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Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01
Dispensationer i perioden:

•

'e

28-05-2004 - 15-06-2005
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Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Helsingør, den

Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 21 46 86
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Vedr. FS 81/03, matr.nr.
Hillerød Kommune

~

.m~i200f~

1 by og 1 gn Holmene, Hillerød Jorder i

Ved brev af 20. oktober 2003 har Landinspektørgruppen
til
fredningsnævnet for ejerne af ejendommen 1 gn Holmene, Hillerød Jorder
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at inddrage 280 m2 af den
tilstødende ejendom, matr.nr. 1 by Holmene, Hillerød Jorder. Med den
ansøgte forøgelse af matr.nr. 1 gn Holmene, Hillerød Jorder vil det blive
muligt at udstykke 2 parceller til bebyggelse fra denne ejendom.
Ejendommen matr.nr. 1 byer pålagt en fredningsdeklaration, lyst 4.
10.1941, som pålægger arealet fredningsservitut bl.a. således, at ingen del
af arealet må bebygges, men at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal
henligge uopdyrket.
Amtet har i brev af 15. januar 2004 tilsendt fredningsnævnet sålydende
udtalelse:

•

"Det ansøgte ville medføre, at der inddrages areal med det sigte at
muliggøre yderligere bebyggelse på de tilstødende arealer. Det fredede
areal indgår herved som en del af det grundareal, der benyttes som
grundlag for de samlede byggemuligheder. Samtidig vil det omhandlede
areal skifte karakter fra at være en del af et stort sammenhængende
udyrket areal til at være haveareal samt adgangsareal, hvormed arealet
fysisk vil fremstå som en del af byzonen.
Det er amtets opfattelse, at arealet hermed må betragtes som inddraget til
bebyggelse, uanset om der agtes opført bebyggelse på selve det fredede
areal.
Præcedensvirkningen af at imødekomme det ansøgte ville desuden kunne
blive, at en bred bræmme rundt langs hele den eksisterende byzone reelt
ville kunne undgå af det fredede areal.

_)

Samlet set finder amtet slet ikke, at dette kan være i overensstemmelse
med fredningens formål, hvorfor vi ikke kan anbefale, at fredningsnævnet
meddeler dispensation fra fredningen til den ansøgte inddragelse af 280 rn2
fredet areal som del af nye byggegrunde.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
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28 MAJ 2004

Det bemærkes, at amtet ikke vil modsætte sig dispensation til anlæg af
adgangsvej over 6 m2 i den yderste spids af det fredede areal, som
oprindeligt ansøgt.

e

Amtets lempeligere holdning her er alene begrundet i, at der vil være tale
om et areal af en helt bagatelagtig størrelse, set i forhold til den helt
særlige begrundelse, at inddragelse af dette ganske lille areal synes at være
den eneste måde at løse et specifikt adgangsproblem. "
Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Hillerød Kommune,
der ved brev af 7. november 2003 har meddelt, at kommunen principielt
kan godkende en udstykning med min. grundstørrelse på 700 m2 excl.
vejadgang. Kommunen har tilføjet, at den er ejer af matr.nr. 1 by
Holmene, Hillerød Jorder, og at der ikke er taget stilling til salg af et
eventuelt areal heraf.
Efter det således foreliggende
meddeler
nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 afslag på det ansøgte, idet dette ikke
findes at være foreneligt med fredningens formål.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet 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.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil
sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen
fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales,
klage.

Niels Olesen

hvis kla eren får helt eller delvis medhold i sin

orkild Bends n
nævnets formand

Peter Hartmann
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Afgørelse
i sagen om inddragelse

af fredet areal som del af nye byggegrunde
Hillerød

i

Kommune

•
Fredningsnævnet

for Frederiksborg

naturbeskyttelseslovens
dispensation

matr.nr.

