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REG. NR. 00588.000 1.

Q(? l--aNe±, ~C. ~ .. "'Z~ o.
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Overenskomster (nævn) af 25/3 og 8/12 1938 samt 11/4 1939
af 3 kystnære naboejendomme, off. adgang, status quo, be-
stemmelser om tilsyn og pleje.

- Afgørelse af 12/8 1987 (nævn - 68/87) - tilladelse til til-
bygning.

- Afgørelse af 12/8 1987 (nævn - 83/87) - tilladelse til ud-
stykning.

- Afgørelse af 27/6 1988 (nævn - 95/88) - afslag til opførel-
se af motel .

• 213 GRÆSTED-GILLELEJE 1514 I NV

MATRIKE L FO RTEG NEL S E

(ajour pr. 1/5 1945)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

6~, 6~, 8~, 10~ Nakkehoved By, Søborg

Vedr. ovk. af 25/3 1938:
2/9 1987 er det oplyst fra matrikeldirektoratet, at
- 6~ er udgået pr. 11/10 1938 og tillagt 6~, og
- 6~ pr. 31/3 1939 er udstykket fra 6~.
Dette er ensbetydende med, at ovk. omfatter matr.nr.e
6~ og 6~ (begge fredede).

ILllongetil deklaration tinglyst 18.11.1938af 15.01.1988
§ 3 aflyses for så vidt angår vedligeho.ldelsesaftaJ.enpå
rratr.nr. pcl 2 af 6-c N&-kehoved
Vedr. overenskomst af 25/3-1938tinglyst-18/11-1938
Matr.nr. 6c er i 1988 udstyJr-ket,hVaDled matr.nr. 6d opstår

Gældende matrikulært kortbilag: MAJ 1945

Se også REG. NR.: 02895.000



2.
REG. NR. 00588.000

NAKKEHOVED

"INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 08.02.1996 (nævn 104/95) - Tilladelse til at

a~ode !iatr.nr. 6d Nakkehoved
~T/tf=) .- q~f:e 1- ~3-a.e ("'~ -''1'5) - 11\l"eWs-e- hl

Ot>ev~5ets~ 4 <geurlOVlMp'i...- rvtafv. 6~ ~Lc.cueel ~l Sølo~
"bY/Ø?-%~ 4- S1&oo (~ d;;i1,t) - 1l.U~ -bI ~~

"i- ~--I'St.sk<!d VUr. I a "'i- ""æh- , 6 cl ~ov"CJ b.j, 5..,~ .
- ~&e -+ 2-'h-ol (~""-'-"".. '61-/<Jq) - lo11e:doJ~ bi I ~ k~

4 ~.et.Ad0)v\ f><- f"1~ VlV. 6 d ~~d ~ .5ø~
~. J

Se også REG. NR.:



!"~'~DGRAFISl': REGI STHEIUNG Fredningsstyrelsens 3. kt.

~okalitet: Nakkehoved - Hesbjerg

Dato: )() Tid: )()

~plag,nr.
++

~, ~ .. J;

kompas

• ++
~. ~-.f

c

D

E ++lo. s--f• F

G

++14.. ~-!' 140 o

beakl:'ive18Q
Toppen af Hesbjerg

Vejen Gilleleje - Dronningmølle, ved
markant gærde mod syd, Sø for Nakkegård

Strandkant ca. 50 m vest for frednings-
grænsen ØSø for Fyrkroen
Typisk skovparti på skrænten ØSø for
Fyrkroen
Udsigtsplads ca. 40 m vest for Fyrkroen

• I
I

NV-hjørne af husgrund ved strandsti langs
Fyrbakkerne, NØ for mindesmærket (F)
Mindesmærke for Prof. Mentz. Strandbak-
kerne ved Gilleleje

NØ-hjørne af husgrund ("Kignæs") VNV for
Strandbakkerne

nr. 4 - 9 er optaget 31/5 -77 kl. 13 - 14
i klar sol

Ee~k:rU~l'" incl .. vejE': )()nr. l - 3, lo - 14 er optaget 8/10 -76
kl. 11 - 13 i klar sol

+ de sort-hvide optagel-
ser i formatet 6 x 6 cm
++ vidvinkeloptagelser
i 770 (s) og 630 (f)
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30borg Sogn.

Anlllelder:Søborg-Gilleleje
Sogneraad •

.0 :; K L A R A T I O li

Herved erkl«:rer 3øborg-Gilleleje Jogneraad, at de af 0Ø-
borg-Gilleleje KOlIld,uneved Skøde af 8/4-38, lyst 18/11 s.A. erlLver-
'lede Arealer lJatr. :Nr. 6a og 6b Nakkehoved By, Søborg Sogn, skal vu~r
underkastet Fredning, i hvilken Henseende fastsættes følgende Bestem
melser:

§ 1.

Søborg-Gilleleje KO!lllfJUneforpligter sig til at bevare det
nwvnte Areal i dets naturlige 1ilstand og til s~rligt at frede den
paa Arealet v<.;.,rendeGravhøj (Fyrmester Fa"bers Gravsted). Predningen
omfatter dog ik1<:8de paa Ejendomh~en nu v/ærende J3y~ninger.

§ 2.
KOt:m,unenpaa~ager sig at sive Offentligi,eden Adgal1.jLil iu.:r

sel og Ophold paa hele Arealet, derunder Adgang til ~~rdsel og Op-
hold paa Strandbredden og til Badning fra Strandbredden under Iagt-
tagelse af de urdensregler, som desangaaende fastsættes af 1COInmunen.

Det skal dog v~re Kommunen forbeholdt at udnytte den gamle
:Pyrmesterhave og den tidligere Pyrmesterbolig ved Udlejning.

§ 3.

Kommunen paatager sig meJ Hensyn til de heromhandlede Area-
ler Vedligeholdelsespligt, Pligt til Renholdelse og Opretholdelse af
Orden samt 1'1igt til at indrette forsvarlige 'roiletteforhold m.m.,
og der fasts~ttes følgende n~rmere Bestemmelser meJ Hensyn til de i
denne § omhandlede Porpligtelser.
l~ KO:lllnUnenpaaLager sig at føre 'rilsyn med og holde Orden paa det

fredede Areal, navnlig s0ee at hindre Iienkastning af Affald o;
fjerne, hvad der maatte forefindes, ligeledes holde Plantagen



vedlige og fjerne, hvad der er udgaaet eller VJ.rker skæmmende. Det
e forudsættes, a t Kommunen lønner en r.landtil at føre Opsyn og holde

Orden, sa~t at den skaffer sig forstlig Bistand til Plantningens
Vedligeholdelse og Udhugning.

2~ Det skal paases og om fornødent sikres ved Afsp~rring, at Skrænter-
ne ikke oprodes eller 'oeskadil3es,saaledes at deres :Stabilitet svæk-
kes.

3°. Kommunen søger gennemført, at dey sættes 08 vedligeholdes Hegn
efter Lovgivningens almindelige ~egler - mod Nabogrundene.

4~ Der maa ikke Sives 'l'illadelse til Anbrin3else af Badehuse noget,--~~dsl
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handel og lignende samt Anbringelse af Benzintanke ved Parlcerings..:.'
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De af Fredningen omfattede Arealer kan ikke afhændes ell.r~
iuebygges uden 3amtykke af veakommende Fredningsnævn eller ~inansm1,

paa det heromhandlede Areal uden Samtykke af Fredninl3snævnet.
munen kan dog tillade Opførelse af Smaaboder af lrre til Iskage-

pladsen.
§ 4.

nisteriet.
§ 5.

I

N !i.:: rv'.zrende Deklaration kan kun hæves med Samtykke af FrE"r1-~
, l'-~'J' 'ninesmyncligllederne og under Iagtto.[;elseaf 13estemlaelsernei § .16"" .

i Lov l~r. 140 af 7. L:aj 1937 om Naturfre:J.ning. "f

§ 6. (~]-,

Pe.ataleberettiset overfor Krænkelser af de ved nærværend~ :.';'
4

Jcklaration fastsatte Porpligtelser ey saavel Fredningsnævnet som J
\

Finansministeriet.
Dette Dokument kan paa Søbore-Gilleleje Kommunes T3ekost-

nin3 tin[lyses paa ovennwvnte Sjendon.
:3øborg-Gilleleje ;,:;08nel'aad,den 25. r:arts 1938.

Henrik :.!.ansen C.II!.J:letersen H. nielsen Bacher
Davi(1 Hie lsen !leter Padsen l\ernhard Levinsen Lauri ts NielsEn
S. Andersen J. Chr. Jensen Hans :Jørensen
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Forhandlingsprotokollen for .Predningsnwvnet for Frederilcsborg Amtsraadslcreds

af

Latr. Nr. 10a Hu~(ehovel rly

Søborg 30gn. iinansministeriet

) E l~ L A li. A .L' I O l!

Finansministeriet erkl&rer herved, at de Finansministeriet

paa Statens Vegne tilhørende Arealer l,atr. Ih. 10a Nakkehoved By,

Søborg ;:)ogn, slcal Vi.;.,reundericas tet Fredning, i hvilleen lIenseenlle fast

sættes følgende }:'estemmelser:

§ L
}'inansministeriet forpliGter sig til at bevare det n<zvute

Areal i dets naturlige Tilstand. Arealet maa navnlig ikke beplantes,

saaledes at Udsigten ind. over 1and derved hindres.

'I!'inansminis terie t paa ta~er sig at gi ve Offentligbeden Ad[;ang

til :r'b.-rdsel og Ophold paa det i forna::vnte § omhandlede Areal, denm-

der AJgan;; til .c',--rdsel og Ophold paa 3trandbredden og til Jsadning

fra 3trandbredden under Iagtta.;else af de Ordensregler, som desan-

gaaeDde fastsættes •

}'i!.'lansministeriet paata.;er sig ,lied Hensyn til det fredede

Areal Pligt til V8Jligeholdelse, ~enholdelse og Opretholdelse af Or-

den.

§ 4.
"J wrv:;,.;rende )eklara tion kan lmn he.:ves med JaiTItykke af 1'red-

ningsmyndighederne og under la.;ttagelse af Gestemlllclserne i S 18 i

.Lov Ur. 140 af 7. i'.iaj 1937 om l'laturfredning.

Faataleberettiget overfor Krwnkelser af de vej nwrv~rende

~eklaration fast sutte ~orpligtelser er Fredningsnwvnet.

,Jette Dolmment bm paa }'inansministerie ~s _)c::lws tnino til1g-

lyses paa ovenna:.vnte 8jendor,l.

KøLenhavn , den U. Jecember 1938.
2inansministeriet

/.T f "'Y'''''''
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REG. NR S8f

U D S K R I F T
af

b'ornandlingsprotokollen for Fredningsn.evnet for !"rederiksborg Amt.

D E K L A li A T I O N

I'

Marineministeriet erklærer herved, at de Marineministeriet
paa Statens Vegne tilhørende Ar~~ler W.&tr.Kr. da ~a~~ehoved
By, Søborg 30gn, dog med neden8ta~enje BCJrBfisning, skal v~re under-
kastet Fredning i hvil~en Henseende fastsættes følgende Be8tew~elser:

§ L
Marineministeriet forpligter sig til at bevare det nEvnte

Areal - med Undtagel~e af de til Benyttelse for Fyr- og Vagervæsenet
nu eller senere indtagne Arealer - i dets naturlige Tilstand. Arealet
maa i~ke bevlantes, sa~lede8 at Udsigten ind over Land derved hindres.

§ 2.
Marineministeriet paatager sig at give Offentligheden Adgang

til Færdsel og Ophold pea det i fornævnte § omhandlede fredede Ar~~l,
derunder Adgang til Færdsel og Ophold paa Strandbredden og til
Badning fra Strandbredden under Iagttagelse af de Ordensregler, ~om
desangaaende fast8~ttes.

,
I

"
§ 3.

Marineministeriet paatager sig med Hensyn til de fredede
Arealer ?ligt til Vedligeholdelse, Renholdelse og Opretholdelse
af Orden.

§ 4.
Marineministeriet forbeholder sig Ret til Opførelse af Byg-

ninger og endre Anlæg, som til enhver Tid maatte være nødvendige for
Fyr- og Vaservæsenets Tjeneste, endvidere ogsaa Boliger, Haver m.v.,
til Brug for Fyrpersonalet, saaledes at den dertil indtagne Grund udgaal
af det fredede Areal.

§ 5.
N~rverende Deklaration Kan kun hæves med Samtyk~e af

Fredningsmyndighederne og under Iagttagelse af Bestemmelserne i
§ 18 i Lov lir. 140 af 7.~aj 1937 om Naturfredning.

§ 6.
Paataleberettiget overfor I:rænkelser af vag1n1.lrv"erende

tion fastsatte Forpligtelser er Fredningsnævnet.
Deklara-

Dette Dokument kan paa Merineministeriets Bekostning
tinglyses paa ovennævnte Ejendom.

Marineministeriet, den ll.April 1939
F.M.

Recl1nitzer
!Hempel-JørgenSE
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På dette matrikulære kort er fred-
ningsgrænsen indlagt forkert, idet
m.nr. 6c er fredet - jfr. notits
under "Matrikelfortegnelse"

2/9 1987 Jørgen Helk

Terrain af

tlaM:6ltoped.llv
SOgn.: SODCrp

He,.,ed: Holbo

Amt: Prederiksoory
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00588.00

Dispensationer i perioden: 12-08-1987 - 27-01-2001



Na111rfrrdningsnævnet
for

Udskrift af REG. HR.
rrEdLrjksboi~ alJd~ lIordligf

fredllillQskreds
_ehaVevej 1, :Z~)7UHmsholm

TIL (02) 8G 1550 ..

Ar 1987, den 12. august kl. 10.15 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Nakkehoved under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen

4t og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges

F.S. 68/1987 Behandling af andragende
2om tilladelse til opførelse af en 51 m

stor tilbygning til den eksisterende kro-

bygning på ejendommen matr. nr. 6 c Nak-

kehoved, der er omfattet af strandbeskyt-

telseslinie og af en fredningsdeklaration

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitemødte dr. J. V.

e
e
•

Sparck og Uh1 Petersen

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou og Lene Thybo.

Antruffet blev Frede Boje, der ejer kroen. Han forelagde pro-

jektet og oplyste, at tilbygningen skal benyttes som restaurant.

Det konstateredes, at der på det sted, hvor tilbygningen øn-

skes opført, i forvejen er et overdækket og indhegnet areal. Over-

dækningen består af plastplader. Denne terrasselignende tilbygning

findes i kroens gård, hvorfra der ikke er udsyn mod eller indblik

fra havet. Gårdspladsen er iøvrigt indhegnet og med lukkede låger

ikke synlig fra vejen uden for.

Ole Nørgaard og Axel Schou havde ingen indvendinger mod en

tilbygning som den projekterede.

'S/~_/10



2.

Dr. Sparck tilkendegav, at Naturfredningsforeningen protesterer

mod tilbygningen, fordi krobyg~ingen iøvrigt er en historisk bygning,

der er bevaringsværdig i sin nuværende skikkelse. ..
Nævnsformanden gjorde de mødte bekendt med bygningsfrednings-

kontorets skrivelse af 8. juli 1987, hvorefter fyrkroen ikke repræ-

senterer så væsentlige arkitektoniske værdier, at den kan bygnings-

fredes.

• Nævnets medlemmer voterede:

Under hensyn til den projekterede tilbygnings placering fin-

des der ikke at være naturfredningsmæssige interesser, der taler

mod en tilladelse som ansøgt. Nævnet meddelte derfor i medfør af

naturfredningslovens § 46 og som påtaleberettiget efter deklaration

af 25. marts, tinglyst 18. november 1938, tilladelse til, at der
2på ejendommen matr. nr. 6 c Nakkehoved opføres en 51 m stor til-

bygning i overensstemmelse med det forelagte projekt.

Den meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfred-

ningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

•e den,

råd,• samt

Afgørelsen kan inden 4 uger ankes tilOverfredningsnævnet af

der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amts-

Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen

anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-

førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse må

derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslo-

vens § 58.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm, den 14. august 1987.

~~
P. H. Raaschou
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Nnturfred ningsnævn et
., for

freuerik"IJorg- "mIs nordlige
fredllingskreus

e:OJehavevej J, 2070 Hørsholm
Tll. (02) 801550

Udskrift af
fredningsprotokollen

. ,

Ar· 1987, den 12. august klo 10.15 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Nakkehoved under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen

og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 83/1987 Behandling af andragende om

tilladelse til udstykning og salg af

areal af ejendommen matr. nr. 6 a, 6 c

Nakkehoved, der er omfattet af strand-

beskyttelseslinie og af fredningsdekla-

ration.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte dr.

J.V. Sparck og Uhl Petersen.

For Græsted-Gilleleje kommune mødte Axel Schou og Lene Thybo.

Endvidere var mødt landinspektør Per Vinggaard, der forelagde

udstykningsplanen.

De mødte for Hovedstadsrådet, for lokalkomiteen og for kommunen

havde ingen indvendinger mod en udstykning som projekteret og mod

et salg af det udstykkede mindste areal.

Nævnets medlemmer voterede:

Da der ikke ved en udstykning som projekteret og med et salg

som planlagt af det mindste areal tilsidesættes nogen frednings-

mæssige interesser, meddelte nævnet i medfør af naturfredningslo-

vens § 46 og som påtaleberettiget ifølge deklaration af 25. marts

1938, tinglyst 18. november 1938 tilladelse til udstykning og



·'

e
e
e

2.

salg af areal af matr. nr. 6 c Nakkehoved som forelagt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-..
fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og Natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslvoens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58.

Jan Andreasen P. H. Raaschou Alfred Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den lnUgust 1987.

"{hj{ I
P. H. ~l1chou



REG.NR.
27. juni 19 88.

Dommerkontoret
Folehavevej t. 2970 Hørsholm

Tddon (02) 86 t5 SO FS. 95/88

Vedr. matr. nr. 6 a Nakkehoved

I skrivelse af 26. maj 1988 har Græsted-Gilleleje kommune

for restauratør Frede Boye fremsendt en ansøgning om tilladelse

til at opføre et motel på en del af kommunens ejendom, matr.nr.

6 a Nakkehoved by, Søborg, Nakkehoved Camping.

Kommunen har ved sagens fremsendelse anbefalet det ansøgte og

har derfor ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra naturfred-

ningslovens § 47.

I den anledning har fredningsnævnet indhentet udtalelser af

ll. juni 1988 og af 15. juni 1988 fra Danmarks Naturfredningsfor-

ening og fra Hovedstadsrådet, der begge har udtalt sig mod det an-

e
e
•

søgte.

Hovedstadsrådet har bemærket, at ejendommen er omfattet af

fredningsdeklaration tinglyst den 18. november 1938, hvorefter

arealet skal bevares i deænaturlige tilstand, og at projektet til-

lige kræver Hovedstadsrådets godkendelse i medfør af by- og landzone-

loven, ligesom et motel på det pågældende areal kræver Hovedstads-

rådets godkendelse i medfør af Regionplanen. Herefter er det plan-

og miljøforvaltningens opfattelse, at en bebyggelse som ansøgt ikke

bør tillades i medfør af bestemmelsen i naturfredningslovens § 34,

men henvises til proceduren i henhold til naturfredningslovens §

34 a.
Under henvisning til det af Hovedstadsrådet anførte finder



fredningsnævnet, at der ikke er anledning til at meddele dispen-

sation fra fredningsbestemmelsen.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frede-

risborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov-

og naturstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der

virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål.

'f\~~
Anette Hald

fg.

Græsted-Gilleleje kommune

Rådhuset

3250 Gilleleje.

e
e
•



l;
Modtaget i

Skov- ogNaturstyrelsen

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 09 17
fax. 49 21 46 86

l .-..-- __

.~ - ,-CO, l~~t

Helsingør, den 08/02-96

Vedr. FS 104/95, matr.nr. 6 d Nakkehoved by, Søborg, beliggende Fyrvejen 29 A og B, 3250
Gilleleje.

e Ved skrivelse af 14. november 1995 har COR Management for ejeren af ovennævnte ejendom
ansøgt om nævnets tilladelse til at afhænde ovennævnte ejendom til forpagteren af den på ejen-
dommen liggende "Fyrkroen" .

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration lyst 18. november 1938, i hvis § 4 er anført,

"at de af fredningen omfattede arealer ikke kan afhændes uden samtykke af fredningsnævnet".

Ejendommen er endvidere omfattet af Danmarks Naturfredningsforenings forslag til fredning
af "Den nordlige del af Nakkehovedkilen" , der har til formål" at sikre den grønne kile, samti-
dig med at offentlighedens adgang til kilen kan udbygges, og at den visuelle oplevelse af land-
skabet og af sammenhængen mellem kysten og baglandet bevares og forbedres."

Det ansøgte kræver således fredningsnævnets dispensation fra deklarationen af 18. november

1939 men ikke fra fredningsforslaget.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dis-
pensation fra fredningsdeklaration lyst 18. november 1938 til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-
fredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet .

./e MiJiø- og Energiminillteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1996·11 \li :l.~O co I .er
Akt. nr. l



I,

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udJøh uden rettidigt indgivet

påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

~
Thorkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:

_ COR Management att. Johs. Abildgaard Skude

Frederiksborg Amt. j.nr. 8-70-52-6-213-7-95

Danmarks Naturfredningsforening j.nr. 0113-11

Græsted-Gilleleje Kommune. j.nr. Ol.05.00G01

Skov-og Naturstyrelsen.

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget.

N ævnsmedlem Ole Retoft.

Nævnsmedlem Vagn Kristensen
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Teknik & Miljø
FREDERIKSBORG AMT

Hillerød den 9. maj 1996

Faxforside

Til: Fredningsnævnet v/civildommerkontoret i Helsingør, aU. C. Van der Zee

Faxnummer: 49 21 46 86

Antal sider (inel. denne): 7

Vedrørende: deklaration lyst 18/11-39 på matr.nr. 6a og 6b Nakkehoved by, Sø-
borg.

Matr.nr. 6 b existerer ikke (mere?) jfr. kommunen; et godt gæt vil være, at den er
omdøbt til 6 c i forbindelse med udstykning, hvilket forklarer et fejlagtigt
fredningskort af maj 1945 med senere håndrettelser,Dette sidste er netop telefonisk
bekræftet af det centrale fredningsregister iS- & N-styrelsen.

Matr.nr. 6 c er i 1988 udstykket, hvorved matr nr. 6 d opstår.

W venlig hilsen

Finn~sen
Civilingeniør

Amlsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon42 266600
Telefax422637 13
Giro 31047 10

NR. 853 [;11211

I
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Cade og hUllnr. Anmelder:

Allonge tll deklaration t1nslyst åen 18. ~oveMber 1938.
Anmelder:
Gr-z=tea-eUlele;·

Dokument vedrØrende aflysning

Ved dekla.re~ion af 25. marts 1938, tinqlyst den 18. november
193 a på ej endommene Inator. nr. 6 a 09 6 b Nakkehoved , hvilxe
matr.cr.e siåen er uds~ykked. og n~ bærer betegnelsen 6 a og 6
~ NaKkehove~. er der jvt. deklarationens § 4 tillagt Finansmi-
nisterie~ påtaleret med hensyn til bebyggelse eller salg-

Det' meådeleS herved på Finansministeriets vegne samtykke t.il,
a~ påtaleretten for så vidt ~ngår matr. nr. 6 c Nakkehoved kan
51et~es ar ~in9bogen.

Kongeriget C.nm~~ksHypotekcank og linan5fo~val~nin9,
den 7. aU9us~ 1981

~læ~~erar.cedeklaration$ § : aflyses for ~å vidt angår ve~l1sehclce15es.
pligten af a:-e~ler pi In'itl" .nr. pc:l. 2 at 6-c, Naklcshoved.

C('SsUd-Gillaleje byråd, åen' '1 5 JAH. t988
Svend Aage Nielsan

CClC"llDester



09/05/96 10:57 L~NDSK~BS~FD.~ 49214686
1~;Ll ~~ 1~:U1 t.~ ~5YV.718 HELSINGE RET

NR.853 [;J06
iii006

le.Dt!s OOd99J .

INDFGlRT f DAGBOGEN

..
...

• • ,\...; .~~I • • • I,



o'

,
' .. . :.'

..~.:..'
,....,

"', -.'
~,'...~.

'. I:.

:.

".0 •• ; •.. ,,,:,.

