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Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amtsraadskreds.

Matr.Nr.11m Kregme By og Sogn.
Anmelder:

Predningsnævnet for Frederiksborg Amt

.
""7>' ,

{~\;. ;
;

:y' . '

n E K L A R A T I O.N •-----------------------
, \

Underskrevne Bestyrelse for Andelaselskabet "Bjørnehoved", der
ifølg8~~køde, lyst 9.August 1930, er Ejer af Ejendommen Matr.Nr.llm
Kregme By og Sogn, paalægger herved denne Ejendom følgende Hæftelse:

Den Del af Ejendommen, der ligger Nord for den Vej, der fra
Vejen langs Stranden fører op gennem Arealet, skal fredes, saa-
ledes at dette Areal ikke i Fremtiden maa bebygges eller anvendes
til Anbringelse af Indretninger, der kan virke skæmmende, eller
benyttes til Oplag af Materialier eller til Henlæ~ing af Affald m.~

Om Plantning eller Fjernelse af Plantning tages Bestemmelse af ;
Selskabet.

Der skal være fri Adgang for Offentligheden til det saaledeø
henliggende Omraade, men Selskabet skal være beføjet til ved Op-
slag at give Bestemmelser for Ordenens Opretholdelse.

Paataleberettiget skal foruden Selskabet Predningsnævnet for
Frederiksborg Amt være. Skulde disse finde Anledning til at give
Tilladelse til nogen Disposition, ved hvilken der maatte tilgaa
Selskabet Inætægt, vil denne være at anvende til Selskabets For-
maal: at vedligeholde Ejendommen til offentlig ~nvendelse som
ovenfor nævnt.

Denne Deklaration tilstilles Fredningsnævnet til Godkendelse.
Frederiksværk, den 2l.Maj 1942.

3 ulæselige Navne

Tinglyst den 30.Maj 1942.
. .
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K E N D J~ L .3 l::

afsagt den 17. Jl1aj l(,t1~4 af FreJ.nin,;snævnet

t Frederii..sb:)rg PJnt.

Af Tur i. stf'oreningen fOl' Freclel' i~'sv:.:rk at;; Om(~,,;n ';'.' l\:P.vnct

bleven opfordret til flt udlægge en ')j,lCl'l:'101'est.l OV()1' ~1:.tU::lJrne syd

Udsigten fra Stiun b,"varut, hvor Be;:,ygGu l~le vil nne rdndre L.:n.

Det har hidtil vær,,!t alle tilladt ~,t t',:'rdus paa, lllJgle Stræl'.n1 ngo1'

a.f Krudtværkuts Vr...gt.sti; og paa at1Ure. Stedor har dvI' vud Færdsul

dannet sig en Sti; mUH hele "Bakkestl.cnll øns~,:es nu fastlagt, og
,~ dens H,~t.ling et Par Stod'~r ,.endrut, sao..led-3::> :.1t don f~ngcr Højde-

drng...:t.

Egont:Lig bUBynd0r den nordfra v~J AJntsvujell øst tOT' Sygu-

cm KlØft, g;mllel:l hvilken der fra 8;(011g::J.ar .~r, lJuj vi> t:i.l Bckkc-

gaarJ.:m; men lLmna Sag anga.ar kun d"ms Fnrts,.ettc:l Su fl~a Sandskaa-

ret. Stien gnur hul' "1'a Vujon 0l) til Krudt.væT'tuts ft.agasin Nr. 4,

frlrst ov,-'r !..btt'. Nr. ?f! af KØbst~..dons ).arlcjot'dl'l', d(~rnæst paa

Statens Grund A...tr. lll'. '11 udenom ;.JIagnsinut f"'JlecmJe SkclL~t IJod "

til Matr. Nr. eQ: stadig f,.jlgond'~ flyjjden tæt v8d on Skrænt. Stien

Op til Magasin,.!t 01' l~un I.:t tilf:el<1igt Spor .•f Ll\.l.uge P:~~:~f~ronde;

men doJrfra b~gllldur Vugtstivn, d8C 1',11':31' lige tl1 Bjørnehoved.

Matr. Nr. ?Q:. hØrer til ;.3akkugaar:lon, hvis l~.i'_r I~rGaard-

ejc:r J'ohs. JørgGnscn. F1':l Skellc)t DlOll.:Jm uc:nllG E:iondom og EjcndoTllmen

t~at1'. Nr. 8§;, der tilh~1rur T~)UlmuJ:'hana.ler C. li'. Berntsun, gaar Vagt-
, ,

stiun vidor-J forbi lAaga.sinernu Nr. 5 og III'. 6, modol1s'don nu/ærende.,

Spads,Jrosti gaar langs Gkelløt holt n...:d tn '.Jflsværkets urund og f'Jrst

ieon forener sig rlcd Vagt.stien vest for .'l<lsD.sin Nr. 6 v~d Skc..:ll~t I'jut



.'

C1ll'r Stien et langt Stykke stw lavt, at d8r ikke '~r P.o/.sut Udsi,~t. Dr,r-

for t~nkc:s den nu lagt forbi Magasinol'ue over Bth tons Grund, sLlnl'.Jd.l.;S

~t don ih,r lægges langs Sk.:llet til i~1ntr. Nr. Bf!, dl)r o..Is1uttcr de

Stat,m Lilhrircndc Grurde Matr. Nr. 71, hvorpaa Mo.gasinurno .Li~~'.):'"

ArualoJt o:71kring r.iat;(J.sincrne paa Mat-r>. N!'. di!; (:1' m.::g,:t ujævn t,

,~ bestaaende af S':ndbakl{or bevoksede ned Lyng l)aa bl.;E:G() Sid.;r c~f un

,Kl:\ft, g,,:mnmn hvilkon der ganr en l~l3.r.kvLljfra Byen. D,..:1' findes sto-

re Grusgravo, sar:! for 'l.'ilten udnyt i;, S; Jti.m dur er- solgt Grundo ti l 130-

bygg01Sl:, og Ejeren har planle.gt UH Udstykrdng af hdl: AreaLet nor,i

for Magasinerno. Stien Ol' dc'r-for t~.lmkt fØrt saal<3dos, at den il-]~e

l105, at den iJ·(1·8 kor.ncr ud f"Jr de.: stejle Sid,)r af i::llvejun.