50, stk. 1, meddelt

§

til at inddrage

Holmene, Hillerød

Jorder

Amt har den 28. maj 2004 i medfør

2

280 m

om

af den fredede ejendom matr.nr.lby

for at overføre

arealet til naboejendommen

19n, smst. med henblik på at gøre det muligt at udstykke

parceller

til bebyggelse

Naturklagenævnet

fra denne ejendom. Afgørelsen

1by, der ejes af Hillerød Kommune,

fredningsdeklaration,

lyst den 4. oktober

gen Del af dette Areal maa bebygges,
beplantes,

2

er påklaget

til

af ansøger.

Ejendommen matr.nr.

•

afslag på ansøgning

af

skal henligge

er pålagt

1941, som bestemmer,

men at dette, forsaavidt

en

"at indet ikke

uopdyrket.

Det skal dog være Kommunalbestyrelsen

tilladt at grave Tørv paa Area-

let."
Frederiksborg
ville medføre,

Amt har overfor

fredningsnævnet

at der inddrages

ligere bebyggelse

at det ansøgte

areal med det sigte at muliggøre

på de tilstødende

herved som en del af det grundareal,
samlede byggemuligheder.

udtalt,

Samtidig

arealer.

yder-

Det fredede areal indgår

der benyttes

som grundlag

vil det omhandlede

for de

areal skifte ka-

rakter fra at være en del af et stort sammenhængende

udyrket

at være haveareal

fysisk vil fremstå

samt adgangsareal,

som en del af byzonen.
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Det er amtets opfattelse, at arealet hermed må betragtes som inddraget
til bebyggelse, uanset om der agtes opført bebyggelse på selve det fredede areal.
Præcedensvirkningen

af at imødekomme det ansøgte ville desuden efter

amtets vurdering kunne blive, at en bred bræmme rundt langs hele den
eksisterende byzone reelt ville kunne udgå af det fredede areal.
Samlet set finder amtet slet ikke, at dette kan være i overensstemmelse
med fredningens formål, hvorfor man ikke har kunnet anbefale, at fredningsnævnet meddelte dispensation
dragelse af 280 m

2

fra fredningen til den ansøgte ind-

fredet areal som del af nye byggegrunde.

Amtet har dog samtidig udtalt, at man ikke vil modsætte sig dispensati..

on til anlæg af adgangsvej over 6 m2

i den yderste spids af det fredede

areal, som oprindelig ansøgt.
Hillerød kommune har overfor fredningsnævnet

udtalt, at kommunen prin-

cipielt kan godkende en udstykning med mindste grundstørrelse

på 700 m2

excl. vejadgang. Kommunen har dog ikke taget stilling til salg af et
eventuelt areal af matr.nr.

lby.

Fredningsnævnet har meddelt afslag på det ansøgte, idet dette ikke findes at være foreneligt med fredningens
Klageren har påstået fredningsnævnets
meddeles dispensation

•

formål.
afgørelse ændret, således at er

som ansøgt, alternativt en mindre dispensation .

Til støtte for klagepåstanden

har klager bl.a. anført, at det nuværende

skel mellem matr.nr. 1by og 19h Holmene hen mod vejen Engholmen
kommer såvel unaturligt som ubegrundet.
je ind mod hjørnet af vejen Engholmen.
1956, på et tidspunkt hvor matr.nr.

fore-

Der er således en skæv skellinEngholmen blev udmatrikuleret

i

19n Holmene allerede var selvstæn-

dig matrikel. Såfremt Engholmens vejareal og matr.nr. lby og 19h, Holmene var blevet udmatrikuleret

samtidig med matr.nr. 19n Holmene må man

formode, at en mere hensigtsmæssig

skellinje ville være blevet anlagt

svarende til det ansøgte, dvs. en skellinje, der går 90 grader vinkelret ind på hjørnet af Engholmen mod vest.
Klager har endvidere anført, at det 280 m2 store areal, som ønskes
overført, i dag fremtræder som en naturlig del af matr.nr.

19h, Holmene

"I

3

~4It

på grund af bevoksningen,
foreslåede

og idet kommunen

slår græsset op til den

nye skellinje.

