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Forhandlingsprot okollen for Fredningsn,evnet fflr Frderiksb'1rg Amt.

KENDELSE
afsa6t den 6.September 1948.

Fra Frederiksværk K~mmune, Kregme-Vinderød K0mmune og
Turistf'1reninc;;enfl'lrFrederi'.\:sværk(lgOmegn har ;JlJv!letm',dtaget
Anm'1dning om at søge "Maglehøj" ved Frederiksværk .)gHøjens n~rme2te
umgivelser fredet.

FredningsfIrslaget - saaledes som det efter de derpaa
indledede F~rhand1inGer er blevet ændret - ~mfat+er følgende Arealer,
der dels li6~er paa Frederiksværk Købstads M8rkj~rder, dels i Kregme-
·Vinderød K,mmune - hV1rfnr ReprÆsentanter for begge disse Kommuner
har delta~et i Sa~ens Behandling;
l) Matr.Nr. 74, 75 og 76 (delvis) -af Frederiksværk Købstads
Mar~jnrder samt en Del af Matr.Nr. 19 af Arresødal H0vedgaard, alle til-
hørende Veksellerer 'TYernerG'1ttlieb, Bispebjergvej 7u, København H.V.
:Dette Areal udgør f·')rsaavidtFrederiksv:Brk K"mmune angaar, ca.
61.5iJG Kv.m. (heraf indenfnr ::kw.;r-:nsen- 3uCJm - ea 16,5CJ()Kv. m.)
og f0rsaavidt Kregme-Vinderød S0gn an6a r, ea 7.8()()Kv. m, der helt
ligger indenfor Sk'vgrxnsen.

:Det bemærkes herved, at en Højspændingsledning lægger
Beslag p a ea l6uv Kv.m.
2) En Del af Matr.Nr. 2a af Brederød, '1mfattende ea 43.5GCJ
Kv. m (hv'1raf ea 25. (J()I) m illdenf0r Sk'wgrJ:msen) ti1hørende Møller
Utt0 Jørgensen, Brederød. Højspændningsledningen lægger heraf Beslag
paa ea 1. u()UKv. m.
3) En Del af f\1atr.Nr.21Ja og 21e af Arresødal H lvedgaard, '1m-
fattende ca. 7.6()()Kv.m. (alt indenfIl' Sk'1vgr'Ensen)og tilhørende
Husejer K9rl Jorgensen, Carlsgave pr. Frederil{sVÆrk,
4) En Del af f,1ntr.Ilr.18a af Arres.')dalHovedgaard, '1mfattende
ea 2.8(Ju Kv.m. (indenf')r Sk wgrensen) ')8 tilhørende Landmand Vilh. Pete)
sen, Carlsgave • Høj sp'Imdingsledningen l:egger heraf Beslag pæ ea 6(j(J Kv. r

Paa det under Sagen fremlagte Kflrt er Arealet Nr. l vist
med rød Indstregning, Areal Nr. 2 med blaa Indsu"egnmg og Arealerne
3-4 med gr0n Indstre~ning.

Med Hensyn til Fredningsf1rslaget bem:.erkerLqdsejerne
følgende;
l) Veksellerer Gottlieb har købt J~rden for at udstykke den
til- Byggegrwlde, og han regner med at kunne faa l Kr. pr. Kvadratalen.
Da det efter det flranførte drejer Sig 0m ca. 69.3()()Kv. m. eller
ca. 173.25u Kv. Alen, er der altsaa T81e om en Købesum paa ea
173. uuu Kr.

FULDT
, OF~

cITeRET
K..AF 13/S \96"0



S6 \ l
//

D-l-

02,-
2S9-

Sk.ov hl
I

I
I

{--'"
I

I
I
I
I,
\
I
1
I

'- ---

/6

\
I
I I

I '

e\"\ \
\ \

\, \
\

l"\-co·
r-'

1:4eoo

II~ I I I I I I I I I
•• e ,." 2•• ::)•• yn

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 2. - b -49
By: Breclerøcl,
Sogn.: l<.regn-Le

Plan nr. rr. //4



OVER FREDNINGSNÆVNET>



U D S K h I F T
af

OVERl!ihED1TLJGSHÆVNLTSKENDELSESPIiOTOKOL.---------------------------------------

Aar- 1950, den 13. maj, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag
af mundtlig og skriftlie votering følgende

k e n d e l s e

i sagen 851/48 vedrørende fredning af "Maglehø j" ved ]lrederiksvJ:lrkog
højens n~rmeste omgivelser.,

e Den af fredningsn~vnet for FrederiksborG amt den 6. september
1948 afsagte kendelse er saalydende:

"Fra Frederiksværk K~mmune, Kregme- Vinder-ød KomJ':luneog Turistfol'e-
ningen for Frederiksværk og Omegn har Nævnet modtaget Anmodning om at
søge "Maglehø j" ved Frederiksværk og Hø j ens nærmeste Ome;ivelser tr-edet.