Den ny Sti OV0r lillatr. Nr. B~, der kun tiliols f.Hgor Vagt-

stien, gaur forbi to paa Udstyknincspl:men r-fsattd Purcr.:llnr, (bI'

vil egne sig til Opholds- og UdsigtspladscHl, den 0n8 ca (3000 Kv. A-

11m beliggende nord for McL/sasinHr. 5 mel.Len Statens Urund og det norc'1-

~ lige Skel a:f Matr. Nr. $_,,!, don anden ca 3000 Kv. Al',m bdi5gondH vust

for Magasin Nr. 6 mellem Statens Grund or; Matr,. Nr. 5g.. EjlJl'tm har

tIlbudt a t ovcrdrae;e disse Loddor til KOrJ.:JUl1entil or.Jtal t0 Anvcmdolse

og at il1drØll:.J8 KOl1l.:mnenRGt til SU.anlægot pall hans Grlmd for 3.000 Kr.

Stien fortsættos der, hvor Vugtsti~n gaar, lnngs Matr .. Nr.

5I:! tilh;:5rende Krudtværkl;lt og 6~ tilh'~l'-..md~ Slagt8rnl.:stol' 1'.• J onson

og vid(;re paa M:.tr. Nr. 4.i! tilh lrendo I,anJf.iD.nd P. P()terson fØlgt.;nuu

Skoll'"t ood il1atr • .Nr. 41 tilh;~rcndo Dir'oktdr Hou:l;Hl.:r, doruftel' ()T/,)!'

Statens Grund iVJatr. Nr. 71 r.led Jiagusin l~r. '7, og ov...:r M~tr.. dr. lef

tilhørende Dir0ktør HOUr:JØller frJlgcm0.u Sk,)llet Clod .Jll?tr.. ~r. I.~.
Fra det følgende Skel r:lOllora nævnte .lJatr. Nr. 4~ og I~f. p&a

den ene Side og Matr. NI", 5Q 13reder,jd [)[la den :md0tl begynder Kregrw

Sogn, hvor den nuværende Sti frlrst fØlg0!' (:1- Vej areal fJJatr. Nr.

5Q Breder~d ti1h~rc~de Arki tukt H~()g-Hans\;ln og fortsættur over de

saInI:'letilhØrondu Parceller ~atr. lJr. 5! langs Skellot Ll0d Matr. ·Nr.

5~ og videre over 5g langs Skellet til 5.i!.

Paa de sidste StrækningL:r kan nan ikke se I"jordcn., Stien
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tomkes d~,rfor lagt paa hØjere T;;rrron imod øst over Matr. Nr. 5Q, 5Q

og 5(;, hvorved man faar fl'i Udslgt, ogsaa oval' ArroesØ. L[lngs Matr. Nr.

5Q l'lJl:go,;)S Stien derfor par. i~lutr. Nr. 5.Q, og fra dot sydøstlige: .tjørne

af' f~1rstnævnte Grund i'dres den ()lntront i Retning S. S. V. til ot h.m:- L

C:L la 1'1 øst for Skellet n0110m 56 og 13Q, hV01' don blJj ur nlod Vl;st.

~ Nr. 5.!;!, Gaardojur M. Aage Jt:llsen oe Ejl:!'r.m 'lf J.iatr. Nt'. Sg, Arkitukt

HØeg-Hanson :t' der l\.l'talJ on" at sidstnævr"tc Jq1b0r Je ;.tyJrkcr dur 0.1.-

skæres af Sti\;r", donna inclusivtJ, sa; ...ll;dus at Erstatnjllg for Stiens

Anlæg b'3tales til ham.

Fra Matr. Nr. 5g Brcdcr(1d gaar Vagtstien list 0.1 ·:Angasin lir.

8 der ligger paa Matr. r;r. 13.Q; don ny Sti foreslhrts nu l.'y.irt vest om

M:lgasino+. pDa un Grund JAatr. jl.jr. 1.3Q, der til~I~5rer Turistforeningen,

og hvor der ogsaa hiåtil har været almindDlig Færds()1. J:i1'aMiltr. IJr.

lJy'- kan Stien fØrus langs det sydliijc ;3koJ. til den fra StrandvGjtm

l<.Oflimendeprivate Vej over lVlatl'. Nr. Llm Kregnll':, dur nu t1.1h~~rl:r B're-

d0riksv:l.lrks Købstads og KrdgJ.1UVinderØd Kommunur.

Par-t.flere Strækninger af Stien, navnlig hvor elon gaar over

Matr. Nr. 7!;!, 8E:, 4.Q oe; 5Q vil UJsigten kunn" gaa tabt, hvis dr)l' byg-

ges elldr plantes pqa det hØj <:l Terl'wn vust for Stien; dette hindros

dog i c1-.Jtvæsentlige aller,:de Vl::d en 'Servitut, so~n er paaln~t disse.

, . og flere gj(;ndommf.:ved Dek.larationur, lyst\:) den 11. Juli og 5. 80p-

tomb\:)r 1906, og som gaar uu pua, at dur iugl:JIlSinde pn.a dot Arual, som

ligg,lr indvnfor en Afstand af 100 Alen fl'a de om Kl'udttaarneno Nr •. 4,
+)

5, 6, 7, 9 og 10 anbragte Stc.kitter, maa opi\ircs nogen Bygning lige-

gyldig af hvilken Art, ell ur plantes Nalllotrrdor eller lignonde brand-

farlige PLmtor, ejheller lllaH. find8s Sta.kko af Sæd eller [ly1. - For nt

hindre Indgreb i Udsigten mBa Sorvlt~ten udvides til at omfatte al

hØj Plantning og Anbringelse af IndNtning8r, dor hindrer 'Udsigten,

sn.a som Plankeværker, Gærder og Volde; idet dor tillægges Nævnot Paa-

tuleret, for saa vidt angaar det Areal, dor ligger vest for Stien. Da

dot oprindelige MElgasin Nr. 7 ikke findes more, maa de 100 Alen her

+) paa Grundene om Magasin Nr. 8 findt:s ingen' suad-an: Betl:effofsEi:' Ef--
ter Terrænets Beskaffenhod !;lI' en Uds!gtssurvi tut hcl.::'nwpp~ t.U tJ·-1t.

