
fredningen må opføres sommerhuse i det område ved Forårsvej, som er særligt
afgrænset på fredningskortet, og at den eksisterende bebyggelse i dette Olmåde
må udvides ved tilbygning eller suppleres med udhus, carport el. lign., alt indtil
et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund. Hvis et eksisterende større
hus brænder, kan det uanset denne størrelsesbegrænsning genopføres på
fundamentet.

Sag på naboeiendommen:
Den 29. januar 1997 meddelte fredningsnævnet afslag på bibeholdelse af en tilbygning på 10,8 m2 på naboejendommen matr.nr. 4u Stavnsholt by, Farum, Forårsvej 33 (FS 88/96). Eksisterende sommerhus udgjorde 71,6 m2. Den 6. januar
1998 stadfæstede Skov- og Naturstyrelsen fredningsnævnets afgørelse. På
samme ejendom pålagde fredningsnævnet den 12. maj 1997 ejeren at fjerne to
ældre uclliusepåYalr 14;5 m:2~således-arDegrænsnihgen-tDebyggelsesretten-til
75 m2 inkl. udhuse kunne overholdes. Fredningsnævnet og Skov- og
Naturstyrelsen lagde i deres begrundelser for afslagene vægt på, at ''fredningen
indeholder en specifik angivelse af det areal, der maksimalt må bebygges med
på de enkelte grunde, hvoraf følger, at der kun under helt ekstraordinære

•

omstændigheder vil være grundlag for at tillade et storre byggeri på grunden.

/I

Amtet kunne ved en besigtigelse den 31. maj 1999 konstatere, at såvel de to
ældre udhuse som tilbygningen på 10,8 m2 var fjernet.

Status for eiendommene i sommerhusbebyggelsen ved Forårsvei:
I brev af8. december 2004 anmodede amtet Farum Kommune som
landzonemyndighed om at oplyse status for de enkelte ejendomme i
sommerhusbebyggelsen ved Forårsvej. Baggrunden for forespørgslen var, at der
i flere tilfælde - bl.a. på nærværende ejendom - har været sager om ulovligt

•

opførte tilbygninger og/eller udhus e i det fredede område; byggeri som evt. kan
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have sin baggrund i, at nogle af sommerhusene muligvis anvendes til ulovlig
helårsbeboelse.

r svar

af lO. januar 2005 fra Farum Kommune vedlægges en oversigt over ejen-

dommenes status m.v. Det fremgår af oversigten, at samtlige ejendomme har
sommerhusstatus. Amtet har i 1994 og 95 givet personlig dispensation til helårsbeboelse til ejeme afForårsvej 34 og 37.

Vurderinf; og udtalelse:
Amtet skal understrege, at den lovlige anvendelse af ejendommen er til sommer-

•

hus og ikke til helårsbeboelse .

Det er ligesom i 1997 amtets opfattelse, at den specifikke arealbegrænsning i
fredningen på 75 m2 skal respekteres. Enhver forøgelse af bebyggelsen
indebærer principielt en risiko for en negativ påvirkning af de landskabelige
kvaliteter i det meget værdifulde landskab, som den grønne kile ved Stavnsholt
udgør.

------

Det er på ovennævnte baggrund amtets opfattelse, at en bibeholdelse af skuren e
vil være uforenelig med fredningens formål. Fredningsnævnets tidligere
restriktive praksis i området skal derfor fortsætte. Amtet lægger herunder særlig

•

vægt på, at en dispensation vil kunne skabe uheldig og uønsket præcedens for
den fremtidige administration af fredningen.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 giver tilladelse til bibeholdelse aftræskur og
overdækket cykelskurIbrændeskur.

