
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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~)rhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds

Aar 1926 den 10. September Em. Kl. 2 afholdt Nævnet Uøde
i Stenløse i Anledning af en af Danmarks Naturfredningsforening frem- I

sat Begæring om Fredning af Træer i det Melchiorske Enkesædes Have-------------._-_ .... --
i Stenløse By.

Nævnet var repræsenteret ved Formanden, det amtsvalgte
Medlem Direktør Bjellekjær og som Suppleant for det kommunevalgte
Medlem Møller H.C.Hansen.

Der fremlagde s Andragende fra Naturfredningsforeningen med
Genpart af Brevveksling med Københavns 3tiftsøvrighed.

Yor Rekvirenterne mødte Formanden for Danmarks Naturfred-
ningsforening Kunstmaler Brik Struckmann. ~'or 8tiftsøvrigheden mødte'
Stiftsfuldmægtig Louis Petersen.

Møller Hansen bemærkede, at han tillige mødte for Sten-
løse-Viksø Sogneraad.

~øller Hansen bemærkede, at det paatænkes at udvide den
~ nord for Bnkesædets llave løbende 80gnevej til en Bredde af 10 m og

'.

nedlægge Kloak i Vejen.
Ved Besigtigelse skønnede Nævnet,at de langs Vejen staaende

Ege ikke vil blive berørt af Udvidelsen.
Mellem 3tiftsøvrigheden, dog for dennes Vedkommende lL~der

, ,
r', Forbehold af Kirkeministeriets Approbation, OB Fredningsnævnet af-

slutted~derefter nedenstaaende Overenskomst •
.l!'ølgendei Haven til det Melchiorske Enkesæde under Matr.

Nr. 3a Stenløse By og Sogn staaende Træer fredes og maa ikke bort-
hugges, undergraves eller paa anden Maade forulempes, ligesom Kap-
ning af Grene ejheller maa ske uden Nævnets Samtykke:

l. en Gruppe bestaaende af 7 Lindetræer i Havens nordvest-
lige Hjørne.

2. En ved Præstegaardsvej overfor Kirkegaarden staaende
gammel Eg af Omfang 3,15 m i l m's Stammehøjde.

3. Tre i den nordlige Del af Haven ud imod Gognevejen
staaende ældre Ege af Omfang henholdsvis 1,90 m, 2,85 m og 2,60 m

~ (Træerne regnede fra øst til Vest).
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Nærværende Overenskomst bliver at tinglæse paa Ejendommen-
Naturfredningsforeningens ~ormand henstillede til Stiftel-

sens Bestyrelse at nogle Elme, der trykker henholdsvis den østlige
og den vestlige af de mod Sognevejen vendende Ege, maa blive bort-
huggede eller kappede.

Mødet hævet.

Louis :Petersen,
Stiftsfuldmægtig

Brik Struckroann.

Fredningsnævnet:
Carl Zahlmann J.J.Bjellekjær H.C.Hansen.

Foranstaaende Overenskomst approberes herved.
Kirkeministeriet, den 5. April 1927

P.M.V.
Holsøe

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

 

 
Den 21. september 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 30/2009: Fældning og beskæring af fredede træer på matr.nr. 3 a Stenløse, Engholmvej 1 
 
Ansøgningen 
 
Egedal Kommune har ved skrivelse af 18. maj 2009 ansøgt om tilladelse til at fælde og beskære 
træer på ejendommen matr.nr. 3 a Stenløse, der ejes af kommunen. 
 
Sagen vedrører 4 egetræer. Der ansøges om tilladelse til fældning af 1 træ og til fjernelse af døde 
grene og kviste samt dynamisk kronesikring på de 3 øvrige træer. Der er udarbejdet en rapport af 
februar 2009 fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, som er fremlagt sammen 
med ansøgningen. Træet, der ønskes fældet, er angivet som nr. 4 i rapporten. Der er henvist til, at 
træet udgør en sikkerhedsrisiko for huset bagved og for trafikanter. De øvrige træer er angivet som 
nr. 1-3. Efter rapportens anbefalinger ønsker kommunen tilladelse til at foretage udrensning af døde 
grene og kviste og at etablere dynamisk kronesikring. Endvidere ønsker kommunen en varig 
dispensation til vedligeholdelse af disse træer. 
 
Fredningsbestemmelser 
 
Efter det oplyste er ejendommen – Melchiorske Enkesæde - omfattet af fredningsdokument af 10. 
september 10926 tinglyst den 22. april 1927, hvorefter blandt andet de af ansøgningen omhandlede 
træer er fredede og ikke må fældes ”eller på anden Måde forulempes” uden fredningsnævnets 
samtykke. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Af de grunde, der er anført i ansøgningen tillades det at fælde træ nr. 4. Det tillades endvidere, at 
fjerne døde kviste og grene på træ nr. 1-3 og at etablere dynamisk kronesikring på træ nr. 1 og 3. 
Der henvises herved til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Tilladelsen til vedligeholdelse af træ nr. 1-3 er indtil videre gældende i kommunens ejertid og 
omfatter også dynamisk kronesikring af træ nr. 2, hvis det findes påkrævet.    
  
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 
10, stk. 5. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen, der er på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 87, stk. 3, nr. 1. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen, 
jf. § 66, stk. 2. 
 
 
 
 
 
                                                            Morten Larsen    
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for 
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, 
som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til 
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende 
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 
 
Egedal Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch 
DOF 
DOF København  

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