I
I



bestemmes paa an Rndan Maade.
Paa Matr. Nr. 7~ bør Servituten udvid0S til en Strækning

pua ea 50' m Længde' og 25 ro Brodde ve:,t for Stion og nord for Sk,-'ll.~t

til :vlA.tr. Nr. 8.ei den vil tilligd ol,lfntte en Dd flt' Mrttr. Nr. 7.( til·-

hørende D.F.J.

Fr(~d0riksværk KØbstn.d ':J KOllJmune har 1laa t:1E" t sig 11t anlægge

og vodligeholde Stien pc.w. h81e 8tl'aJimingen. !Jem udlægges i en Bredde

af l~ Metal' og maa phmercs OVO!' ddt ujævne 'j"J]'I'wn paa ;~\R.tr. Nr. 8ll;

og dor rnaa være.::Trapper baade hor og op [;d Bakken ved ::'arhlskaarct.

~AodHon~,yn til Ersta tning<m for Aruulafgi vel:H3 GI' de pna-

gældende Ejendommes FOl'rlnee)lsl' vdd Stiens Anlæg paa du StræKnin ~'Jr .•

hvor Vagtstion nu gaar, kun svarende til Stlens Udvjdulsn fru en Bred-
do af 1,26 :/'oter (Vagtstiens Bred,lo efter do Hævnte DekJ.'lt'r'.tfoner)

til 1,75 U:.Jto-Jrjmed,ms Ulempdn ikltl] kan anthges at blivu ST,ylrrlJ, i-

det Vagtstion allerode nu for største Delen er Flabon for Publikum.

Dor er ikke fra Statens Sidt~ eller af L.icrun af :Autr. Nr.

132, oll;)r Uf!! gjort Paastand paf.. grstatning. Det af TømmerhnndJ dl'

BGrntsun frcIDsatt0 Krav maa anS0S for rim(jligt. Del' bli vel' hl~reftor

. Spørgsmaaib. om Erstatning til Ejerno af Matr. Nr. 7~, !+Q, 4X, 5.Q, 5.§!:

og 5g (for d~ sidste tre' s ITt:ldl<arn':1CJm:lt.ltil Arkitokt Høeg-Hanson).

Hvor Vagtstien gac1r, sættes ~rstatning(m til l Kr. pr.

lØbendo Mott:r, og hvor dette ikke 01' Tilfældet til 2 Kr. pr. l;Jben-

de Mott)r.

For Paalæg af Udslgtsservltut, hvor der iforvejen Ol' 801'-

vitut til Beskyttelso for Krudtmaeasin0rno, kan der lmn ydus Erstut-

ning for Sela vidt F.:ngaar don Ulumpe, at al Plantniug ~kal holdes nude

og ingen faste Indrotnineer lfta3 hindru Ud::lynet fra 8tlun. ~Dn Matr.

Nr. 7ll, 4f og 41 udvides dot servitutbolaetG Aroal, der ogsua kommur

til at omfatte et Stykke af Matr. Nr. 4f, hvorfor Ejerne har Krav pan

Erstatning.

- D(!t bestoi"1mes derfor, at der oval' .Aatr .. Nr. 7.§!:rnarkjor-

derno fra 8andskaaret tll MA.gasin Nr. 4, hvor dur nu gnur Sti, ovor

Statons Grund vest om Magas1nøt langs med Skellot og vi<10re fØlgende

Vagtstien til Matr. Nr. 8.§!:, udlægges ~n 1~ Meter bred Spadseresti.

Vagtstiens Udvidelse sker mod øst.
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Denne Sti føres videre, hvor Vagtstivn nu e;aar, ~;il Magasin
Ur. 5 og vest OD d<,;tt~ pea Stat,lns Grund fØlgunJe 8kullet, derefter

SCJt1 vlst pna dot fremlagte Ud::ltyl~nlngsl:ort over Markvo;) an øst f'or

Kløft,m, op til ~\~agasin Nr. 6 og vest v',l dette; par, stc.tcns Grund

f~lg ..mde Skellot, dor!Jaa !l,xl til V<::stskel Let for ."f"tr. ;~r. 8Q og

følgonde d~tto tB M~~tr. Nr. 4Q og 41.

Videre føros Stien, sto!;ig i saim~.eBrodde, over Matr. rir. 4!1

r, langs Skellet f.lod 41 over St1i.t....:nsGrunJ 11atr. rIr. 71'og Matr. I\~r. 41:
I langs Skullot til 4Jl' Paa Matr. Nr. 5Q Brdderød udl.tJ",ges Stien J.angs

Sk.JlI~t til Matr. Nr. 5Q og f~jr~s over Matr. Nr. 5,Q, 5n og 5g som

vist paa det frel:llagte Rids. Fra BØjningen paa Matr. IJr. 5g fØres

Stien paa Matr. Nr. l3~ nord og vost om Magasin Nr. 8 indtil Skel-

lGt mod Matr. ~r. 11m KregDG, langs hvilkut don f',iras nod til on pri-

vat Vej, SOl:lgaar ud til Strandvojen.

stien anlægges af Frederiksværk KOffinun0. DenL1eovortager to

Stykker af Matr. Nr. dQ, dvm ene bollggende Nord for Magasin Nr. 5
det andet syd for Magasin Nr. 6, hvilko Omraader skal tjene til

Hvile- og Udsigtsplads')I'~ Stien skal være offentlig n;en kun for g:w. -

r'. Lnde.

D~r paalægges Ejendolli~ene Matr. Nr. 7~, 7Q, 8~, 5B, ~iog 41
f\ilgcnd0 S0rvi tu t:

Pra det i Deklarationerne af 1906 b-ltugnu(ie Aror;.l indenfor

.'.
100 Alc'ns Afstand fra Gitteret o':Jcring Krud~r'...:r,::;inl)'t'n(l Nr. 4, 5,

6, 7 og 8 Wl3. der ikke opf;.lrcs nug\.:n Bygning udlJn TillaLlolso af f.i"'red-
I

nlngsnævnet -=:jhellor anbringes PlanklJværkcr, Gærdl:r ellQr Voldo, rIer

indskrænkor Udslgton fra Baklwstlen. Bovoksni!lg, dur indskrænlter

denne Udsigt' - dog ikke den B..:lvoksning der nu findes - kan af !Jævnet

forlanges nedskaar~t, l· ....vendo Hegn til l} Metl.;rs HØjdo. Paa ~atr. Nr.

41 og 41: ~arkjorderne ragnes Afstand~n fra Skell~t til Statens Grund.

