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OVLF'FRr;mHNGSNÆVNE~'S YE1JnEI SI SPROTOYOI •---------------------------------------

Aer 1;41, nen 3.S6ptembt:r, tf:;<~cle Overfrl'ldnlng'snævnet PE'R

Gr'ur.dl!:e r.f rrundtlie og <;krif'tllt, Votering fø1e:er.de

Kende:1se

i Sllgen Nr. 4"0/41 veflrvJre:nde: predninl:; af Horn~læk Sø, MlItr.Nr. 9 af

Hor'nr)æk, Sf,)(,t for de t.il Søen cJ'ærl~erdje AL'e:<ller, Witr'.Nr. 4y Fnrnehy

By, !~ornbæk SOen, oS t:n Dl;il fl.f I.:e.tr .Hr. 2'h samrr6stecls.

ntln af Fl-ednln~"n'l"vnet for Fredøl'il<sl01g ArrJ sraadsl:recls nan

14·APril 1~4l af3~ete he~delse ~r s8D1yd~nde:

"Hornh12k Sø, Lvilil Vntldflade er' es. 13 he, liE,ger i Udkant.en

ef f.J'ornbæk, øst. for Vejt;n til }1or-ne'rJY, og StlS liær ft'R denrIe Vej, wom

'.. gear tæt forbi den, Irlb(lens TJdsiC!ten t.tl den el)~rbi hlnd:res ef BRkkd-

drot:, llllhr b.byg~ede Bjenrlomme m~d Ht,ver', sam e,l'Æ\1ser' til Søen. 1)on-

som PPF den norcUit::e Side nær er hevoksl::t men e] ler }:rntet ef Tagrør,

01; fJD8 i.vllken rr!.'n i alt. Fbld i t,..,yt F3l:'E: j,f::n fær'ot;s }-.e1~ Søen rundt.,

efter et dl:; nuværende Ej ti NI for- n0t:le ~u' sidt:1tl fJE'D 6n længere StrlCek-

l1l:lby, dt:! t.illlører Prælittltlllll'lHJet 0t: ~l' tln lang Strimmel, der efter

sin ~es].(l]l'fenhtld l'lDtul-l1e:t r't)l::,(lcii ~om S.ø'nr'uu. \!dd SØenw sydv~stJit.e

RrcJ ll~C-t;.r NlLtl".Nr-. 4.>' Ilor'nel>;)', bi SUllIJ)e:t. med Ellekr'at bevokset

Ar'C:lD1, der' tilhØl:'dr ~IØElllblEjere, De over' fJvllket Stien um Søen før'er

lon!::,li Skl:lJlet til M[,tr .~Jr'. lin. Mellem lTolmeeGfJtcls Tilliggende Mptr,.

Hl'. lA ved Søens svdl1e:e Ende De. fl'l[tr'.hr. C) Por'llbæk ge~n- Skel]et Sf::a

nær> ved Søb1'ecjrj(,n. r:t en Del at' Stien ro,:!' ent,r~eil at 11
et

e pAa Matr.

Nt'. le.

Nævnet blev i 19.38 opforrlr-et til nt. frflcle Søen og indlerjede
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en Forr,anrtllng, der kom til at dr'ej" si~ om en 0vernrf<g,~16e af Søen til

staten, mem ikke før·te til r;oe:et, hvorefter St.at sm·inist.ertet par. Pen-

vendelll6 nf lendhrue;iln,inj stel'i(-t har rejst Frednin~ Bsag, hvorom ner

ogsaa f'ort~ligger fornyet Andt·8e:t.JI1CJe fr'o llor·n ....æl: bor'gbr'- 0t: rrrund6-

jerf'Ol·E:r.in~, ~lorn11æl[ 'l'uribtfotl'Jning 0t!. Foren1n~en af V111eejel'e paf!

Hor'neby Sand.