Bibeholdelse af træskur og overdækket cykelskuribrændeskur kræver udover
fredningsnævnets dispensation efter fredningen tillige amtets dispensation fra
søbeskyttelseslinien i medfør aflov om naturbeskyttelse § 16. Når
fredningsnævnets afgørelse foreligger, vil amtet behandle sagen i henhold til

•

naturbeskyttelseslovens § 16."
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I sagen foreligger tillige ansøgningen af 3. december 2004 fra ejeren til Frederiksborg
Amt.
Ansøgningen er sålydende:
"Jeg kan forstå at det er kommet bag påjer som myndighed at jeg har et skur på
8 m2 på min grund.
Skuret har ligget der i alt den tid jeg har haft grunden (siden apri11988) og har
indgået i ejendomsskatten med 20 - 25 % af arealet

=2

m2. DVS at jeg er blevet

beskattet af 74m2 i alt i den tid j eg har haft det nuværende hus på matriklen
(sidenjuni 1989); Se bilag. Dajeg fik min ibrugstagstilladelse (1991) sagde

•

Børge Pedersen fra Farum kommune at alt var som det skulle være, og dajeg
har betalt for skuret efter kommunens anvisninger har jeg aldrig skænket det en
tanke at det kunne være ulovligt. I vil kunne se af ejendomsskatte bilagene fra
kommunen, at det har indgået i kommunens opfattelse afhvad der var af
bygninger på ejendommen. Det generer ingen og tilsidesætter ikke fredningens
af 1982 formål.

- --J eg-llar selvfølgelig vænnerm:ig-m-arha ve-deto g-erglad-fordet-så-derfor-vi1- j eg
gerne blive ved med at have det. Et godt skur er jo en god ting så det håber jeg I
har forståelse for.

Angående brændeskurene eller hvad man skal kalde de overdækkede areal som

•

jeg har lavet i forbindelse med skuret er det primært for at:ta brændet tørret på
den bedst tænkelige måde så det ikke danne for meget C02 ved forbrænding.
Det siger sig selv at brænde der ligger under et rigtig halvtag vil blive bedre
tørret end brænde det ligger under pressending. Det handler om at :ta fugten ud
afbrændet. Brænde som ligger under en presenning har det med at bevare mere
fugt da fugten ikke kommer ordentligt væk. Samtidig fik jeg nogle gamle
gennemsigtige tagplader som jeg så lagde i mellemrummet for at have tag over
cyklerne. Hvis I ikke kan billige at der er gennemsigtige tagplader på
brændeafdelingen og cykel afdelingen kan pladerne fjernes meget nemt. De
generer ikke nogen og er ikke i konflikt med fredningen af 1982 for området.
Dog giver de et større areal under tag end de maksimale 75 m2 som § 5
omhandler, men § 8 tilkendegiver jo klart og tydeligt at der kan dispenseres hvis

4

."

<O,

formålet med fredningen, § 2 ikke tilsidesættes. Faktisk er det kun min Nabo
som kan se dem og hun vil hellere have dem end de gamle grimme
pressendinger.
Er dette ikke svar nok vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderligere."

Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet tiltræder Amtets vurdering og begrundelser, hvorefter en
lovliggørelse af de af sagen omfattede skure vil stride mod formålet med fredningen.
Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at fredningen indeholder en præcis angivelse af
størrelsen af den lovlige bebyggelse af de omfattede ejendomme.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1

afslag på ansøgningen om lovliggørelse af skurene.

Amtet skal som tilsynsmyndighed påse, at skuren e fjernes inden en af Amtet fastsat
----fi·ist.

------

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen
vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig
interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis
hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og
organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet
og indsendes til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er
modtaget.

Vej ledning

om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen

Hans Wagner Jensen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Bo Bjerregaard, Forårsvej 35, 3460 Brrkerød
Farum Kommune J. nr. 01.03.03 GOll1620947
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsforrnand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsrnedlem Niels Olesen
--- -

- --Nævnsrnedlem

Hans_WagneLJensen

~----

_
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

(J() '17 t)tf

2 9 MRS. 2005

Helsingør, den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Farum Kommune
Plan og Byg
Rådhuset
3520 Farum