Lignende S ~rvl tu t paalægges de' to Stylckc}r, d ,H' afskæros at:

Matr. l~r. 5l!: og 5S Bre<.icrØd; og paa Matr. Nr. 7f};, 7~ og 7h .gælder

samme Indskrænkning i Ej erens Raadlghed i en Afstand. ar 25 ;,1(jtur

fra Bakkestien.

Ocr vil være at udrede rølgende ErstutningsbGIØå
Gaardejor Johs. Jørgensen 500 Kr.



D•. F. J. 150 Kr.
Tømm~handJ. er C. F. Berntscn 3000
Parcolllst P. Petersen 150
D1rekt~r Houmøller 600
Arkitekt HØog-Hansen 7'10 -,

Do 3.000 Kr. udbetales :nod :3kØd"jpaa de 2 Parc0lJ er af Matr.
Nr. 8.sl til Freoeriksv@rk K~lbstads Kommune.

ErstutningsbolØbet udredJs halvt af Staten og halvt af Fro-
("""\ der1ksværk K';bstad.

A. P. Larsen.
K. Knudson. E. Thl3gersen. C. Poulsen.

Uc.ifærdigJt af
A. P. 1 a r s e n.

cst.
HillurØd, den 25. ~aj 1944.

Denne Kendolse kan inden 4 Ug..1r indonh&S for Ov~rf'rednin~:s-
nævnot (Torvegade 21, København K.)



OVER FREDNINGSNÆVNET>



•

,
l)

r
"

Udskrift
-----------. -----

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.--------------.-.----------.-----.--------

Aar 1945. den 24.September afsagde Overfredningsnæwnet
pea Grundleg af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e 1 s e
i Segen Nr. 581/1944 øngeaende. Fredning af Stier og andre Omreeder

: mellem Frederiksværk og KreB'J!eI
N8tunfredningsn~net for Frederiksborg Am~sra8dBkreds her

den l7.»aj 1944 afsagt Kendelle i sagen. som derefter i Medfør af
Naturfredningslovens § 19. 3. stk •• er forelagt Overfredningsnæwnet.

segen. lom er rejst af Turistforentngen for Frederiksværk og
. Omegn. drejer sig ifølge Kendelsen i det v~entlige om Tilvejebringel-

se af en sammenhængende sti over hØjtbel1ggende Arealer. hvorfre d~r er 1

vid Udsigt sarlig ud ,over Roskilde Fjord imod Isefjord. Pa. ved-
kommende Areeler findes flere Steder anbragt Magasiner. hø.rende
til Hærens Krudtværk i Frederiksværk. nemlig Magssinerne Nr. 4.
5. 6. 7 og 8. og til Forbindelse mellem Magesinerne findes fra
ældre Tid Stier. som tildels med en mindre Udvidelse lndgaer i
det fredede.

sagen omfatter ifølge Kendelsen Dele af følgende Ejendomme:
Metr. Nr. 7a. 7c. 7h. 8e. 4a. 4i. 4f og 71 af' Frederiksværk KØb-
stads MarksjOrder sewt Matr.Nr. 5c. 5a. 5g. 13- ef BrederØd By.

,Kregme Sogn og 11m at Kregme By og Sogn.
Stiereelerne udlæggeø i en Bredde ef 1.75 m. Hvor en ømel-

lere Sti allerede findel. udvides denne' ti~ nævnte Bredde. Udvidel-
sen sker imod Øst. .1 .. ~.. "':~ :~' ••

stierne Ikal enlæg~es og overteees af Freder1ks~k:Kom-
mune. ~om desuden overtager· 2 ~realer'at Matr. Nr. 8a 'af Frede-
riksværk Markjorder, det ene Nord for Magasin Nr.5.' stort- c,. 8000
kv.Alen, det andet Vest for Magesin Nr. 6, stort ce. 3000 Kv.Alen.
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kun fol'
og d~/Areeler skal vær. tilgængelige for Alm~nheden.
ga9~ride~"" t'.: - 1 ,"

I Henhold til tinglyste Deklarationer el' del' forud pa81egt

Stierne men

de Areeler, som lig~er indenfor en Afstand af 100 Alen fra de om
Krudtmagasinerne anbragte Stakitter. en Servitut mod Opførelse af
nogen Bygning, Plantning sf Nae1etræer eller lignende brepd~arlige
Planter e8mt . Anbringelse ef Stakke ef Sæd eller ·HØ. Denne Servi-
tut udvides ved Kendelsen ved de Sider. der vender ud imod FjDrden
saeledes. at del' indenfor de 100 Alens, Af.tand ikke mae opføres
nogen Bygning uden Tilladelse fra FredningsnæYnet. og at del' ej-
heller mas anbringes Plankeværker, Gærder eller Volde. der ind-

\ ~ t

Meters Højd,e•
• Lignende ServJtut paelægges 2 Aresler. som ved den. nye

skranker Udsigten fra Bekkestien. Bevok.ning, der' indskrænker denne
Udsigt, kan af Nævnet forlanges nedskulret , levende Hegn til]. "1/4

An1~ a t'skeEl'es,af Matr.Nr. 5e. Pg 50 at Breder". '.!

paa Matr.Nr. 7a, 70.og ?h,af Frederiksvær.k·pa~lægges den
han~lede servitut kun i 25 Metera Bredde Nord og· Vest to~ S~ien.

I Erstatning er der tillagt 6 Grundejere tilsammen 5110 Kr.
Kende Isen er a f E'jerne af Matr .Nr. 7a, 70, .aa·o!.:41 og 4t 1.

