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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskre I

K E N D E L S, E

afsagt den 25.April 1935.

I Anledning af at Nordsjællands Elektrieitets~. og Sporvejsaktie-
selskab paatænker at anlægge en Højspændingsledning fra VinderØd
Transformatorstation til Helsinge saaledes at den tra den nævnte
Transformatorstation, der ligger ved Frederiksværk-Liselejevejen
øst for BrØdmose SkOV, fØres tæt Nord om Arnakke og over Asserbo-
vejen ("Nyvej") til et Punkt ea 600 m Nord for Sandkroen, derfra
mellem Tisvilde Hegn og Landevejen til Bække Bro, langs den syd-
lige Udkant af Ellemosen og videre Nord om Ramløse til Helsinge
i omtrent lige Linie.

Hensigten med Ledningens Opførelse er dels at sikre frederiks-
værk og Omegne Forsyning, der nu sker ved en ~nkelt Ledning fra
Syd, dels at udvide Forsyningsanlæget med en Transformatorstation,
der skal ligge ved Asserbovejen, der hvor Ledningen skærer denne,
350 a 400 m fra Landevejen.

Ledningen (4 Traade) skal bæres af Træmaster af 9 m Højde
med ea 70 m indbyrdes Afstand.

Danmarks Naturfredningsforening har paa Foranledning af flere
Grundejere paa Strækningen fra Arnakke til Tisvilde Hegn henvendt
sig til Nævnet og anmodet det om at søge hindret, at Ledningen op-
stilles saaledes, at der i Stedet for Luftledning anvendes Jord-
kabel, idet en Højspændingsledning paa Master menes at ville skæmme
Landskabet. En Del Beboere har underskrevet en Protest mod den
planlagte Lednings UdfØrelse.

Det Landskab her er Tale om, er det gamle "Sand" mellem
Arresø og Kattegat, navnlig det flade Strøg fra Arresø til Lise-
leje, Søens fordums AflØb, et Strøg, der tildels er af Hede-eller
moseagtig KaEakter, og af hvis Ejendommelighed man fsar et Indtryk
paa de første halvanden Kilometer af Asserbovejen, hvor et stort
Areal til begge Sider henligger udyrket med Vegetation af Lyng,
Pors og Pil og selvsaaet Birk og Fyr. Den lange lige Vej begrænses
paa en Strækning af li km mod Nord af Asserbo Hegn. Der findes i



Nærheden en Del Bebyggelse, der dog ikke er iøjnefaldende. Mod Vest
ved Randen af Fladen ligger Bakkeknuden Arnakke, mod øst fortsætter
Asserbo Plantage sig i Tisvilde Hegn, hvor Terrænet igen hæver sig.
Mellem Hegnet og Landevejen, - fra Sandkroen til Bække Bro - hvor
Ledningen agtes ført, ligger et Terræn, der antagelig vil blive ret
tæt bebygget.

N.E.S.A. er utilbøjeligt til at ville anvende Jordkabel til ,.',;;
Ih

Ledningen, da det er ea 3 Gange saa dyrt pr. l M som en Luftledn
og Strækningen bliver længere, fordi det er fast Regel ved Nedl
ningen at følge de offentlige Veje. At føre Ledningen Syd
vejen finder Selskabet ikke lader sig gøre dels paa Grund af Be
gelse, der er til Hinder, dels af Hensyn til Transformatorstati
praktiske Anbringelse. Men navnlig mener Selskabet ikke,
projekterede Ledning vil virke saa uheldig i Naturen, at der
Hensyn til Almenheden vil være Grund til at gribe ind i dets Di
positioner, der er tilrettelagte med Egnens Gavn for øje.

En Del af det Terræn, gennem hvilket Ledningen er tænkt
skulle føres, er enten synligt fra offentlige Veje, eller det e
udyrket Land, hvor mange færdes for Naturens Skyld. Denne
Ejendommelighed er særlig fremtrædende i Strøget paa begge Side
af Asserbovejen og det Omraade Nord for denne - mellem nævnte V
og Vejen til Asserbo Ruin - der paa Geodætisk Instituts
betegnet Tollerup og Kassemose Overdrev. Disse Omraader egner s
for en stor Del ikke til Bebyggelse saaledes at en Fredningsfor
anstaltning som den her omhandlede kan antages at ville have
de Betydning.