Lc&
FS 103/04. 11 z Stavnsholt by, Farum, beliggende Forårsvej 36 iFarum
•

Kommune. Deres j.nr. 01.05.10P25/1620194.
Fredningsnævnet har fra Farum Kommune ved brev af26. oktober 2004 modtaget en
ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at opføre et nyt
sommerhus på 103 m2 på ejendommen.
Kommunen har i sit følgebrev oplyst:
"
------------------

----

- ---

--

------

-----

-----

Forvaltningen har besigtiget forholdene på stedet, og ansøgningen har herefter
den 21. oktober 2004 været behandlet i Plan- og Ejendomsudvalget.
Udvalget besluttede at fremsende sagen til Fredningsnævnet
- med anbefaling af dispensation fra Fredningskendelsens § 3 - men

•

- uden anbefaling af dispensation for så vidt angår Fredningskendelsens

§ 5.

Ejendommen ligger endvidere i landzone, og det ansøgte kræver således
zonetilladelse.
Ejendommen ligger også indenfor søbeskyttelseslinien 150 m fra Furesøen, og
det ansøgte kræver derfor dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

§ 16.

Udvalget besluttede, at afvente Fredningsnævnets afgørelse, før der iværksættes
videre med hensyn til zonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinien.

Udvalget besluttede, at afvente Fredningsnævnets afgørelse, før der iværksættes
videre med hensyn til zonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinien."

;<~-)l\\/2-~:p)

JLto

-----_._--

Ejeren af ejendommen har ved brev af 15. november 2004 med bilag til
fredningsnævnet fastholdt sin ansøgning og kommenteret Farum Kommunes brev
således:
" Jeg kan se, at Farum konmmne ikke anbefaler dispensation fra
Fredningskendelsens § 5, og det er jeg meget uforstående overfor. Som det
fremgår af § 5, er det en §, der er lavet for over 20 år siden (der må ikke
anbringes campingvogne, men man må gerne have gæster overnattende i telt! ). I
dag er området bebygget med flere ejendomme, der er vurderet til flere
millioner, og det må vel også kun være et spørgsmål om tid, før den tilfældige
bestemmelse om, at der kun må bebygges 75 kvm, bliver ændret til en mere

•

tidssvarende størrelse. Området betragtes i øvrigt som et sommerhusområde af
Farum kommune på trods af, at det ligger i landzone. Det normale for
sommerhusområder er jo en maksimal bebyggelse på 110 kvm. Og 30 kvm. til
carport m.v.
Jeg kan ikke på nogen måde se, at mit andragende strider mod fredningen s

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

-formåI-;--dererat-bevare de-grønne-kilermellem-byeme- Farum-o g-Birkerød:-J cg
har fået en dygtig arkitekt til at lave et projekt, der helt naturligt falder ind i
landskabet, så jeg skal meget anmode Fredningsnævnet om at se positivt på min
ansøgning."

•

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse af 4. februar 2005 fra
Frederiksborg Amt. Det er heri anført:
" Frederiksborg Amt har fra nævnet den 3. november 2004 til udtalelse
modtaget ansøgning om opførelse af et nyt sommerhus på 103 m2 til erstatning
for eksisterende sommerhus på 47 mz på ovennævnte ejendom. Det ansøgte
projekt viser afgravning på op til2 m, således at husets 2 fulde etager er helt
fritgravet mod vest. Der er 92 m2 fritgravet kælder. Det bebyggede areal på
grunden udgøres desuden af en garage på 15 m2.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af 19. august 1982

om fredning af arealer ved Stavnsholt. Det er fredningens formål at bevare de

•
2

.,

landskabelige værdier, der knytter sig til området, herunder at sikre det åbne forløb af den grønne kile mellem Farum og Birkerød byer.
Fredningsbestemmelseme

anfører i § 2, at der ikke må opføres yderligere

bebyggelse, med mindre dette er tilladt i fredningen. I § 5 angives, at der uanset
fredningen må opføres sommerhuse i det Olmåde ved Forårsvej, som er særligt
afgrænset på fredningskortet, og at den eksisterende bebyggelse i dette område
må udvides ved tilbygning eller suppleres med udhus, carport el. lign., alt indtil
et maksimalt bebygget areal på 75 m2 på hver grund. Hvis et eksisterende større
hus brænder, kan det uanset denne størrelsesbegrænsning genopføres på
fundamentet. Desuden anføres i § 3, at der ikke må foretages terrænændringer,
idet der bl.a. ikke må foretages afgravning eller planering.