Afgørelse

Naturklagenævnets
lovens

§

formand har på nævnets

81, stk. 3, truffet

Deklarationen

følgende

afgørelse:

om fredningsbestemmelser,

nævnet for Frederiksborg
angår matr.nr.

vegne, jf. naturbeskyttelses-

der er tiltrådt

Amt den 1, oktober 1941, bestemmer

l by Holmene,

for så vidt

at ingen del af dette areal må bebygges,

men at dette, for så vidt det ikke beplantes,
Formålet med fredningen må antages

•

af Frednings-

skal henligge

at være landskabeligt

udyrket.

og at fasthol-

de arealet som ubebygget .

Fredningen
dyrkning

forbyder

således efter sin ordlyd alene bebyggelse

af arealet men ikke beplantning

fra formålet udledes

af bestemmelsen,

stykning eller arealoverførsel
ca. 280 m2

til naboejendommen

af to parceller

af arealet, og det kan ikke ud

at fredningen

til naboejendomme.
matr.nr.

skulle forbyde ud-

Arealoverførsel

af

1 gn med henblik på frastykning

fra denne ejendom medfører

på det overførte

og op-

ikke ophævelse

af fredningen

areal, hvor der fortsat vil gælde forbud mod bebyggel-

se og opdyrkning.

Den ansøgte arealoverførsel
ningsdeklarationen

kræver således ikke dispensation

af 1. oktober

fra fred-

1941, hvorfor

fredningsnævnet s afgø-

anlæg af adgangsvej

over det fredede areal

relse af 28. maj 2004 ophæves.

For så vidt angår eventuel
bemærkes,

at fredningens

forbud mod opdyrkning

at anlæg af vej og andre terrænreguleringer

af arealet

vil kræve dispensation.
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens
velse af afgørelsen sklll være anlagt inden 6 måneder, jf. loven~ § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel retssag til prø-
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

1 3 MAJ Z005

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
MOC:ias;.,;~

S~(Q)V~
og Naturstyrelsen
Liselotte og Jesper Søgaard
Agertoften 22A
3400 Hillerød

•

Den
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FS.81103. Matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder.
Ved brev af 5. maj 2005 har De meddelt fredningsnævnet, at De har opnået tilsagn fra
Hillerød Kommune om køb af280 m2 af ovennævnte ejendom, der tilhører
kommunen, med henblik på at muligggøre udstykning af2 grunde på min. 700 m2 af
matr. nr. l gn Holmene. De har vedlagt 2 alternative udstykningsforslag, der begge
kræver dispensation fra fredningsoverenskomst

af 1. oktober 1941 afmatr. nr. 1 by,

hvorefter, hvorefter ingen del af ejendommen må bebygges, men skal henligge
udyrket, for så vidt det ikke beplantes.
Udstykningsforslaget

alternativ A forudsætter anlæg af en tilkørselsvej på 58 m2 over

det fredede areal, og alternativ B forudsætter anlæg af et parkeringsareal på 20 m2
over det fredede areal. Begge alternativer forudsætter tillige køb af 1 m2 afmatr. nr. 1
by i denne ejendoms nordøstlige hjørne til adgangsvej.

•

Af sagen fremgår, at fredningsnævnet den 28. maj 2004 traf afgørelse, hvorefter der
meddeltes afslag på en ansøgning om tilladelse til at inddrage 280 m2 afmatr. nr. 1 by
Holmene i matr. nr. l gn smst.
Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der den 3. november 2004 traf
sålydende afgørelse:
"Deklarationen om fredningsbestemmelser,

der er tiltrådt af Fredningsnævnet

for Frederiksborg Amt den l, oktober 1941, bestemmer for så vidt angår
matr.nr. 1 by Holmene, at ingen del af dette areal må bebygges, men at dette, for
så vidt det ikke beplantes, skal henligge udyrket. Formålet med fredningen må
antages at være landskabeligt og at fastholde arealet som ubebygget.
Fredningen forbyder således efter sin ordlyd alene bebyggelse og opdyrkning af