Ol J,.\t~

.f't ~lll• ,.'l~\i(~·~\'~~~t,-:r\3-
'~'~"q,pverfredningsnævnet. '4~j,Yli

Overfredningsnævnet har den 10.Juli, 1944 b.esigtiget de paa~~~~
~ ~~f.'~.',~:,.\~

g.ldende Areeler og samme nag og den fØlgende Deg forhandlet med ~~~~t
:.i~,ti~~·Grunde jerne og med Borgmesteren for FrederiksveEl'k Købstad og Sogne- .ti~-;~l!
-''.tJ!'' t'!l'

~~~~~~." .

ef Frederiksværk og 1,g. l,d semt 5g, 130 at Brede~.d indanke~ for

readsformsnden for Xregme~Vinderøtl Kommune. , ,
, -'

Indenfor FrederJks~~k KØbstade Merkjorderjbllver Stienl
. .

Beliggenhed. i det yæsentl1ge som 1 Nævnets Kendelle beatemt.'
Kun pia Matr.Nr. a8, hvor,åer pu ingen Sti. finde •• skel Stien

efter Ejerens ønske have en noget anden Bellggenhed·end1l;Xendelsen
_ bestemt. hvorom nærmere nedentor •

PaQ hele ~en Del at Matr.Nr. 7a af Frederiksv~k. ~om ligger
Vest for Sti,en.lægges følgende Servitut:

Paa. Areslet mas der ikke ske Bebyggelse ef nogen Art., ej-
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heller uden Fredningsnøwnets Till'delse toretages Bepl.ntning eller
an~ringe8 Plenkeværker, Gærder eller .Volde eller andre Indretninger
der indskrænker Udsigten fra Bskkestien. Den Bevoksning, der tindes
eller senere t~emkomm.r, kan af N~net torlanges.nedsk.øret 1 tor-
n~en~ Omtang. Hegn me. ikke have st~re Højde end 1,25 Meter~

P.a den D.el.t Matr.Nr. 7c, aom ligger Øet for en Linie
35 Meter fra Stiens vestlige Kent og Syd for 100 Alen-Grænsen tr.
Magasin N~5 lægges .'mme Servitut som pal n~nte Del et Matr.Nr. 7••

. .P.a mindre Hjørner at Matr.Nr. 7g og 7h som omt.ttclIIet
.100 Alens Servitutten, tindes det unødvendigt at give Frednings-
servitutten vid.regaaende Omfang. end den hidtid~ge Servitut.

Fr. Anker Heegaerdsgede fører en Sti over M.trikulsnumrene
7~, 7t, 7g og 7n op til Bakkestien. Denne vil være et aabne for
Almenheden, og at overtage af Kommunen.

p'.' den Del.f Matr.Nr. aa der l1gl!er mellem Stien og den
paetænkte Forlængelse mød Syd af Anker Heegaardsgade, ~g p.a den
De~, der lIgger Nord for M.gasln Nr.6 indtil 100'Alen-Grænsen
fr. Mag.sinet lægges ssmme Servitut, som p'B_næNnt. Del .t· Metr •

.. j 'J

P.a de ~er.te 4 Td. Land 'f Matr.Nr. 6., tilhørende
Slagtermester P.Jensen, ned til· Bagenden .f den nybebyggede '
Byggegrund lægges samme Servitut, som p.a fornævnte Del-.~ Mstr.
Nr. 78, dog med f01gende. Tilføjelse;

"Turistforeningen for Frederiksværk og omegn har, Ret til
p88 Aree let at lede .opf~e en Thep.villon eller lignende ,Ugesom
den har Ret til at tilpl~nte et Areal til Anlæg.'

Ejeren har forbeholdt sig Ret til et skove -og't~l .t be-
plante Arealet, 8.a længe· han lever,'dog m•• ingen Beplantning
dække for Udsigten fra Bakkestien.

Der tillægges Almenheden Adgang til Stien pas Ejendommen,
'som fra strandvejen fører op til Bakkeatlen, s.aledes' som n~nt •
Sti Hgger i i4erkep.tt '.; ..'f,) ','

.Servitutten peelægges ifølge Aftele -med Ejeren uden Vederl.S •
. . PU de Dele af Matr .Nr. '4i 08 4f, som ligger mellem Stl1en

og' en Linie i en Afstand ef 80 Meter fra stiens vestlige Kent, dOg
mod Nord be~rænset af en Linie fra Matr.Nr. 4i ts nordvestlige Hjør-



" .er senere ændret· for sidstnævnte Matr.Nr. 's Vedk.ommende, jft'. neden- >,).1.>,'

De to f~stnævnte Arealer skulde tilbydes Ejeren af Matr.
Nt'. l~o, 5f og 5g fot' den Betaling, for hvilken de et'hvet'vedes,
henholdsvis 80.Øt'e og 40 Øre pr~ 'm2. Det'so~ hen ikke ,ønskede,at
et'hvet'veArealerne, skulde de ove~taBes af Eregme-Vindet'ød Kommune.

Resten af Mat~ .Nr. 5g (Al:'e~letøst OgL'Syd for· Stien)
~kuld. ovel:'gaatil Kommunen og paalægees følgende 'Set'vitut.

l. Der giveQ Almenheden Adgang til et færdes og opholde

-4-
n.,,~t~<l,«!.'t.~~k~.?,8~; ~~ke,~t\ell ;,t, ,en Afstand af 60 Metet' Syd f'ot'

,pat'oell.~~a,:~~rq,~stl1ge..~j.~.n.e,.,l.~,g~~lJ,aD1lljeSer.vitut som p'a;a.t.ørnætft..
t~ D~l~',a ~ M~~r,.H~.,71,.,~: ... t \ -
>'<1',' "J ~t'ed.,r~~era~e,t .h~r...QverfredningllJævnet beduttet,

I.t stien ska l fØlge den beatlaende sti ind~i,l.~t Punkt Cl. 35 J4e..
tet' Not'd fot' den sydvestlige Spids ef Matt'.Nt'. 50.

~' d,f!~t•. P~~t, .forandres St1ens Retning S8eledes~ et den
f~es i en lige Linie over de veatlige Dele af Metr.Numrene 50 og
in!itil det nordvendte Hak, s.om dannes af Ejendormnen Matr.Nt'. 5g.
Den fl2l'esderefter i en Bue over denne(l Ejendom indtil Matt'.Nl'.
hv~rfra Resten ef Stien forløber som bestemt i FroedningsnmWnets
J{endelse. ,• " • " l •.