Den 29. januar 1997 meddelte fredningsnævnet afslag på bibeholdelse af en tilbygning på 10,8 m2 på naboejendommen matr.nr. 4u Stavnsholt by, Farum, Forårsvej 33 (FS 88/96). Eksisterende sommerhus udgjorde 71,6 m2. Den 6. januar
---199

8-stadfæstedc-Skov--o g-Naturst)Telsen -fredningsnævnets-afgørelse..--Få- -samme ejendom pålagde fredningsnævnet den 12. maj 1997 ejeren at fjerne to
ældre udhuse på i alt 14,5 m2, således at begrænsningen i bebyggelsesretten til
75 m2 inkl. udhuse kunne overholdes. Fredningsnævnet og Skov- og
Naturstyrelsen lagde i deres begrundelser for afslagene vægt på, at ''fredningen

•

indeholder en specifik angivelse af det areal, der maksimalt må bebygges med
på de enkelte grunde, hvoraf følger, at der kun under helt ekstraordinære
omstændigheder vil være grundlag for at tillade et større byggeri på grunden.

/I

Amtet kunne ved en besigtigelse den 31. maj 1999 konstatere, at såvel de to
ældre udhus e som tilbygningen på 10,8 m2 var fjemet.

Det er ligesom i 1997 amtets opfattelse, at den specifikke arealbegrænsning i
fredningen på 75 m2 skal respekteres. Enhver forøgelse afbebyggelsen
indebærer principielt en risiko for en negativ påvirkning af de landskabelige
kvaliteter i det meget værdifulde landskab, som den grønne kile ved Stavnsholt

•
3
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udgør. Af samme grund kan amtet heller ikke anbefale, at der dispenseres til de
meget omfattende terrænreguleringer, som projektet indebærer.

Det er på ovennævnte baggrund amtets opfattelse, at en realisering af det
ansøgte vil være uforenelig med fredningens fonnåI.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l giver tilladelse til opførelse af det ansøgte nye
sommerhus. Opførelse af nyt sommerhus samt terrænændringer kræver udover

•

fredningsnævnets dispensation efter fredningen tillige amtets dispensation fra
søbeskyttelseslinien i medfør af lov om naturbeskyttelse § 16. Når
fredningsnævnets afgørelse foreligger, vil amtet behandle sagen i henhold til
naturbeskyttelseslovens

§ 16."

Fredningsnævnets vurdering og afgørelse:
- - - ---

---Fredningsnævnet

tiltræder-Amtets-anbefaling-af-de"i--:Amtets-brev-anførte-grunde:-Bet

følger heraf, at det ansøgte ikke er foreneligt med fredningens

formål. Nævnet

meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. ] afslag på det ansøgte.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen
vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig
interesse i afgørelsen

samt landsdækkende

foreninger og organisationer,

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

•

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

4
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.
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modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets fom1and

Hans Wagner Jensen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Erik Kruse Jørgensen, Forårsvej 34,3460 Birkerød
Frederiksborg Amt

1. m. 8-70-51-8-207-9-04

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
-- -

--FFilu·ftsrådets-amtsformand,_Poul

Erik_P-edersen

_

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Hans Wagner Jensen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

SC.A.N'NET
d

Helsingør, den 13. maj 2005

Tlf. 49258120 fax. 49214686

Bygningskonsulent Morten Find
Roskildevej 14
3550 Slangerup

Vedr. FS 23/05 matr.nr. 10 a Stavnsholt
Stavnsholtvej 205, Farum Kommune.