2

arealet men ikke beplantning af arealet, og det kan ikke ud fra formålet udledes
af bestemmelsen, at fredningen skulle forbyde udstykning eller areal overførsel

el

til naboejendomme. Arealoverførsel af ca. 280 m2 til naboejendommen matr.nr.
l gn med henblik på frastykning af to parceller fra denne ejendom medfører ikke
ophævelse af fredningen på det overførte areal, hvor der fortsat vil gælde forbud
mod bebyggelse og opdyrkning.
Den ansøgte areal overførsel kræver således ikke dispensation fra fredn ingsdeklarationen af 1. oktober 1941, hvorfor fredningsnævnets afgørelse af
28. maj 2004 ophæves.
For så vidt angår eventuel anlæg af adgangsvej over det fredede areal bemærkes,
at fredningens forbud mod opdyrkning af arealet også betyder, at anlæg afvej og
andre terrænreguleringer vil kræve dispensation."

Det følger afNaturklagenævnets

afgørelse, at såvel anlæg af en adgangsvej som

•

anlæg af et parkeringsareal kræver dispensation fra fredningen, idet de begge er i strid
med kravet om, at arealet skal henligge udyrket, for så vidt det ikke beplantes. Hertil
kommer, at begge anlæg antages at kræve terrænregulering.

I hvert fald altel1ativ B, anlæg afparkeringsareal

med 20 m2, og adgangsvej med 1 m2

over det fredede areal, findes imidlertid at være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

Jeg meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf.

bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn
§ 10, stk. 5, på nævnets vegne tilladelse til alternativ B.

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 Naturklagenævnet 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
hovedfonnål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

•

"

,

I~

3

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 klagemyndigheden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens

§ 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

Nævnet vil sende klageren en

på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Landinspektørgruppen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-219-6-03

Hillerød Kommune

J.nr. 001894

lnr.02184

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsfonnand, Poul Erik Pedersen
Dansk Omitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

1 5 JUNI Z005

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Liselotte og Jesper Søg~
f0J [)
Agertoften 22A
Q \LJ~
3400 Hillerød
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FS 81/03. Matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder.
Ved brev af 13. maj 2005 traf j eg nedenstående formandsafgørelse vedr. matr. nr. 1 by
Holmene, Hillerød jorder:
"Ved brev af 5. maj 2005 har De meddelt fredningsnævnet, at De har opnået
tilsagn fra Hillerød Kommune om køb af 280 m2 af ovennævnte ejendom, der
tilhører kommunen, med henblik på at muligggøre udstykning af2 grunde på
min. 700 m2 afmatI. nr. l gn Holmene. De har vedlagt 2 alternative
udstykningsforslag, der begge kræver dispensation fra
fredningsoverenskomst

af 1. oktober 1941 afmatI. nr. 1 by, hvorefter,

hvorefter ingen del af ejendommen må bebygges, men skal henligge udyrket,
for så vidt det ikke beplantes.
Udstykningsforslaget alternativ A forudsætter anlæg af en tilkørselsvej på 58
m2 over det fredede areal, og alternativ B forudsætter anlæg af et
parkeringsareal på 20 m2 over det fredede areal. Begge alternativer
forudsætter tillige køb af 1 m2 afmatr. nr. 1 by i denne ejendoms nordøstlige
hjørne til adgangsvej.