Int.tlhJsfitJrJ ved Søen S 0111 Del ef Stedet B Natur' er p8vnl1g,

den dannt!ll' et smukt Ph.r·ti inJ nlod Land, nIElduns Pornbæks Herlighodel'

tlll~rs finrl~liI vf:;d Yysten. Almenflc,ibl'J t<rt1l<er mf'Pske mir.c1re OVelr (let,

Vejen OVttr Søen lukktJlil IlE"r' E.r R;,y·bkov.

r·e OffeptliEl1edt:ns Adean~ t 11 som hint11 at ftl't'nr'es ved Clen l1l'ed.

Det besteml1t!li derfor·, at ner pafllæi:.::;ellil ne nævnt.e Matr. Nr.

9 De ~iE',tr.Nr. 4y fø'lc:..ende servitu11er';

Arealet mao ikke bel;Y~bes, S"ftln msI" ikl~e opf:vlnes og Vand-

st?nden ikke sænkes. DtH' mc.Ei iklHll anbringelil Tndretninger, der virker

skærmende, ejbel101 r.enlæge.es ~.ffald elJer MflteJr'i81er, og 4,flfinnin~

til Søtsn lif spildevand maa ikke finde Sted. Tr'æ:r' of!. B~lske, der fin-

delil, mae ikktl fældeli elh:r' r'ydrlbs uden [-"rednine,snævnet s 'I'illedl'llsl'l.

Allt 0t: enbVtll' rrl&!:. fædres orrkring SØen og paa dennei Ii.

Dens tiredclal' mOEl dtlr'i'or' ikke d«:les ved Heen ellt;r' opnyrkes. men

hf.lnli~c;ll hit i Hatur'tlll:lt~lJd.

Dis:H: best ennre1 Sl.11. fr'a hvj lke Frednin~snævnet kan ir.dr

rre Tlr.dt agelser' i mindre Omfang, hvor Fens~'n til Ejerl'lns Interesse

tal~l' dEn'for', skol ihhe ~øre Tndi;:rel"> i 'E,jel'nes Rbt til Rørskær, Jagt,

o~ Fiskeri, sejlads pf;a Søen ellen' Ret. til at tilstaa N6boe.1endomme

lsabtl e lIer dire-.l,t e Adtan~ til søomraodet sr.mt Anl~ af Baadehro.

Ejendomr;.en nlaa i),;1'e sælges hel el'er' delt, uden rt nen

eller den Del, del' agtes sol~t, førlilt har været tilhudt. det offentlibe.

Den Del f;f MrtI'. Nr. 2b, rler Ile_er mellem Vejen Og SZEJn,

skal l1geledeil væN fn'det, earledes at den ikke JTlElP bebygges, og der

ikk4i mAG anbr'il1g~s Tndrtotnirj:=.er, der vil'kor' skæmmelide, ejh~11er hen-

læ~~61i1 Affald ~ller N8teri~]ier.
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Der skal flg,SBB VT.l'e of'f'entli~ AdeBng til rid t~ OlJ1rBade,

Iilom ikke nIae dtzl1es Vod H~~n eller opdyrkes, mu11lt rred lJndtEq~else ?f

dets 8ydli~Bte Dal.

Om bele det fredede OmroBuue E:.-lO}(ler (let, at Yorrmunl'ln skel

være berettieet til lit holde l,andares1et i Orden, for1-'edre Færdse1s-

for'boldene, opstl1Ht Rænl,e 0.11e.n.

Disse Servitutter kor. ikke anse. for r.t være vÆrdiforringen-

de for t.'atr.Nr. 2b, sBa1eof's som Forholden~ er.

I E.rstatning til 1r7drene Tholstru~ r-l'lta1es (.000 Kr. l)e

nævnte f'oreninger' yder heraf tilss.rr:men 1.(\00 Kr., rredenw Besten udr'l'lnt"s

med l/j af Tikøb Eommune, 1/5 af str.ten og 1/3 af Amhts Y.asae."