Fredningsferslaget - saaledes som det efter de derpaa indledede
Forhandlinger er blevet ændret - omfatter folsende Arealer, der dels
ligger paa Frederiksværk Købstads Markjorder, dels i Kregme-Vinderød

.1 Kommune - hvorfor Repræsentanter for begge diRse K~mmuner har deltaget
i Sagens Behandling:

• 1) Matr. Nr. 74, 75 og 76 (delvis) af Frederiksv~rk K0bstads Mark-
jorder samt en Del af Matr. Nr. 19 af Arres0dal Hovedgaard, alle til-
hørende Veksellerer Werner Gottlieb, Eispebjergvej 70, K~tenhavn N.V.
Dette Areal udgør forsf-~avidtFrederiksv'::erkKommune angaar, ca. 61.500

Kv.m. (helaf indenfor Skovgr~nsen - 300 m - ca. 16.500 Kv.m.) og for-
saavidt Kregme-Vinderød Soen nngaar, ca. 7.800 Kv. m, der helt ligger

I

indenfor Skovgr~nsen.
Det bem~rkes herved, at en Højsp~ndingsledning l~gger Beslag paa

cu. 1600 Kv.m.
2) En Del af Matr. Nr. 2a af Breaerød, omfattende ca. 43.500 Kv.m
(hvoraf oa. 25.000 m indenfor Skovgr~n8en) og tilhørende Møller Otto



2.

J:n'gensen, Breder'ød. H~jspændinesledningen lægger heraf Beslag pas. ca.-1.000 Kv. m.
3) En Del af Matr. Nr. 20a og 21c af ,Arresø~al Hovedgaard, omfattende
ca. 7.600 Kv.m(alt indenfor Skovgr:IJnsen) og tilhørende Husejer Karl
Jørgensen, Carlsgave pr. Frederiksv~rk.
4) En Dal af'Matr. Nr. ·18a Arresødal Hovedga.ard, omfattende ca.
2.800 Kv. ID (indenfor Skovgr-ensen) og tilhørende Landmand Vilh. Peter-
sen, Carlegave. H0jspændingsledningen l~gGer heraf Beslae paa ca.
600 Kv. m.

Paa det under Sagen fremlaete Kort er Arealet Nr. l vist med rød
e"Indstregning, Areal Nr. 2 med blaa Indstregning og Arealerne 3-4 Uled

grøn Indstregning.
Med Hensyn til Fredningsf8rslaget bemærker Lodsejerne følgende:

l) Veksellerer Gettlieb har købt Jorden for at udstykke den til Bygge-
grund.e, O[han regner med at kunne iaa l Kr. pr. Kvadratalen. Da det
efter dot foranførte drejer sif, om ca. 69.300 'Kv. m eller ca. 173.250 Kv.
Alen, er der altsaa Tale om en Købesum pCla ca. 173.000 Kr.

løvrigt mener han, at en smukt eennemført Bebyggelse ikke vil kunne
skade Udsigten fra Maglehøj og ej heller hindre Publikums Adgang til

~~øjen, men tværtimod - naar der i FerbindeIse med Beby€gelsen anl~gges
~/\." nye Ve je - gør'e denne lettere.

Iøvri~t er det ikke Tanken, at hele Arealet skal bebygges ~aa an
Gang, men foreløbig udparcelleres og dyrkes som Havelodder, indtil der
bli ver Gr'undla.gfor Dannelsen af Ej erlaug og Ve jlaug.

Kloaker og Afvanding vil efter Ejerens Mening kunne for'etages uden
otor Bekostning.

Han vil derhos formene, at ,der i Forvejen el' en saa væsentlig Be-
byggelse, at Naturfredningslovens § 25, Stk. 2, ikke kan komme til Anven-
delse, semt at H~jsp~ndingsledningen ikke vil genere BebygGelsen, idet

~enne kun indrettes efter Ledningens Beliggenhed.
2) Møller Otto Jørgensen har forlangt en Erstatning paa 10.000 ~r.,
hvorved det dog maa bemærkes, at der, da dette Krav blev fremsnt, var Tale



om 08.. E:6.500 Kv. m, medens ciernu, som foran anført, kun er Tale om-C8. 43.#500 Kv. m.

3) Husejer Karl Jørgensen mener at kunne sælge Byggegrunde for 1,50 Kr.
eller 2 Kr. pr. Kv. m, hvorhos han mener, at Naturfredningslovens § 25

ikke kan være til Hinder for Bebyggelse, da der i Fervejen er bygget
en Del.