Af sagen fremgår, at fredningsnævnet den 28. maj 2004 traf afgørelse,
hvorefter der meddeltes afslag på en ansøgning om tilladelse til at inddrage
280 m2 af matI. nr. l by Holmene i matr. nr. 1 gn smst.
Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der den 3. november 2004

•

traf sålydende afgørelse:
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"Deklarationen om fredningsbestemmelser,

der er tiltrådt af Frednings-

nævnetfor Frederiksborg Amt den 1, oktober 1941, bestemmer for så vidt
angår matr.nr. 1by Holmene, at ingen del af dette areal må bebygges, men
at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal henligge udyrket. Formålet med
fredningen må antages at være landskabeligt og at fastholde arealet som
ubebygget.
Fredningen forbyder således efter sin ordlyd alene bebyggelse og opdyrkning
af arealet men ikke beplantning af arealet, og det kan ikke ud fra formålet
udledes af bestemmelsen, atfredningen skulle forbyde udstykning eller
arealoverførsel til naboejendomme. Arealoverførsel af ca. 280 m2 til
naboejendommen matr.nr. 1gn med henblikpåfrastykning

af to parceller fra

denne ejendom medfører ikke ophævelse affredningen på det overførte areal,
hvor der fortsat vil gælde forbud mod bebyggelse og opdyrkning.
Den ansøgte arealoverførsel kræver således ikke dispensation fra fredningsdeklarationen af 1. oktober 1941, hvorforfredningsnævnets

afgørelse af

28. maj 2004 ophæves.
For så vidt angår eventuel anlæg af adgangsvej over det fredede areal
bemærkes, at fredningens forbud mod opdyrkning af arealet også betyder, at
anlæg af vej og andre terrænreguleringer vil kræve dispensation. "

Det følger afNaturklagenævnets

afgørelse, at såvel anlæg af en adgangsvej

som anlæg af et parkeringsareal kræver dispensation fra fredningen, idet de
begge er i strid med kravet om, at arealet skal henligge udyrket, for så vidt
det ikke beplantes. Hertil kommer, at begge anlæg antages at kræve
terrænregulering.

I hvert fald altenativ B, anlæg afparkeringsareal med 20 m2, og adgangsvej
med 1 m2 over det fredede areal, findes imidlertid at være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

Jeg meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf.

bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for

.., ,
I
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fredningsnævn § 10, stk. 5, på nævnets vegne tilladelse til alternativ R"

Herefter har Hillerød Kommune, der modtog kopi afnævnets afgørelse, ved brev af9.
juni 2005 meddelt fredningsnævnet, at kommunen ikke kan godkende
udstykningsforslaget, alternativ B, idet dette indebærer anlæg af en parkeringsplads på
20 m2 på det fredede areal uden sammenhæng med Deres ejendom. Kommunen vil
derimod kunne godkende udstykningsforslaget

alternativ A, der indebærer anlæg af en

tilkørselsvej på 58 m2 over det fredede areal, men uden adgang til parkering på dette
areal.

Under disse omstændigheder ændrer jeg tilladelsen af 13. maj 2005, således at der
meddeles tilladelse til forslaget alternativ A, som dette fremgår af Landinspektørgruppens udstykningsplan af 4. maj 2005.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

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

'e

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 afnatur 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 klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 87, stk. 3.

"

.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

Nævnet vil sende klageren en

på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er
modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

•

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Landinspektørgruppen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-219-6-03

Hillerød Kommune

J.nr. 001894

J.nr. 02184

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01
Dispensationer i perioden:

08-12-2006 - 16-15-2007
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 08.12.2006

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Birch & Krogboe A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum

Modtaget i
.,kl)'!. 011 Naturstyrelsen

1 1 DEC. 2006
Att. civiling. Mette Prisum

FS 151/2006. Matr. nr. l by HOlmen~QI!irJker.

Banedæmning.Deresj.nr.

18461.
Ved mai! af6. december 2006 har Birch & Krogboe vi civiling. Mette Prisum på vegne af
Banedanmark søgt om dispensation for gennemførelse af anlægsarbejder på en del af det
fredede område matr. nr. 1 by, Holmene, Hillerød jorder, Hillerød Kommune, såfremt en
dispensation er nødvendig til projektets gennemførelse.