Kend!llsell er fnr'e1nl::t Over:t'rt'ldningRnævnet i M!"rH'ør af Netur-

frsdningalovenlil ~ 19, hvorbos den er ind&nk€t ef Ejerne af Matr.Nr. 9
af Hornræk og Matr.Nr. 4y tiorneby, I1ornræl, So~n, Dir'el<t0'r' n. Tho1-

strup et: r: r'OB Iii e l't:ll:' P. Tbo1liltr'up, der pricipalt bHr' paVl:itBHet predninlSs-

kendelsen ophævet, subsidiært den [lem ti1k~l1~te Erstat.ning f 01'-

højet.

Ovet fr'ednin/::s nævnet har' nen 31.Me j 1941 be sigt iget de fre-

dede Ar'eD1er 00S Ler har'under for'h&ndlet n'ed n-rosserl'lr P. Tho1st.rup.

Det vedtGE;.elil ber'under at forandre Y.ende1sens Best.emmelser

8a~ledeB, at An1æe af )6ad~1)r'oer' POD G0emr':":.11t1t kun ..1<a1 være t.i11adt

INJ F'rednir.e~nævnets Samtykke i Lvcr't ~nke1t Tilfælde.

D8 mon Ud<6 pafl M0det oprlsI1edc n0e,0n m1nr1elie: Overenskomst

til ErstE:tnintsspøl"e:;smlH.Jet, her dette i Medfør af Natur'-

f'rednint< s loven s t:, 20 være t fore1flf.. t Tak sat ionskommisilionen vedrø-

rende Naturfredning til Afgørelse pAB nrundlag fif Kl'lnrlf.1Aens I>!'!stem-

melser', sae1edes som disse er rendt'et ved Overrrt;dningsn~\lnf:'lt s fornævn-

t e i-je s l ut n i ng •

l\onrr.issionen har her~f'tt:lr ved en deu 23.Juni 1941 efho1dt

Tal:s&t1onsforretnint; fastsat Erstatningen til 7.500 Kr.

Da Ove1'fr'eclnin~snævntlt iøvr'i/:';t i det v'~st:nt1ige kan t.t1-

tra:.de det i Frednitllskende Isen anførte, vil (janne være at Iitsdfæite

med de af det fon:nst.!3eende fø1gGndo lEl'Jdrin~er:

T h i b e Iil t. e m m e S~

Den II f Fred li 1ol=:.snæv llb t ru r Fred t>r'11-:sb or'g Amt ira R dlilkr6d i

ddll 14.4prl1 1941 ofs[c-te l\ellrlelse V~r'1rmenrle Rredning af Hornræk
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sø. t;;atr.l~r. 9 al' Horr..;-æk sarrt af de til ~ø'en gl'ætlsenne ANtaler. Metr.

lir. 4y Horoe'ry by, Hornl'æk S0i::n, 06 en Del el' Mat.r.Nr. 2b eemmeå.teds

)
!P.O. V•

Frederik V.Petersen •

•
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.

Kendelse

afsagt den J~. April 1~41.

Hornbæk Sø, hvis Valldflade er ca 13 ha, 1i~eer i Udkanten
af Hornbæk, øst for VeJlln til IIorneby, oe:;ses fra denne Vej, so:n
~aar t~t forbi den, medens U~si~ten til den ollers hindrss af

Bakkedrag eller beby.;c::;edeEjen~ rne~ ~nser til

søe(:;me'la~NE BI-.e: '~den ht'er en lav
I,lludbr.""'mme,30m lÆa den llOl'J.J i68 Side rur er bevoktlet med eller

kantr-tadrfr' og pOrlk(
færd;rhel~ '--.t, > Ol',

lIlLll1 i al tfFaIt. i AFore kall
de nuvære~Je!~ nOble

Aar siden paa en længere Stræklling har forhøjet Terrænet ved at

lade t'TId fra KIOU -ralillrst\egl der. - t....!
"]l em 3øen . rn J yvejer~ ~r ~n Del J; M~r.~r. 2J:!