Han vil herefter kræve en Erstatning paa 5.000 Kr. mod, at man til
~ Gengæld sikrer ham Ret til frit at bebygge den Del af hans Ejendom, der

fa11er udenfor Fredningsforslnget.
4) Vilh. Petersen kr~ver en Erstatning paa l Kr. pr. Kv. Alen samt

~ .Ret til at plante Fru[ttræer.
Nævnet finder, at det fremsatte Ønske om Fredning bør imødekommes

paa den nedenfor anførte Mande, da det ikke skønnes at være muligt pua
anden Maade at bevare Udsigten fra Mac;lehøj og navnlig ikke - hvad der
er lige saa v~rdifuldt - at bevare Udsigten til Højen.

Med Hensyn til Erstatningskravene bemærker N~vnet - specielt med
Henblik paa Veksellerer Gottliebs Krav - at en paabegyndt Bebyggelse af
et Areal erfaringsmæssigt fører til en skattem::essigOmvul'dorin.gaf hele
Arealet, saaledes at Størrelsen af F~rtjenesten i det lange Løb bliver
8t~rkt formindsket •• Det bemærkes endvidere, at man til T:r-odsfor den foreliggende Be-'i

byzgelse ikke helt kan se bor·t fra heglen i Naturfredningsloven § 25,
stk. 2, da den Bebygge18e, der nu er Tale om ikke - i alt Fald ikke alle
steder - paa en naturlig Maade vil komme til at slutte ~,igtil den i For"-
vejen eksisterende.

Endelig bem~rkes det, at en Fredning ikke vil være til Hinder for
Jordens fortsatte Dyrkning eller for, at der paa Matr. Nr. 19 af Arresø-
dal fortsat tages Sand og Grus, ligesom der paa Otto Jørgensens og Vilh.
Petersens Arealer vil kunne plantes Frugttr~er.

tit Ma tr. Nr. 74, 75 og 76 af 1!'rederiksværkKøbstads Markjorder er i
der-esH8lhed vurdel'et til Grundskyld v::erdi16.100 Kr., Matr. Nr. 2a af
Brederød er i sin Helhed (ca. 33 ha) vurderet til 37.000 Kr., Nr. 19 af
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e Arresødal i sin Helhed til 3.800 Kr., Nr. 20D. og 21c af Arresødal i
dereB Helhed til 2.000 Kr. og Nr. 18a af Arresødal i sin Helhed til
1.900 Kr.

Herefter skønnes Erstatningen til Veksellerer Gottlieb at burde
fa8tsættes til 10. 000 Kr. for Arealerne i J!'rederiksværkKemmune og
1.000 Kr. for Arealet i Kregme-Vinderød Kommune. Erstatningerne til otto
Jørgensen, Karl Jørgensen- og Vilh. Petersen fasts:ettes til henholdsvis
4.000 Kr., 2.000 Kr. og 500 Kr.

Da Frederiksv~r'k Kommune efter Loven skal betale 5.000 Kr., skønnos
l
~) det rimeligt, at ogsaa Kregme-Vinderød Kommune udreder en Andel, hvilken

tt Andel skønnes at kunne fastsættes til 1.000 Kr.
Af hestbeløbet skal fOl-saavidt de 10.000 Kr. angaar, Statskassen

iflg. Loven betale 5.000 Kr. Tilbage bliver herefter 6.500 Kr'., der vil
v~re at fordele ligeligt mellem Statskassen og Frederiksborg Amt - altsaa
ialt til Statskassen 8.250 Kr. og til Amtet 3.250 Kr.

Det bem~rkes, at de to Kommuner er enige om i Fællesskab at vedlige-
holde Adgangsstierne.

Herefter bestemmes:
De foran n~vnte ~jendomme:
Matr. NI'. 74, 75 og 76 (delvis) af Frederiksv~rk Købstads Markjorder,

en Del af Matr. Nr. 19 af Arresødal Hovedgaard, Vinderød Sogn, en Del af
Mab'. Nr. 2a af Brederød, Klecme Sogn, en Del af Matr. Nr. 20a, 21c ~g

l8a af Arres0dal Hovedguard, Vinderød Sogn, fredes - i den Udstr~kning
det paa medfølgende K~rt er angivet - saaledes, at Omrab.det i det væsent-
lize skal henlige8 i si~ nuv~rende Tilstand.

Det er navnlig forbud~:
l) FJ,t opføre Bygninger af enhver- Art, herund er Drivhuse, Gal'ager, Bodel.'

eller Skure, samt at ctnbringe andre Indretninger, del' kan virke skælll-

Qende, derunder Ledningsmaster o. lign.
at foretage Afgravning eller Opfyldning af det natur'lige Jordsmon
eller henkaste Affald derpaa, hvorved dog bemærkes, at det er tilladt fOlat
s~bunytte Grusgraven paa Matr. Nr. 19 af Arresødal.
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3) ud~n N~vnets Samtykke at foretage saadan Beplantning af Arealet, hvor-
ved. UdsiGten kan forl'inges, doe; at der paa. Natr. Nr'. 2a af' Brederød
og Matr. Nr. l8a af ArresZldal kan plantes lavtvoksende l'!'ugttr~er.