Paa de Dele af Matr.Nr. 13g og l3d, som ligget' Vest .for
Stien i en Bredde af ind~il 50 Meter fre Stiens vestlige Kent læg-
ges samme Servitut, som pal fornævnte Del af Metr.Nt'~ 71 af Frede-
rlksværk. " , i '

Fra det førnævnt. P.unkt Nord for Spidsen' af Matr .Nr..'
50 blev det bestemt paa en Strækning af 15 Meter pI. Metr~Nt'. 5t

,-og l3c at lægge en Servitut, gaunde ud paa, at Beplantn.fng .og Bebyg
'.I.selse skulde qoldes øløledes nede, øt Udsigten fra Stien imod Pjor-

den be~aredes gennem en Lysning. Denne Best~~e~~e er senere æn-
. dret, jfr. nedenfor.

paa den sydlige Del: af Matr.Nr. 130 i en Dybde a~ l~
Meter fra Stiens nordlige Kant lægges samme Servitut som paa tot'-

nævnt~ Del af Matr.Nr. 7& ef Fl'ederiksværk.
De ved',Stiens ForlEll:gtling.efskesrne' vestlige Arealer af

-Matt'.Nr.·5c, 5' og 5g blev,peelegt samme Ser'Vitut., Bestemmelsen

for.

I
I
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I sig pea Ares let.

2. løvrigt fredes Arealet saaledes, at Tilltanden derpaa
ikke maa forandres.

Navnlig er det forbudt
al at opf~e BygninBer af nogen.Art, herunder Boder og

Skure eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke mis·
prydende, herunder Ledningsmaster cg lignende,

bl et foretage Afgravning, Pesfyldning eller Opp1øjhing
af det naturlige Jordsmon eller et henkaste Affe1d pae dette,

cl uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at tilst8a
Trediemand Vejrettigheder over Arealet.

dl uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at ,foretage Be-
plantning paa Areelet.

Ejerne af Matr.Nr. 13e, 13e og de~ tilstØdende Jernbane-
areal, Turistforeningen for FrederikB'Vl8l"kiog omegn. ,Hr. Johannes
Nielsen og Hiller0d~Frederiksværk-Hundested Jernbane, er ind-
gaaet paa uden Vederlag at lade deres Skræntareeler op imod
Matr.Nr. 13f P•• 1æsge en Servitut, hvorefter der pae disse ikke
mas ske Bebyggelse ef nogen Art ejheller uden Overfrednings-
nawnets Till~delse foretages SePlantning,eller anbringes,P1anke-
værker, Gærder, Volde eller andre Indretninger, der indskrænker
Udsigten fra Bekkestien. Den Bevoksning. der findes ellereenere
fremkommer, kan af Nævnet forlanges nedskaaret i fornødent Omfang.
Hegn maa ikke have større HØjde end 1,25 Meter.

Matr.Nr. 11m at Kregme paal~ges Servitut om, let Areslet
skal forblive i sin nuværende Tilstand. . ..

, . De i Kendelsen nawnte Stier er f~t over.de til ,Hærens
Krudtværk hørende Arealer (Matr.Nr. 71), hvorpaa M8gas~n,rne
Nr. 4. 5 og 6 er beliggende. Magasin Nr. 7 eksisterer ikke for
Tiden, men Stien gaar over den østre Del af det Areal, hvorpaa
Magasinet her ligget. Til Krudtværket hører endvidere Arealerne
Matr.Nr. 5m af Frederiksværk samt l3b og l3t at Breder~ (med Ma-
gUin Nr. 8).

, .. .
Da Overfrednlngsnawnet besluttede at paelægge disse Are-

aler Servitutter af forskellig Art, har man herom rettet Hen-'
vendeIse til Kr1gsministeriet.

Ministeriet har imidlertid udtalt, at det vil sætte pris
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PEla•. omman ur1dlod.Anl8e8et a-t ·Stien ,over, Krudt.~lllI'ket,.a.Are9ler

o~ de s,ervltutbelagte ,Arealer omkr.ing:Mag8'siner,ne og 'kun. -br.g~'

Stie.n til Udtø.relse ·1 Mell,emrurmne-ne·mellemdisEt,e Arealer.

Krigsmlnisteriet hUl endvIdere henstll~et,. ·at der 1k~e

pa,elægges de at KrIgsmInister1et ejede eller af dette servitutbe-

lagte omreader Fredn1ngaservitut ,vedr ~ende Bebyggelse., og Beplant-

ning. 'sulsenge Ministeriet er nødsaget til at gør'e Brug at Arealer

og Magasiner etter deres hidtidige, Bestemmelse.

Minister1et har dog erk~et ikke at have noget at indvende
:~~;~

5~~,..;..;f:~tf..,:
. V1~~t

imod. at Fredningerne allerede nu genl"'..mt erel. naar net Iker med den .,;~:~f~
Begranlning •. et Frednlnglserv1tutterne ikke Ikal være til .Hinder

tor. at Krigaminilteriet toretager Be~lantninger. Bebyggelser eller

andre·DIIPolitioner. s~ msatte tindel,nØijvendige ellerl0nakellge.

18& længe Ministeriet er ~ød.aget til at g~e Brug af Arealer og

Magasiner etter deres hidtidige Bestemmelse.

Under. Hensyn,h.t.til i~ger, Overtredningqn~net Servitut p8a

de 100

stykke

.
Areelerne ,omkr'ing,Jlagasinerne Nr. 4•. ·5. 6 og 7 (Metr .Br. 7l)

. . , . ,.
om. at jrea lerne at ,Ejendomm.ne bngs .med disses Skel,. henho-lds-

v,iI mod Nordv~~tl-og. y~st •. mo!i.Norø. pg. V~~t .. mod Bord, lamt mod

øst. i en Bredde at.l.75 m skal henligge lom,hidtil, 'men vil ~e

at udføre Bomoffentlige Stier under Frederiksværk Kommune.aaa

snart som Krigsministeriets,Anvendelse'at Arealerne etter deres

hidtidige Bestemmelse opbø.rer.

Ikaeret" 'op til ·KrudtvllEl'1tetlM8galUnNr. 4 ikke nu'b,161n~e."tll Ud- , ., ',~
J , 'ti ,./ "ti

tørelse; men at de ..tornødn~·Ar.Qlel' i,en Bredde at 1.75 m .ervitut-'\~.:

~e~ge. Dmat være re.urveret til'at udl~ge. som-otfentlige Stier ;';',-;J'

under Frederiksv~k. Kommune,saa snart som Krigaminiøtertetl'Anvendel-

ae .t~Krudtvarkets.Ar~81er ved Bakkestien'itter dere. hidtidige

Bestemmelse opbører.·" _

,I

Servitut.om.,.',.t.'Arealet ikke'm8ll :rderligere bebygge'. eller beplan-

tea uden Tilladelea at Overtredningsnævnet.

Pea Matr.Nr. 5m at Frederiksværk lægges Servitut om.
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at Bebysgeløe ikke maa finde Sted uden Tilladelse at Overfred-
ningsnævnet •.

Paa Metr.Nr. l3t og l3b at BrederØd lægge. 'Servitut om, a~
Bebyggelse ikke maa finde Sted uden Tilladelse at Overfredningsnævnet
og at Beplantning, skal holdes nede, sa& at Udsigten tra Matr.Nr. '

,5S bevares •
.\ De nævnt~ Servitutter pu Arealet, hvorpaa Magasin Nr. 7

har ligget, paa Matr.Nr. 5m af Frederiksværk og paa Matr. Nr. l3t og
. l3b at Breder~ skal. dog ikke være til Hinder for, et Krlgsministe-

riet foretager Beplantninger, Bebyægelser eller anøre Dispositioner,
80~ m8atte findes nøtlvendige eller Øhsk~lige, søalænge Ministeriet
er nøtlsaget til et.søre Brug af Arealer og Magasiner etter deres
hidtidige Bestemmelse.

" ~ ~' Krigiministeriet har ikke krævet Erstatning tor Paalæs. .
af Servitutterne paa Ministeriets Arealer. .~4 ~

Ejerne af Matr.Nr. 13~ BrederØd og l1m'Kregme, over
hvilke Ejendomme Stien føres, har heller ikke kræwet Erstatning.

Med Ejerne ~t Matr.Nr. 4a af Frederiksværk. samt 5c'og
5a ef BrederØd, parcelist P.Petersen, Percelist Harald Jensen og
Geardejer Mogens Aare Jensen, har man 8lutt~t Att.le~om·en Betaling
af henholdn1ø 300 Kr. samt 80 øre og 40 øre pr. -aF-. :.

Med Ejerne af, fØlgende Ejenøomme,

• J ~ • l.Metr. Nr. 7a Frderiksværk, Gaardejer Johs. Jørgensen,
Bakkega&rden,
Matr.Nr. 70 Frederiksværk, D~ forenede Jern 8tØberier,
Fred eriksvæ.rk, .
Matr.Nr. 8a Fred~riksvæ.rk, Tømmerhendler E. Berntsen,
Frederiksværk,
Matr.Nr. 4i og 4f Frederiksværk samt 131 og l3d' ,
Brederød, Direktør A.HoumØller, Hellerup o~, .

.' 1 ~n "+'1$ .......Matr. 5t, 5g og l3c Brederød, Arkitekt Høeg- ..~'~' '.
, ~ ~.I!'Mp~Hansen, Frederiksværk, har Overfredningsnævnet ikke ep-

• • •••• • • • • ~ .: ~: otl ,. • "-naaet Forlig'om Erstatningøbetelingen, og man har derfor i Medtør. , ..at Naturfredningslovens § 20 anmodet Taksationskommissionen ved-
rørende' Naturfredning om at fastsætte Erstatningerne for Fredning,



-A ..

henholdsvis Erhvervelse aflnde ~.aEældende rA'l'ealer paa det tora n en-

g1~e ,.Grundlag. • •• , , • • • • • • ••• II! ~ ; ~ .. r: ;...~
Fra .nker,He.g8a~dsg.de:tører som før~næ9ftt;en hidtil pri-

vat sti over Matr .Br. "Ve" 1f samt ~7g, oS 7n a~, FTede~ikøvll'l'k "KØb-

. stadø.Mar~jorder OP til Bakkestien.'Overfredningønawnet ,har be-

sluttet, at Stien skal gøres offentlig under Frederikaværk Kem-

mune.'I)a,Eje1l'ne af,Stien,kun paa Vilkaer" som ikke kunde tiltrædes,

derunder Krav om Erstatning,lvi1de indgal·herpaa,thar spørgøma91et

"vedrørende Stien veeret, henvist til'Taksationøkommissionen vedrøren-

de Naturfredning. ~~~

TaksstionskommiB81onen afheldt Mødelpaa Austedet og bagef- ,L>11'i:
:r,~tJ'

ter pea Hotel. Frederiksværk den, ~l.Msj 1945." " . * ,'. . r , l .r'j ~~
,~'

l' Ved Aastedsmødet. ved hvilket Lodsejerae og,d1eus,Repræsen;" «~
tanter samt Fredningømyndighedernu ReprQentantel'_ og'TRepreesent,n-, "~~Æ
\erne tor Frederiksværk og1Kregme-Vinderød Kbmmuaer havde Lejlighed '~!~~

ti111lt ,udtale sig, ..blev det med Tilslutrntng fra 'Bergmesteren i Fre- >~\
derik!lværk besluttet, et,den øv,erste:Del .f'St1en~tra: Anker'Heegesrds- :'.4
gade.skal flyttes.oP pa. det Areal af Matr.Nr. 8a Nord tor Magasin ~

, • !li

,Hr. 5.. som. PYfJrga,r t.H, Fre(ioriks,ærk, Komm~ne. 18ngs Ej,endommens nordre ~

Skel. medens' st1ens v,stllge Del medr'l'rappe ,ned ,·imod Vejen torbl1-

vel' bellggende. som,hidtil. Endvidere blev det ~fa.\sleeet'. hvor-

ledes ~kkestien skal: føres over.M8tr.Nr~,8a.mo1lem Magasinerne

diget Kort.

Taks8tionskommlssi~nen fastsattecden }1.Maj.194~ Erstat-

ningerne til 3 af'Lods~jerne s8eledes: , • t , 1 • '.,'

l. til Ejeren af Matr.Nr. 78 af Fr~derik~værk KØbsteds

Markjorder, aasrdejer Johs. Jørsenaen, . "