Horncl der tilhører pr'::::lieemedet og er en lang ~lmmll, der

eftR FffcnhOtur g gnes S~9"'td ,øens
sydvestlize BredliJ,;er Ms •N:<] Horneby, et sumpet, roed El 'le-

lrrai uevoblet Areal, ier ti lbører Søens Ejere og over iwj 1ket
Stien om Søen fører lanGS 3kelle~ til Matr.Nr.In. Mellem Holme-
gaards Tilli~gcnde Matr.Nr.l~ ved Søens sydlige Ende og Matr.Nr.9
Hornbll)kgaar Skellet saa uær ved Søbredden, at en Del af Sti en
mas antages Bt licge paa Matr.Nr.lA'

rlJ;VlletlJIev i 19~8 olJforrlret Lil at frede Søen og indledede
en Forhandlinb' der l\Om til at dreje si.; om en Overdra6else af
30en iiI Staten, men ikke førte til noget, hvorefter StatsmiDi-
flteriet paa Hellvendelse af Landbrugsministeriet har rejst Fred-
ningssag, hvorom der ogsaa forelig~er fornyet Andragende fra
Hornbæk Borger- og Grundejerforening, Hornbæk Turistforening og
Foreningen af Villaejere paa Horneby Sand.

Interessen ved Søen som Del af Stedets Natur er navnlig,
a t den dalJtwr et STIukt Parti ind mod Laud, medens Hornb'Bks

Herl ic:heder u1l er.3 fjfldet3ved Ky:; Len. A lmr~Jibeden tænker maaslr.e
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 28 JUNI 2001

Helsingør Kommune

Teknisk Forvaltning Att. ingeniør A. Bindslev

Mørdrupvej 15

3060 Espergærde
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F.S. 34/01. Ny kloak på Hornbæk Sø, matr.nr. 9 Hornbæk by, Hornbæk i

Helsingør Kommune.

Ved skrivelse af 27. marts 2001 har Helsingør Kommune ansøgt fredningsnævnet

om tilladelse til at etablere en ny kloak i stien langs Hornbæk Sø ved dennes østbred.

Af sagen fremgår at formålet er at forbedre kloakforholdene i boligområderne

omkring Bretagnevej, Støberens Vænge og Løvvænget samt forbedre den biologiske

tilstand af søen.

Dette indebærer at etablere en supplerende kloakledning samt at erstatte et eksiste-

rende uhensigtsmæssigt overløbsbygværk med udløb i søen med et nyt.

Af sagen fremgår tillige, at det er nødvendigt at fælde et træ, og at kommunen

forventer, at yderligere max. 5 træer vil blive skadet i et sådant omfang, at de må

fjernes, men at der vil ske genplantning med egnstypiske, løvfældende træer. Det

anføres, at gnmdejeren Hornbæk Vandværk løbende fornyer træerne langs søen

efterhånden som de dør, hvilket sker for adskillige hvert år.

Det er endvidere oplyst, at kloakken fortrinsvis ligger i den eksisterende grussti, at

der sker fuldstændig retablering efter arbejderne, samt at dæksler, som er af jern,

ligger i niveau med stibelægningen.
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Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. september 1941,

der har til formål at bevare søen og sikre offentlighedens adgang hertil.

Fredningsbestemmelserne anfører bI. a., at "der ikke må anbringes Indretninger, der

virker skæmmende, ejheller henlægges Affald eller Materialier, og Afledning til Søen

af spildevand må iklæ finde Sted. Træer og Buske, der findes, må ikke fældes eller

ryddes uden Fredningsnævnets Tilladelse".

Da der er tale om modernisering af et eksisterende kloakanlæg, da der allerede sker en

løbende fornyelse af træerne langs søbredden, og da der ikke sker blivende, synlige

forandringer, er det min vurdering, at en realisering af det ansøgte 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 i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

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.1ign., 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.

III,
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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. naturbeskyttelses10vens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen lnr 8-70-51-8-217-7-0 1

Skov- og Naturstyrelsen

Kronborg Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

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

get



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. april 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 005/2013 – Ansøgning om lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af 13 broer i Hornbæk 

Sø, ejendommen matr. nr. 9 Hornbæk By, Hornbæk, beliggende Søvænget 5, 3100 Hornbæk, 

Helsingør Kommune.  