For disse Omraaders Vedkommende findes Hensynet til Nature
Bevarelse at burde gaa forud for de Ulemper, der kan foraarsages '
Elektricitetsforsyningen ved, at den projekterede Ledning bliver
bekos{eligere og dens Gennemførelse besværligere. Nævnet maa nemlig
mene, at en Ledning som den projekterede, der føres over Asserbo-
vejen og en Transformator anlagt ved denne, vil skæmme Udsigten
over Vejen og dens Omgivelser og paa dette Sted gøre et meget uhel~
digt Indtryk.

Det bestemmes derfor, at der ikke maa føres nogen Højspændings-
ledning som Luftledning.
l. over Asserbovejen (Vejen fra Helsingør Frederiksværk Landevej til
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og langs Asaerbo Plantage),
2~ over Terrænet fra nævnte Vej og 500 m mod Syd (dog kun indtil
Landevejen),
3. over Terrænet Nord for Vejen mellem nævnte Plantage, Tisvilde
Hegn, Landevejen og Vejen fra denne til Asaerbo Ruin,
og at der indenfor disse Omraader ikke maa opføres nogen Trans-
formatorstation uden Nævnets Godkendelse af Stedet, der ikke kan
ventes givet, hvis Stedet ligber meget synligt.

L. Harboe O.M.Larsen
A.P.Larsen
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Aar 1935 den 28.Juni afsagde overfredningsn~net
paa Grundlag af mundtlig Votering følgende Kendelse i sagen 219/35
om Forbud mod HØj splmdingsledninger ved Asserbo.

Den af FredningsnæYnet for Frederiksborg Amtsraeds-
kreds den 25.April 1935 afsagte Kendelse er indanket for Overfred-
ningsn~net af Nordsjællends Elektricitets- og Sporvejs-Aktiesel-

"skab med Paastand principalt om Kendelsens Ophævelse. subsidi~t om
Erstatning.

paa Foranledning af en Lodsejer. Grosserer V.Lund.
der navnlig ønsker det i Kendelsen omhandlede Forbud udvidet til og-
saa at omfatte Arealerne umiddelbart nord for Arenakke.'er Sagen
derhos af Justitsministeriet forelagt Overfredningsnewnet i Medfør ef
Naturfredningslovens § 14. 2.Stk. jfr.§ 11. 2.Stk.

Overfredningsnævnet h8r den 21.Juni 1935 besigti-
get de i sagen omhandlede Arealer og her derunder heft Lejlighed
til at se enkelte til Prøve opstillede Lysmaster. Under Besigtigel-
sen har Nordsjællends Elektricitet~- og Sporvejs-Aktieselskab erklæ-
ret sig villig til at drage Omsorg for. at den i Kendelsen omhandle-
de Traneformatorstation ved Asserbovejen holdes i en Afstand ef lo m
frs Vejen.

Overfrednings~net skønner herefter ikke. et det
plønlsgte Anleeg efter Terreenets hele Beskaffenhed vil virke s8s1e-

des skæmmende i Landskabet. at der for Fredningsmyndighederne er til.
øtrækkel1g Føje til at leegse Hindringer 1 Vejen tor eller pssbyde en
fordyrende Gennemf~else af de omhandlede. af Tidens tekniske
Fremskridt følgende Foranstaltninger. og endmindre til et udvide det

i Kendelsen indeholdte Forbud til et yderligere Omraede.
Den af Frednings~net afsagte Kendelse vil der-

for v~e at ophæve. saaledes at det dog er en Forudsætning her-
for. at Transformatorstat10rsnsom tilbudt anbringes i en Afstand
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a! lo m tra Asserbovejen •
T h i b e s t e m m e s:
Den st Fredningsn~net tor Frederiksborg Amts-

raadskreds den 25.Apri1 19}5 afsagte Kendelse ophæves.
P.o.v.

I. i

(sign. )
M.P.FrUs.
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