Af ansøgningen fremgår, at baggrunden for ansøgningen er, at sporene på Sbanestrækningen mellem km. 34,9 og 35,4 ligger ustabilt med såkaldt uroligt spor.
Årsagen til dette skyldes blødbundsforekomster

i de arealer, der støder op til den

dæmning, hvorpå banen er beliggende. Dæmningens højde varierer fra ca. 3 til ca. 5,5
meter, størst i områdets nordlige del. Konsekvensen afuroligt spor er hyppige
reparationsarbejder og øget risiko for hastighedsnedsættelser.

I forbindelse med spormodernisering af strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød er
der fremsat ønske om at få forbedret sporet det pågældende sted.

GEO har for Banedanmark udarbejdet et forslag til forbedring af sporets stabilitet.
Forslaget indebærer, at der skal etableres en ca. 20 m bred og ca. 1,5 meter høj
kontrabanket øst for banen langs dæmningsfoden samt en mindre udvidelse af
dæmningskronen og -skråningen. I de foreløbige planer er vurderet, at forslaget vil berøre
et område i op til ca. 40 meters bredde regnet fra yderste skinne eller ca. 25 meter regnet
fra dæmningsfoden.

S1v'e-; -
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Kontrabankettet opbygges af sandmaterialer udlagt på en GEO tekstil kombineret med
geonet ved de mest bløde områder og med et 10-20 cm overliggende muldlag. Den
eksisterende plantebevoksning vil blive bibeholdt, men mærkbart påvirket på grund af den
ca. 1,5 meter høje kontrabanket.

En rørlagt ledning under banen vil blive forlænget i kontrabankettens bredde. Grøfter og
kanaler beliggende indenfor kontrabankettens område vil blive flyttet eller rørlagt.

Det planlægges at tilså den udlagte banket med frø fra engbevoksning.

Over en ca. 10 års periode forventes kontra banketten at medføre sætninger i området på
op til ca. 1 meter, hvor blødbundslaget er størst.

Detailprojekt omfattende stabilisering af dæmningen og omlægning afvandløb vil blive
udarbejdet med henblik på, at arbejderne kan påbegyndes i juni og gennemføres henover
sommeren 2007.

Hillerød kommune, som ejer de berørte områder, er orienteret om planerne, og har udtrykt
forståelse for, at en indsats er påkrævet. Der vil blive søgt zonetilladelse efter planlovens
bestemmelse hos Hillerød kommune.

Hovedparten af den pågældende strækning på 0,5 km er beliggende på matr. nr. 1 by
Holmene, Hillerød jorder, der er omfattet af fredningsoverenskomst

af 1. oktober 1941 og

fredningsnævnets kendelse af 1. oktober 1974 om fredning af Holmene i Hillerød
Kommune.
Det er fredningens formål at bevare status quo. Det er ved fredningen bestemt, at ingen del
af arealetIrl!b~bygges,

men at dette, for så vidt det i~~~_<;:plantes,__
ska~hellligge

uopdyrket.

Fredningsnævnets afgørelse.
Det lægges efter det foreliggende til grund, at det ansøgte projekt til anlæg af en
kontrabanket kræver en dispensation fra ovennævnte fredn~in""<g,,,.s=b~es=te~mm~=e~ls=er~.

Det vurderes, at projektet ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet

_
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betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor
på nævnets vegne dispensation fra fredningsbestemmelseme

til gennemførelse af det

ansøgte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet 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 afnatur 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 klagemyndig- heden
bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse for Naturklagenævnets
et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.