Fredningsbestemmelser: 

Hornbæk Sø er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. september 1941 om fredning af 

søen. Fredningens formål er at bevare søen, som den er, og at sikre offentlighedens adgang til, som 

hidtil, at færdes ved dens bred. I fredningsbestemmelserne er det blandt andet fastsat, at der ikke må 

anbringes indretninger, der virker skæmmende. Anlæg af bådebroer på søområdet er kun tilladt med 

fredningsnævnets samtykke i hvert enkelt tilfælde. Fredningens bestemmelser, hvor hensynet til 

ejerens interesse taler herfor, skal ikke gøre indgreb i ejerens ret til rørskær, jagt, fiskeri, sejlads på 

søen eller ret til at tilstå naboejendomme låge eller direkte adgang til søområdet.  

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Kommune har ved skrivelse af 16. januar 2013 fremsendt en ansøgning til Frednings-

nævnet for Nordsjælland om, at det tillades, at 13 nærmere angivet broer kan bibeholdes. Broernes 

placering fremgår af et medsendt kortbilag. Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at Helsin-

gør Kommune har meddelt tilladelse til broerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 3, idet dog nogle af 

broerne er så gamle, at de af denne årsag må anses som lovlige efter den pågældende bestemmelse. 

Ejendommen ejes af Hornbæk Vandværk. Hornbæk Sø er på ca. 12 hektar. De ansøgte broer er alle 

af mindre størrelse. Broernes udseende og størrelse fremgår af medsendte fotooptagelser. Der er 

offentlig adgang til alle broer. Langs hele søbredden er en offentlig tilgængelig sti. Broerne bruges 

rekreativt til at ligge til og fra med båd, fiske fra samt til rekreativt ophold ved søen. Søen anvendes 

af en lystfiskerforening og af lokale beboere til lystfiskeri. Det er oplyst, at broerne benævnt i bi-

lagsmaterialet som nr. 1, 3, 6, 9, 10 ,12 og 13 er mere end 23 år gamle. 3 af de øvrige broer er fra 

2012 og erstatter tidligere broer. De 3 nye broer er udført handicapvenligt. Det er kommunens vur-

dering, at de ansøgte broer ikke er unødigt store eller dominerende. De fleste er uden gelænder og 

går overvejende kun til kanten af eksisterende tagrørsbevoksning. Broerne er med til at fremme 

adgangen til vandet og øge den rekreative nytte af søen. Det er endvidere kommunens vurdering, at 

en dispensation ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede 

naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder eller arterne i habitatdirektivet bilag IV a og 

b. Kommunen kan anbefale det ansøgte. Kommunen har som betingelse for de godkendte broer 

stillet vilkår om, at broerne skal være åbne for offentligheden, at der kun må anvendes ubehandlet 

træ ved fremtidige reparationer af broerne, at der ikke må ske afgravning eller opfyldning af bred-

zonearealet, at ejendomsejeren skal sørge for, at broerne til stadighed er i god stand og hvis broerne 

beskadiges, skal de ødelagte dele omgående fjernes og at tilladelsen bortfalder, hvis broerne ikke er 

genopført senest 1 år efter ødelæggelsen, samt at udvidelser og andre ændringer af broerne kræver 

en forudgående dispensation.  
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Høringssvar: 

Naturstyrelsen, Det åbne landskab, har i skrivelse af 3. april 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, blandt andet oplyst, at den fredede Hornbæk Sø består af tre matrikler (matr. nr. 9 Hornbæk 

By, Hornbæk, og nr. 4y og 2na begge Horneby By, Hornbæk). Alle de ansøgte broer er placeret på 

førstnævnte matrikelnummer. Der er efter al sandsynlighed arter omfattet af habitatdirektivets bilag 

IV i området, muligvis spidssnudet frø. Det vurderes ligesom af kommunen, at en tilladelse til det 

ansøgte ikke vil have negativ effekt på eventuelle bilag IV-arter og deres yngle- eller rasteområ-

der.    