by,

Farum,

beliggende

Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning af 21. februar 2005 til Farum
kommune på vegne ejeren om tilladelse til at genopføre "Bavnebjærggård ", som
nedbrændte i efteråret 2004.
Ansøgningen har af Farum kommune været videresendt til fredningsnævnet,fordi
ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19. august 1982
om fredning af arealer ved Stavnsholt.
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig til
området, hverunder at sikre det åbne forløb af den grønne kile mellem Farum
og-Birkerød-byer.
Af sagen fremgår, at "Bavnebjærggård" før branden var en firlænget gård på ialt
ca. 465 m2 bebygget areal, hvoraf stuehuset udgjorde 124 m2 bebygget areal
med en tagetage på 95 m2, et samlet boligareal på 219 m2.
Ansøgningen om tilladelse til genopførelse angår en firlænget gård, opført
samme sted som den nedbrændte gård. Boligarealet i dette projekt indeholder et
stuehus på 276 m2 bebygget areal med en tagetage på 157 m2, eller ialt ca 433
m2, og stald, garage og kontor på ca. 258 m2, samt vognport på ca 21 m2.
Kontoret angives at komme til at udgøre ca 50 m2.
Ifølge fredningsbesternmelserne
må der opføres ny bebyggelse, som er
erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom og
denne del af byggeriet kan derfor opføres uden at fredningsnævnets godkendelse
er nødvendig.
Opførelse
af bebyggelse
til boligformål
og kontor
fredningsnævnets tilladelse ifølge fredningsbestemmelserne.

kræver

derimod

Det vurderes, at det ansøgte projekt for genopførelse af stuehus og kontor på
brandtomten ikke strider mod fredningens formål og at udvidelsen af
boligarealet har et så relativt begrænset omfang, at det skønnes at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

)-::0\- \2t\)2-~1
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af
16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5
meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt

Afgørelsen kan inden 4. uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til
Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som
afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign, som
har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.
Rettidig klage har opsættendevirkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dj<:
_
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.
Thorkild Bendsen
nævnets formand

•

Kopi af dette brev er sendt til:

Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-207-2-05
Farum Kommune, j.nr.01.05.1O p25/
Skov-og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening j.nr.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite,
Friluftrådet
Friluftrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet

att. fredningsudvalget,

Kt\2J. Nit () (j'
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Farum Kommune
Plan og Byg
Rådhuset
Rådhustorvet 2
3520 Farum

•
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FS 40/05. Matr. nr. 9 I og 7 I Stavnsholt by, Farum, beliggende,
Damgårdsvej 49, 3460 Birkerød, Farum Kommune. Dees j.nr. 01.05.10
P25/1631404.
Fredningsnævnet har fra Farum Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at påbygge en ny tagkonstruktion på eksisterende enfamilieshus og

-

indrette et alrum, wc-rum og altan.

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

Af ansøgningen fremgår, at det eksisterende tag har en taghældning på ca.
30° , og det nye tag ønskes udført med en taghældning på 45°.

Ejendommen ligger i landzone, men det ansøgte kræver ikke zonetiIladelse,
da projektet er omfattet afplanlovens undtagelsesbestemmelser,jf
__

§ 36, stk.

9) (max. 250 m2 beboelse).

Herudover er ejendommen omfattet af en fredningsdeklaration lyst, den 12.
juli 1967, hvis fOffilålbl.a. er at frede ejendommen således, at tilstanden
derpå ikke forandres. Af deklarations § 2 fremgår det bl.a., at det er forbudt
"at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller
anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende ......"

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet og Farum Kommune hver for sig.
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Sagen har den 21. april 2005 været behandlet
Ejendomsudvalg,

som vedtog at videresende

Fredningsnævnet

med anbefaling,

taghældningen

vurderes

ansøgningen

til

idet den ønskede ændring af

at være af underordnet

Efter det således foreliggende
fredningens

i Byrådets Plan- og

betydning.

vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

formål og vil være af underordnet

betydning i forhold til dette.