§ 87, stk. 3.

behandling af en klage, at klageren indbetaler
Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen
formand
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Hillerød Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Jens Kromose

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsfonnand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mai!: oti@domstol.dk

SCANNET
"

Modtaget i
Skov- og Naturst:vreJsen

2· l MAJ 2007
Den 16. maj 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 67/2007 Midlertidig vej med henblik på at stabilisere jernbanedæmning
Holmene, Hillerød Jorder

på matr.nr. lby

Ansøgningen og sagens baggrund
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 8. december 2006 meddelt dispensation fra
fredningsbestemmelser til Banedanmarks kommende anlægsprojekt, der har til formål at stabilisere
jernbanedæmningen ved oplæg af en kontrabanket.
Ved skrivelse af 13. marts 2007 til Fredningsnævnet for Nordsjælland har Banedanmark ved Birch
& Krogboe A/S forespurgt, om etablering af en midlertidig adgangsvej til området kræver fornyet
dispensation.
Ansøger anfører nærmere, at det for at undgå kørsel med mange og tunge køretøjer gennem
boligarealer er fundet nødvendigt at etablere en sådan midlertidig adgangsvej med indkørsel fra
Overdrevsvej og dermed gennem det fredede område. Da det drejer sig om et område med fugtig
bund, er der behov for en vej på 4-5 meters bredde opbygget af en vej kasse på skørtnet 0,9-1,2
meters dybde og med et anlæg på 1 til 3 svarende til, at vej kassen kan forventes at få en samlet
bredde af ca. 12 meter. Der pågår geotekniske undersøgelser for at få vejens dimensioner endeligt
fastlagt. Under anlægsarbejdet er der desuden behov for en læsseplads for aflæsning af materialer til
indbygning i banketten. Principskitse for det midlertidige vej anlæg fremgår af vedlagt tegning. Den
midlertidige adgangsvej vil blive placeret, så den ikke berører den af kommunen etablerede
Kulsvierskov. Hvor kørearealerne etableres, må der forventes varige sætninger. Banedanmark er
indforstået med, at retablering sker ved at fjerne de oplagte vejmaterialer, men har foreslået Hillerød
Kommune, at vejen retableres til eksisterende terræn. På grund af de varige sætninger bibeholdes en
del af det oplagte sandfyld. Ved projektets start foretages muldafrømning, og ved reetableringen
afsluttes med et toplag, bestående af disse materialer, som er afgravet og oplagt i depot. Den
endelige løsning vil blive fastlagt sammen med Hillerød Kommune.
Fredningsbestemmelser
Ved fredningsoverenskomst af 1. oktober 1941 er det besluttet, at ingen del af arealet må bebygges.
Det skal, for så vidt det ikke beplantes, henlægge uopdyrket.
Udtalelse
Hillerød Kommune har den 9. maj 2007 anført, at dæmningsstabiliseringsprojektet ikke kan lade sig
gøre, uden at der etableres en midlertidig tilkørselsvej. Hvor vejen og aflæsningspladsen etableres,
vil der forekomme sætninger, der sandsynligvis vil kunne ses i mange år fremover som områder
med anden karakter, fx med anden vegetation som følge af ændringer i jordbunden. Kommunen
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anbefaler projektet og vil stille krav til Banedanmark om genetablering af området på nærmere
angiven måde. Den midlertidige adgangsvej vil blive placeret i et parklignende område, der i dag
plejes med slåning af vegetationen. Slåningen af vegetationen har sandsynligvis større effekt på
vegetationen end en eventuel ændring af jordbunden, og det vurderes derfor, at projektet ikke
ændrer væsentligt ved områdets karakter eller fredningskendelsens formål om at bevare status quo.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Efter det foreliggende finder Fredningsnævnet, at det midlertidige anlæg kræver dispensation fra
fredningsbestemmelsen.
Det vurderes, at projektet ikke strider mod fredningens formål, og at det vil være af underordnet
betydning i forhold til dette.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles der herefter dispensation til
gennemførelse af det anførte projekt.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen på 4 uger.
Afgørelsen er truffet afFredningsnævnets
stk. 5.

formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10,
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Olaf Tingl ff
nævnsformand

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende,
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
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside
www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Birch & Krogsboe AIS att: civilingeniør Mette Prisum
Hillerød Kommune
Miljøcenter Roskilde G.nr. 410-00053)
Danmarks Naturfredningsforening
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Hillerød
Skov & Naturstyrelsen (2 stk.)
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget