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og godkendelse til det ansøgte. Det er 

herved en betingelse, at de ovenfor af Helsingør Kommune stillede betingelser overholdes for alle 

de ansøgte broers vedkommende. Det bemærkes, at det ikke på forhånd kan påregnes, at de tilladte 

broer kan udvides, ændres i forhold til deres nuværende udseende, herunder for så vidt angår farve, 

eller at antallet af broer kan udvides.               

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Den meddelte tilladelse har en klagefrist på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.   

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

 

Hornbæk Vandværk v/formand Jørgen Ahrendt Jensen, hornbaekvand@mail.dk 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen 

DOF 

DOF Nordsjælland  

 

http://www.nmkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 

Fax. 47 33 87 80 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 23. juni 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 026/2013 – Ansøgning om tilladelse til opstilling af 5-6 motionsredskaber omkring Horn-

bæk Sø, Helsingør Kommune.  

Fredningsbestemmelser: 

Hornbæk Sø og søens nærmeste omgivelser er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. 

september 1941 om fredning af søen. Fredningens formål er at bevare søen, som den er, og at sikre 

offentlighedens adgang til, som hidtil, at færdes ved dens bred. I fredningsbestemmelserne er det 

blandt andet fastsat, at der ikke må anbringes indretninger, der virker skæmmende. Om hele det 

fredede område gælder, at kommunen skal kunne forbedre færdselsforholdene og opstille bænke o. 

lign. Fredningsnævnet kan indrømme mindre undtagelser fra fredningens bestemmelser. Den frede-

de sø består af 3 matrikler, der er ejet af Hornbæk Vandværk a.m.b.a. og Hornbæk Kirke.    

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Hornbæk Vandværk a.m.b.a. har den 11. marts 2013 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Nordsjælland, idet der påtænkes opsat 5-6 motionsredskaber omkring Hornbæk Sø til brug for nu-

værende og kommende motionsløbere m.v. omkring søen. Opsætningen vil ske i et samarbejde mel-

lem ejerne af søen og andre interessenter eksempelvis en fiskeklub, som har fiskeretten i søen. Red-

skaberne bliver udført i Robine naturtræ og vil i væsentlig grad falde sammen med den øvrige natur 

omkring søen. Det ansøgte er illustreret af tegninger af redskaberne og ved et computeranimeret 

foto. Ansøgningen sker efter lokal opbakning og tilskyndelse.  

Høringssvar: 

Helsingør Kommune har i skrivelse af 31. maj 2013 oplyst, at det er kommunens vurdering, at det 

ansøgte afspejler den måde, naturen bruges rekreativt i dag. De ansøgte redskaber er ikke massive, 

men åbne konstruktioner og virker ikke dominerende. Samtidigt vurderes det, at redskaberne kan 

placeres, så de ikke virker skæmmende på søen. Det ansøgte strider efter kommunens vurdering 

ikke mod fredningsformålet. Som betingelse for det ansøgte anbefales det, at der stilles vilkår om, at 

redskaber med en højde mere end 0,5 meter placeres, hvor der i forvejen er beplantning (træer og 

buske) mellem søen og redskaberne, således at redskaberne ikke placeres i det fri udsyn over søen.   

Naturstyrelsen, Det åbne landskab, har i skrivelse af 10. juni 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, 

stk. 4, blandt andet oplyst, at der er offentlig adgang til og en offentlig sti rundt om søen. Det er 

endvidere oplyst, at der efter al sandsynlighed er arter i området som nævnt i habitatdirektivet bilag 

IV. Det vurderes, at en tilladelse til det ansøgte ikke vil have negativ effekt på eventuelle bilag IV-

arter og deres yngle- eller rasteområder.  
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Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Det er herved et vilkår, 

at det ovenfor af Helsingør Kommune foreslåede vilkår overholdes.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Den meddelte tilladelse har en klagefrist på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87.   

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Tilladelsen omfatter ikke de eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

Toftager 

Nævnets formand 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 

Pr. brev til: 

Hornbæk Vandværk, formand Jørgen Ahrendt Jensen, Hornebyvej 1, 3100 Hornbæk 

 

Pr. e-mail til: 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  

DOF 

DOF Nordsjælland 

 



Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 20122842 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 16. maj 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FN-NSJ-018-2021 – Ansøgning om tilladelse til fældning af et træ ved Hornbæk Sø, Helsingør 

Kommune.        