~.. o', Terrain af

·t;.i :::'!l" 's,0i',n: Siibeu-9'-
:',.. " ~:'

....: ·;-::·Herred:HoliJo
.,~,; • • ..' ... I' •

, :-

::,.,':.'

. '.,,, ....

.. ~"

.. ",-

.1 {/' '"I f'
; ". i':

\

r,' :. '~',0"" ~.... ~ .

o':.

:".

.. .....
...•..:... ,.'~':.':', .~..:;:I: :. .' .' .-.

.. 0"0 ' • .' ":

',. :....
!,' '

..... ", :".....
r.:~"~I·••• "

• o

..·'.;I~:.'-.·~·~".'I 'o

." !

'1,' •
4" '.,.,.,',.
'~' .. , ,~

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

o ••

~~.':~...

,' ...

:.,.~..
.•.. l..•. .'.

'. .'

,." .. "

'.
. :.;~
••J' •

NR. 853 [;107

.:',

.~.

o',

.:' .



" Frednin~snævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

REG.Nl 05 ~2.oo
Advokat John Larsen

Kindhestegade 12 D

4700 Næstved

Vedr. FS 87/99. Matr. nr. 6 d Nakkehoved by, Søborg, Fyrvejen 29 A og B,

Græsted-Gilleleje Kommune. Deres j.nr. 100-6673.

Ved fax-meddelelse af 1. marts 2000 har De i henhold til tidligere indsendt ansøgning

anmodet om fredningsnævnet s godkendelse af ejerskiftet vedr. ovennævnte ejendom i

henhold til skøde, hvorved Jytte Munk Nielsen pr. 1. juni 1999 har overdraget

ejendommen til Ejendom Nord Holding ApS.

På ejendommen er den 18. november 1938 tinglyst en deklaration, hvorefter

ejendommen ikke må afhændes uden samtykke fra Fredningsnævnet eller

Finansministeriet.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til den anførte

overdragelse.

Der er ikke ved tilladelsen. taget stilling til den verserende sag om tilladelse til

udstykning af ejendommen.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

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

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Det tilføjes til orientering, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse

af 5. oktober 1998, der er lyst på ejendommen den 29. oktober 1998. Ifølge



afgøreisens § lOb) ophæver afgørelsen den ovenfor nævnte fredningsdeklaration,

tinglyst den 18. november 1938. Aflysning af deklarationen har imidlertid endnu ikke

fundet sted, idet tiltrædelse fra medpåtaleberettigede, Finansministeriet ikke

foreligger. Fredningsnævnet vil foranledige deklarationen aflyst. Frednings-

afgørelsen af 5. oktober 1998 indeholder ikke et tilsvarende forbud mod overdragelse,

men derimod i § 1, stk. 5, et forbud mod udstykning og matrikulære ændringer.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsene nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Landinspektør Ib Erik Nielsen

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 18846

J.nr. 8-70-21-1-213-27-99 og 8-70-51-8-

213-8-99

Græsted-Gilleleje Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Kronborg Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening~ lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 15 JUNI 2008

Advokat Lars Behrend

Rådhuspladsen 59

1550 København V

.1j1()cJ(ag6'~ :

S~<Gv~~~ Naturstyrels~r.:
" i~ j ~j141" 1r:m-;>
J (; -"v~'t~ .,tø"j,--,

Vedr. FS 34/2000. Ejerlejlighed nr. 1 af matr. nr. 6 d Nakkehoved by, Søborg,

Fyrvejen 29 B, Græsted-Gilleleje Kommune. Deres j.nr. 4005.

Ved brev af 19. april 2000 har De anmodet om fredningsnævnets godkendelse af

ejerskiftet vedr. ovennævnte ejendom i henhold til skøde, hvorved Ejendom Nord

Holding ApS. pr. 1. juni 2000 har overdraget ejendommen til Carsten Damstedt

Jørgensen

På ejendommen er den 18. november 1938 tinglyst en deklaration, hvorefter

ejendommen ikke må afhændes uden samtykke fra Fredningsnævnet eller

Finansministeriet.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til den anførte

overdragelse.