§ 50, stk. l, jf. bekendtgørelse

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

nr. 947

af 16.

•

september 2004 om forretningsorden

for fredningsnævn

meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse

Tilladelsen

bortfalder

i henhold

§ 10, stk. 5,

til det ansøgte.

§ 66, stk. 2,

til naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens

meddelelse.

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

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen
Naturklagenævnet

af adressaten

afgørelsen vedrører, offentlige
som har en væsentlig
og organisationer,
landsdækkende

myndigheder

foreninger

samt landsdækkende

er beskyttelse

og organisationer,

rekreative

ejeren af den ejendom,

og lokale foreninger

interesse i afgørelsen

hvis hovedformål

varetager væsentlige
interesser.

for afgørelsen,

interesser,

er meddelt, påklages til

afnatur

som

o.lign.,
foreninger

og miljø, og

som efter deres formål

når afgørelsen berører sådanne

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes

til

fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes
Rettidig klage har opsættende
medmindre klagemyndigheden

før klage fri stens udløb.

virkning for den påklagede
bestemmer

afgørelse,

andet, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse
klageren indbetaler

for Naturklagenævnets

behandling

et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.

af en klage,
Nævnet vil

at

,sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen
fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet

af klagen, før gebyret er modtaget.

vil ikke påbegynde behandlingen

Vejledning om gebyrordningen kan

findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

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

Thorkild Bendsen
formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Ole Lindahls Tegnestue ApS, Store Søndervoldstræde 9,3, 1419
København K
Frederiksborg Amt
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att.
Fredningsudvalget

00094.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00094.00
Dispensationer i perioden:

06-12-2006

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

- 6 DEC. 2006

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686
Farum Kommune
Jura og Plan
Rådhuset
3520 Farum
Modtaget i
,. 'J l\turstyrelsen

- 7 DEC. 2006

FS 52/04 og 113/06. Pilezoneanlæg på matr. nr. 4 q Stavnsholt by, Farum, Forårsvej
27, Farum Kommune. Deres j.nr. 01.02.05 A50/1581145.
Fredningsnævnet har ved Farum Kommunes brev af 11. juni 2004 og senere modtaget en
ansøgning om etablering afpileanlæg på Forårsvej 27, 3460 Birkerød.
I ansøgningen er bl.a. anført:
"- - - Som udgangspunkt mener kommunen ikke, at pilerenseanlægget strider imod
fredningens formål og de deraf følgende bestemmelser i Overfredningsnævnets

afgørelse

af 19. august 1982 om fredning af arealer ved Stavnsholt i Farum By. Der er efter
kommunens opfattelse ikke tale om, at et pilerenseanlæg af den pågældende størrelse er til
hinder for områdets bevarelse i sin nuværende tilstand, jf § 2.
Hvor anlægget ønskes placeret på ejendommen er der et fald i terrænet på ca. 1,20 m over
20 m, dvs. 60 cm per m. Pilerenseanlægget skal ligge plant, hvormed det vil blive
nødvendigt at planere terrænet i et begrænset område, så anlægget i sin udstrækning på 4 x
20 m kan etableres.

Kommunen mener ikke, at dette er i strid med bestemmelserne i § 3 om terrænændringer.
Kommunen opfatter disse bestemmelser som fortrinsvist gældende for de
omkringliggende landbrugs- og øvrige frie arealer udenom de bebyggede ejendomme på
Forårsvej, idet terrænændringer på disse arealer risikerer at medføre tab af landskabelig
værdi. De pågældende terrænændringer til pileanlægget på Forårsvej 27 vurderes ikke at
være så markante, at·området ikke fortsat kan bevare sin landskabelige værdi. Den

pågældende terrænændring kan endvidere let reguleres tilbage igen i det oprindelige
niveau, hvis pileanlægget fremtidigt måtte ønskes afskaffet.

Anlægget er efter kommunens vurdering heller ikke i strid med bestemmelserne i
kendeisens §§ 4 og 5 om arealernes drift og pleje hhv. bebyggelse mv. I henhold til § 4 er
det kun udenfor haver, at der ikke må plantes i området, hvormed det bør være tilladt at
plante piletræer på ejendommen.

Efter kommunens vurdering kan et pilerenseanlæg ikke betragtes som en fast konstruktion
eller anlæg på anderledes vis end et nedsivningsanlæg, og pilerenseanlægget bør dermed
ikke stå i modsætning til bestemmelserne i § 6."

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev af
4. oktober 2006 har meddelt:
"- - - - Bassinet er 4 gange 20 meter udgravet i 1,5 meter dybde med 45 grader skrå sider
og ender. Levetiden på anlægget er ca. 10 år.

Pileanlægget skal ligge plant, hvormed det vil blive nødvendigt at planere terrænet i et
begrænset område.

Kommunen har telefonisk oplyst ved Kirsten Sloth Nielsen at ejeren har fået en
midlertidig dispensation til et nyt nedsivningsanlæg på grunden. Kommunen har
derudover oplyst, at der er en forventning om at området på et tidspunkt kloakeres.

Fredningens formål:
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området,
herunder sikre det åbne forløb af den grønne kile mellem Farum og Birkerød Byer.
Fredningsbestemmelser.

Det fremgår af § 3 i fredningsbestemmelser

at:

Det følger af §2, at der ikke må foretages terrænændringer. Enge, vandløb, vandhuller
o.lign. må således ikke opfyldes eller afpumpes, og der må ikke ske udnyttelse af
forekomster ijorden eller foretages afgravning eller planering.
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Vurdering.
Det er amtets opfattelse at et pilefletanlæg vil reducere de landskabelige værdier, der er
knyttet til området.
Der vil ske en afgravning på et areal på 80 m2 med deraf efterfølgende planering, hvorpå
der plantet pil. Det er amtets vurdering, at et sådan anlæg klart er i strid med fredningens
formål, og ikke kan anbefales."

Farum Kommune har ved brev af23. oktober 2006 kommenteret Frederiksborg Amts
ovenfor nævnte udtalelse. I brevet er bl.a. anført
"- - - - Med henvisning til vores bemærkninger i brev af 30. juli 2004 til Frederiksborg
Amt er vi fortsat ikke enige i Amtets vurdering af, at det pågældende pileanlæg vil
reducere det fredede områdes landskabelige værdier.
Der er tale om at anlægget ønskes placeret i en lukket have omkranset af høje træ og
buskbevoksninger. Dermed er der i forvejen ikke udsyn til de omkringliggende
landskaber, hvormed vi ikke mener, at anlægget vil give anledning til tab af områdets
landskabelig værdi.

Vi mener i øvrigt ikke, at Amtets bemærkninger om, at ejeren har faet dispensation til at
rense sit spildevand i et midlertidig nedsivningsanlæg, og at vi har en forventning om, at
området ad åre bliver kloakeret, kan indgå som en del af begrundelsen for amtets
vurdering. Amtet bør alene tage stilling til, hvor vidt anlægget er i strid med
fredningsbestemmelserne for Stavnsholtkilen."

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte anlæg vil nødvendiggøre en terrænændring, der
vil reducere den landskabelige værdi i området og dermed vil være i strid med
fredningsbestemmelsernes

§ 3. Hertil kommer, at anlægget kan sidestilles med et fast

anlæg og vil dermed være omfattet af forbudet i § 6 mod andre faste konstruktioner og
anlæg end bygninger.
Det ansøgte er dermed i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 afslag på det ansøgte.
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Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til
fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler
et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.

Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren far helt eller delvis medhold i sin klage.

Når afgørelsen er blevet endelig, vil fredningsnævnet foranledige de ovenfor nævnte
betingelser tinglyst på restejendommen, matr. nr. l h Isterød by, Birkerød med
fredningsnævnet som påtaleberetti

Niels Olesen

T orkild Bendsen
nævnets formand

Hans Wagner Jensen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
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