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OP H.,4EVET
KENDELSE---------------

afsagt den 7.Juli 1939.

Esbønderup-Nødebo Sogneraad søger Tilladelse til uanset
Bestemmelsen i Lov 7/5 1937 at lade opføre en Skolebygning paa
Matr.Nr.ll~ Kirke Esbønderup.

Ejendommen er ca 2 Tdr. Land og beliggende der, hvor
Helsingør-Frede~iksværk Landevej møder Amtsvejen til Græsted
(Terkels Hjørne) nær ved Grib Skovs nordligste Afdelinger Krog-
dals Vang og Esrumlund.

Stedet er vel kendt. Fra Esrum fører Landevejen op ad Ting-
bakken forbi Pensionatet Fabianshuset og en Villa, der er udstyk-
ket fra Matr.Nr.ll~. Gaar man her nogle Skridt op paa Marken, har
man for sig en af de smukkeste Udsigter i Nordsjælland, over Søborg
Søs Engdrag til Nakkehoved og Havet med KulIen i Baggrunden.
Nævnet har tidligere forhandlet om her at frede en Plads med fri
Adgang, og Tanken er kun stillet i Bero fordi der af Vejvæsenet
er paatænkt en Forlægning af Amtsvejen, hvorom der dog ikke enJnu
foreligger nogen Plan.

Grunden til, at Skolen paatænkes lagt her, er, at Beliggen-
heden vil være den bekvemmeste for Skoledistriktet. Det er dog
ikke udelukket at finde en anden Plads i N~rheden, den vil ikke
blive saa nær ved offentlig Vej, hvilket dog maa anses ,for et Gode.

Disse Hensyn findes dog ikke at veje op mod at bevare Pladsen
som den er, det eneste Udsigtspunkt ved Esrum, En stor Bygning
paa dette Sted vil tilmed virke lidet heldigt i Landskabet.
Nævnet finder derfor ikke at kunne meddele den ønskede Dispensa-
tion fra Loven.

A.P.Larsen
L. Harboe K.Jensen
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSE SPROTOKOL •-----------------------------------------

Aar 1939 den l2.DecemQer afsagde Overfredningsnævnet pas
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e 1 s e
i Sagen Nr. 403/39 vedrørende Opførelsen af en ny Skolebygning paa
Ejendommen Matr.Nr. lI! Kirke-Esbønderup, beliggende indenfor en Afstand

300 m fra Gribskov.
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 7.Juli

1939 afsagte Kendelse er lndanket for Overfredningsnrevnet af Esl-Jønderup-
Nødebo Sogneraad.

Overfredningsnævnet har den 21.0ktober 1939 besigtiget
det omrneldteAreal o~ har herunder forhandlet med Repræsentanter for
Sogneraadet, Amtsraadet, Frederiks~org Amts Skoledirektion og med Amts-
vejinspekt øren.

Overfredningsnævnet maa vel herefter give Fredningsnævnet
Medhold i, at det, under Hensyn til Udsigten fra det til Opførelse, ef

tt Skolebygningen valgte Areal, vilde være ønskeligt at friholde dette for
Bebyggelse og evnetue1t aabne det for Almenheden, men finder dog"efter det
oplyste ikke at burde modsætte sig Opførelsen af den nævntr Skolebygning,
for saa vidt der tilvejebringes en Adgang for Almenheden til at nyde Ud-
sigten fra Stedet.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg ~mt den 7.Ju1i

1939 afsagte Kendelse, hvorved forbydes Opførelse af en ny Skolebygning
peB Ejendommen Matr.Nr. ll~ Kirke-Esbønderup, ophæves.

Det tillades at opføre den nævnte Skole imod, at der ved
tt sogneraadets Foranstaltning efter nærmere Forhandling med Fredningsnævnet

for Frederiksborg Amt anlægges en offentlig Udsigtssti bag om Skolen.
P.O.V. Frederik·V.Petersen. (sign.)
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