 

Fredningsbestemmelser: 

Hornbæk Sø og søens nære omgivelser er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. septem-

ber 1941 om fredning af Hornbæk Sø og søens nære omgivelser. Fredningen har navnlig til formål 

er at bevare søen, som den er, og at sikre offentlighedens adgang til at færdes ved dens bred m.v. I 

fredningsbestemmelserne er det blandt andet fastsat, at der ikke må anbringes indretninger, der vir-

ker skæmmende. Træer og buske, der findes, må ikke fældes eller ryddes uden fredningsnævnets 

tilladelse.  

 

Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse: 

Helsingør Kommune har den 18. marts 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjæl-

land, idet Hornbæk Vandværk, der ejer Hornbæk Sø, ønsker at fælde et træ ved søen. Det fremgår 

af henvendelsen blandt andet, at der er etableret en grussti langs søen, der anvendes af offentlighe-

den. Vandværket passer stien og arealerne rundt om søen. Det midterste træ i en trægruppe på 3 

træer ønskes fældet. 

 

Den af vandværket til Helsingør Kommune indsendte ansøgning om fældning af et træ var med-

sendt kommunens henvendelse til fredningsnævnet. Af denne fremgår supplerende blandt andet, at 

træet, der ønskes fældet, er 25-30 år. Træets krone og kronerne på 2 nærtstående træer er ved at 

vokse sammen, så de ikke fremstår som solitære træer, hvilket er tilfældet for de øvrige træer langs 

søstien. Når træet fældes, vil de øvrige træer fremstå som solitætære træer med frie kroner. Der vil 

blive plantet et erstatningstræ for det træ, der ønskes fældet, et andet sted langs stien.  

 

Det indsendte ansøgningsmateriale er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af 

denne. Af materialet fremgår blandt placeringen af det træ, der ønskes fældet.     

 

Af kommunens henvendelse fremgår endvidere blandt andet:  

 

”Vurdering og anbefaling 

Vi kan se at her er tale om et yngre træ som fremstår uden egnede sprækker eller skader til at det er 

sandsynligt at det er beboet af flagermus. Samtidig står træet tæt på af den befærdede sti. Det er vo-

res vurdering at der ikke er flagermus i træet. I forhold til landskabet så vi en fældning af dette træ 

ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af søen og arealerne rundt om søen. Her vil fortsat være 

spredte træer rundt om søen og der er en ellesump i den sydlige ende af søen. Desuden vil de to ege 

som står på hver sin side af træet reagere og på de ændrede lys og pladsforhold og brede deres kro-

ner ind mod der hvor det fældede træ har stået. 

 

Vi skal anbefale at fredningsnævnet tillader fældningen af træet.” 

 

Høringssvar: 

 

Miljøstyrelsen har den 27. april 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at styrelsen 

ikke har bemærkninger i sagens anledning.  
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Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. lo-

vens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et in-

ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3 

kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det an-

søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 

de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).    

 

Formålet med fredningen er navnlig at bevare søen og søens nærmeste omgivelser samt sikre of-

fentlighedens adgang til at færdes ved dens bred m.v.  

 

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens for-

mål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil 

stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Frednings-

nævnet bemærker herved, at det ansøgte ikke påvirker offentlighedens adgang til det fredede om-

råde, og at det ansøgtes påvirkning på omgivelserne er begrænsede og ikke medfører en uønsket 

ændring i forhold til de fredningsmæssige hensyn. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne 

lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

dispensation til det ansøgte. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 

af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 

En meddelt tilladelse bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 

år.   

 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke ud-

nyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klage-

fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den 

påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til ne-

denstående klagevejledning.   

 

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

 

 

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 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. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 

Hornbæk Vandværk, att: Henrik Fritzbøger 

Helsingør Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

DN Helsingør  

Miljøstyrelsen 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Nordsjælland 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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