4) at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejr-
plads samt at benytte det til Parkering.

Som Erstatning till:egges der Veksellerer Werner Gottlieb 11.000 Kr.,
Møller Otto Jørgensen 4.000 Kr., Husejer' Karl JørGensen 2.000 Kr. og
Landmand Vilh. Petersen 500 Kr., hvilke Er'statninger udredes saaledes:
Statskassen 8.250 Kr., Frederiksborg Amt 3.250 Kr., l!'rederiksv:Erk
Kommune 5.000 Kl'. og Kregme-Vinderød Kommune 1.000 Kr.

e Denne Kendelse vil v~re at tinglyse som servitutstiftende paa

de oVenn~TIlte Ejendomme.
Paata1eret har Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amt, Frederiks-

v:Brk Kommune og K.regme-Vinderød Kommune hver for sig elle1· i Fsrening."
Kendelsen el'forelagt overfredningsn:.evnet i medf,e,raf fifl:turfred-

ningslovens § 19, 2. stk., hvorhos den er indanket af samtlige ejere,
nemlig veksellerer Werner Gottlieb, møller Ott~ Jørg~n8cn, husejer

~ Karl Jør'gensen ae landmand Vi1h. Petersen.
Overfredningsnævnet har den 30. &pril 1949 afholdt aastedsmøde i

sagen og forhandlet med de ankende lodsejere og andre i sagen interes-
sered.e. Man har endvidere drøft et sagen i over't'redningsn~vnete lU"der
den ll. maj, 19. august, l. november og 14. december e.a.

Paa. e;rund1ag af disse forhandlinger h[;l.roverfred.ningsnævnet ved-
taget at lade arealerne af matr. nr. 21c, 20u. 19 og 18a, alle af Arre-
sødal hovedgaard, og matr. nr. 76 af' Frederiksvær'k markjorder udgan af

fredningen. Man har derhos opnaaet en overenskomst med møller Otto
JørgenRen, hvorefter han godkender den tilkendte erstatning 4.000 kr.,
mod, &t det tillades ham at fortsætte med opgravning af grus og sten
som hidtil ind over gr~nsen af det fredede areal, hvsr oette m~teriale
findes, dog kun indtil en afstand af 100 ro fra højens top.

Med veksellerer Werner Gottlieb har man opnaaet følgende overens-
komst:



Det areal af matr. nr. '74 og 75 af Frederiksværk kabetads markjol'-

-.~ der, som pua det til n-:erv:erendekendelse hørende kort (Fl. 114) er om-
sluttet med sort ekr'ave:l:'irlgmod nord, vost og syd, undert3iveg best(~mmel-
seme under 1), 2) og 4) i den i fredningsu:-evuets kendelse angivne

servi tut. Paa arealet kan dor a:ll~gges haver, hvis beplant11ing dog skal
holdes indenfor en saadan højde, at den ikke hindrer udsigten fra Magle-
1 '
J.1Q'1 J.

~ 1!'orsaavidt angaar de t pac;. kortet med prikker indrammede areal af de
LlJWnte e j end omme, der et'ter det for overfredningsnævnet oplyste er

f018slaaet omfattet af byplanbestemmelser, erst~os den i fredningske~-
åelsen angivne servitut med f0l.sende: "BebYb;;else af a.realerne maa kun
~ke med eenetaees beboelsesbygninser med udnyttet tagetage og de i

saadanne bygninger sædvanligt forekommende butikslokaler." Paa form~

ledning af ejeren bemærkes herved, at bYGningstegninger og byguingerrles
beliggenhed ikk~ forud skal godkendes af fredninesmyndichederne.

Ejeren frafalder krav paa erstatning for fredningen.
Efter den saaledes trufne ordning finder overfredningsn:evnet ikke,

at der er tilstrækkelig begI'undelee for at pa.alæege l{regme..V:i.nderød
kommune nogen del af erstatningsudgiften.

Fredningsnævnets kendelse vil herefter' v;~re at stadfæste med dl)

_ af det fOJ'anstaaende følf,Gnde ændrintor.

T h i b e s t e ID ID e s :

Den af fredningsn'llvnet for 1!'rederiksborg amt den 6. september 1948
afsagte kendelse vedrørende fredning af "Mllglehøj" ved ll'r'ederikev:-erk

overirednin

rigtighed

og højens nærmeste omgivelser stadf~stes med de af det foranstaaende

I erstatning till'llgB8sder møller Otto Jørgensen 4.000 Kr., der ud-
redes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Frcderiksborg nmts-
fond.
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