Der er ikke ved tilladelsen taget stilling til den verserende sag om tilladelse til

udstykning af ejendommen.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Natur-

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

gørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

Det tilføjes til orientering, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse

af 5. oktober 1998, der er lyst på ejendommen den 29. oktober 1998. Ifølge

QdS"-l\ ~ 'J,I,A 'l- \\ \: ~-oo~'5
\«.



afgøreIsens § lOb) ophæver afgørelsen den ovenfor nævnte fredningsdeklaration,

tinglyst den 18. november 1938. Aflysning af deklarationen har imidlertid endnu ikke

fundet sted, idet tiltrædelse fra medpåtaleberettigede, Finansministeriet ikke

foreligger. Fredningsnævnet vil foranledige deklarationen aflyst. Frednings-

afgørelsen af 5. oktober 1998 indeholder ikke et tilsvarende forbud mod overdragelse,

men derimod i § 1, stk. 5, et forbud mod udstykning og matrikulære ændringer.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Landinspektør Ib Erik Nielsen

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 18846

J.nr. 8-70-21-1-213-27-99 og 8-70-51-8-

213-8-99

Græsted-Gilleleje Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Kronborg Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

~e Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



REG.NR. 058~.O()

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 27 FEB.2001

Landinspektør Ib Erik Nielsen
Ole Rømers Vej 3
3000 Helsingør

I ' /
I ,'.

1/.
/ \ '..." \

Vedr. FS 87/99. Matr. nr. 6d Nakkehoved by, Søborg, beliggende Fyrvejen 29 a

og B, Græsted-Gilleleje Kommune. Deres j.nr. 18846.

Ved brev af 24. september 1999 har De på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at udstykke ejendommen som vist på et

medfølgende måleblad.

Udstykningen forudsætter tillige en tilladelse fra Frederiksborg Amt i henhold til

planlovens § 35 og naturbeskyttelseslovens § 15. Amtet meddelte den 11. januar

2000 afslag på ansøgningen efter disse bestemmelser. Herefter undlod

fredningsnævnet at foretage en realitetsbehandling af Deres ansøgning.

Efter at De havde påklaget Amtets afgørelse, har Naturklagenævnet den 19. februar

200l ændret Amtets afslag til en tilladelse.

Herefter har De ved brev af 21. februar 2001 anmodet fredningsnævnet om en

godkendelse af udstykningen.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. juni 2000 om

fredning af den nordlige del afNakkehovedkilen. Fredningens formål er at sikre den

grønne kile mellem Nakkehoved Fyr og Nakkehoved Strandvej og at medvirke til at

bevare og forbedre den visuelle oplevelse af landskabet og af sammenhængen mellem

kysten og baglandet, herunder at udbygge offentlighedens adgang til kysten. Ifølge

fredningsbestemmelsernes § 2, stk. 5, må der ikke foretages udstykning eller

matrikulære ændringer. Ifølge § 7 gælder naturbeskyttelseslovens § § 3 og 4 samt 15-



17 kun inden for fredningsområdet l det omfang, forholdet ikke reguleres af

fredningsbestemmelseme.

I Naturklagenævnets afgørelse er det om udstykningsforbuddet i planlovens § 35 og

naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 anført at formålet hermed er "at indføre en

administrativ lettelse ved på et tidligt tidspunkt at tydeliggøre, at bebyggelse er

udelukket eller uhyre sjælden. Bestemmelsen forhindrer etablering af rekreative

parceller, der kan medføre uønsket slid på arealer ved strandene.

Den konkrete sag drejer sig om udstykning af parcel med en fredet fyrmesterbolig fra

en ejendom med en selvstændig restaurationsbygning. Det er oplyst, at der ikke vil

ske ændringer i marken, og at udstykningen ikke sker med henblik på (senere) at

opføre ny bebyggelse. Nævnet finder ikke anledning til at drage denne oplysning i

tvivl.

Skulle ejeren af en af de udstykkede grunde alligevel senere ønske at opføre ny

bebyggelse på stedet, vil dette under alle omstændigheder forudsætte landzone-

tilladeise og dispensation fra strandbeskyttelseslinien samt fredningen. "

Under de således foreliggende omstændigheder vurderes det, at den ansøgte udstyk-

ning vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet 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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Naturklagenævnet J.nr. 97-31/200-0189

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-213-8-99

Græsted-Gilleleje Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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