I' 'for Afstuelse ,til ny. fi)ff.· sti eller Udvidel!'e et eksi-. '

sterende Sti af Areal. der forud er pa8legt den-I •. ll/7,~906,1yste

Servitut om Bebyggelse,-m.v. indenfor 100 Alen, tra S\akittet omkring
. ".

Krudtllagasinerne Nr. 4i og 5 pr .m.2 •••• ~ ' -.,Xl'.~ 0'.15',

for tilsvarende Arealafstaaelse. hvor·,,·: ':
"': • ,l ~....

Ares1et, ikke er,pas1'gt den næronte Servitut pr •. mf. Kr. 0.50

for Paslæggels8 af Fredningsservitut • hvor'
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Areelet forud er' pøe~'den""ovennævnte Servitut.' J l' ~~r tll.~(

omkring. Krudtmllgasinerne pr. rr1-••••••. 0 •••••••• o ·~rJKr.J 0.05

! l", l' for, paaleeg-geløet af''!Frednll'1gsservitut.l hvor t'''1

'Areelet,ikketforud'er',paelagt.ciIen ovenn~nte,Se!'- Ct'i I -: ::,'1

vltut. omkring,. Kru.dt~ga81nerne. pr _ m2'•••••• '•••••.•.••. ,.' Kr.: ~0.25

Areal, ef' de'eksisterende StHsr. der ertti·l· Brug r for- .l j

andre end. Ejeren og' som lndgllar·i de,ved,Fredningenrbestemte

. offentlige StIer afgives· uden .Vederleg:. .. ll, 'j":l .. , -,;1' , ~

y r i 2.' til,'Ejeren. af, Metr'.Nr.· aa- sammesteds,. Tømme~hahdier

C.Berntøen •

.. . .; fort Afstaee1.se af. Arul til ny .offftnt Ugl sti; eller til

Udvidelse af de bestll8enderst1er s8mt'fo.r1to.Arealer.::Jder ..af '

Frederiksværk KoJnmune , overtages. henholdsvis. nord3,forl Mage.sin

, Nr."l ~. lOg vest~ for: Megasin Nr. 6. t i L Brug' for' Allmenh-eaen· betel es:

1 - a. hvor Areelerhe er p8e18gt~ den·'ij.l1YT 1906 tinglyste

Servitut,; om'Bebyggelse m.v. indenfor 100 I Alen' ,rra') Stakittet' om-

b. hvor Area lerns 1kks er paalegt nævnt e ; ~)'f ~ ri I

Servitut pr. rri2 ••• '•••••••••• ie .~ :•• ~ ~\~;'.'1.'Kr. 0.50 ..
, . For Paale:g8else 'af Fredn'1ng88ervitut·; ~UleBt:c l t 0'['

. ~a·.t hvor, Arealerne forud' er pUlagt'· oV'enntWnte' Sef'v1t.u't:

om Bebygge ls e m~v." pr .rr?- .••• ~••• ~'•• ,.:. • ~ o• '. : •~•• t l. F.I.J.:I.Kr'~' 10••05
b. Qvor Area lerne' ikke forud! er Ipaalegt ,\~ •ri_-;: • • -:"

ovennævnte Servitut'om·-Bebyggelse m.v-. pr. rr1-·.~·~.tt •• -:lrr1.!lO~25

For Areal af eks1øterende stier. der er tI·1' )'Bi'ilg ~: ~:-

-for'andre'end Arealets'Ejer'og som lndgeer·i detvedM~ednIngen

bestemte offentlige Stier-eller'1 de·tVendelAreeler(ved"hen~~r

holdsvis .agas1D'Nr.·5 og 6) som overtage.røf'Frederik.vark

Kommune. yde. 1ngen Erstatning. '. I ;')~ ~ • ;~'., J~ .'1': . ..ir~1

" - .. '· ... til'Ejeren af Matr.Nr. 7o·ummeetedilJ/De'lforenedoe

. Jernst ø'berier, , ',' ~!" t I

• ,. '.' ··fdr::Paalæggelse ..af-Frednirig8eervitut lpaanlrI181~t)der-fot'Ud

eripaalagt den,ll/7·1906.tlmglyste Servltut1om9Beb1g!e18eim~y~

indenfor 100 Alen-fra Stakittet 'omkrinBoKrudtmsg.ø1nerne Br.-

4 og 5 pr. rrfl • o•••••••••••• o••••••••••••••• 'i'~ •••••. IKr. '0;05 ri:

for Pselaeggelse iaf Frednlngsservltut .. hvor
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Arealet 'ikke torud'er·pa81agt 'ovennævnte Servi-' h,) .. ··1 !~·r~\ ·r

tut pr. rr?- I t !Cl' • '.' 0;25, I

Ette'!'"at Ej'ern'e'et, Stien'. som t'%'aAn'ker Heegurdsgede
tører' op til Bakkest1en·.- var gjo,rt bekendt med 'stien's'd*lviSI8,'

l Forsk.ydning. mod Syd og. Placering 'P88 MatNWr .·"ea,·'rr.faldt..de'

Krev om Erstatning tor Stiens Optagelse som ottentl~~.
n .' f" Ette'%"Begæring'ltre ',den mØdte' Repræsentant .....for' Direktør

,'.

A. HouemØller og for ArkItekt'A. Høeg-Han8ennud8.tt~T.k.~t1tns-
"kommissionen for d1:8II88Vedkommande sagens" 'Atg ør'e!Llle:til' et

sehere MØde. ,- ~~ .J t· ..' .) .,, .
; • l , ,- Med, ~rk1t.ekt A:. Høeg-Habsen· s'om Ejer '8'r·'){str".Nr..5t •.

'5i' og'.130,af' Breder Ød'. repræsenteret ved Højesteretssagfører' '1

H.H •Bruun , har der af Formanden for Overrr'edn'1'~s'mevnet:'VØ"et
~'" 'en:;~l'1,p..()r.hebd'ltngei'-.__Diu'e' .er..· en.-el'''·s't1'SP'~'m'hah'f, Be-
tydning har været r&~e~~et;i: et[M~~llhdetrf~r~'Ove~t~dn1ngs~
nævnet j o.g; ~'d) i'ilt.r~e h:e • ~ Bor-stneBt.eren-'1" Fl"ltd'e-rtk-liIVø'kog a f

? So'ghe_r".d.s.~ormå'nd"e~foY. no.eSme,-Vinder:Ød Ir.o~une",fl'r.øulte'r-":''1;
I
: I
l' ,;' >. ,'" ';\~)l:l~.l!kVHøeg"Høns~b: el'.~lhdg&eet: paa~~.·at."'·XoØbesbimneil'for

den Del" e tt. Mett'.l..N:t"l. 5S'·;8 f~-B~ed'et-Ødrson;.. ei'hveri7e1il·nst:-sæt'tefs~·.f
Taks8tionsk~mmi&stDnenJuden ~b~udg8åena~Ekspropr1.t~bb. Ove~~
fr.ednipgsnævnet er enigt ·i.')t, B8kkestHtn'''intlet:~Sted- 'leeggeø paa
Arkitektens Vej. Af Matr.Nr. 5g beholder Ejeren kun en strimmel,
hvorved Ar~ite~tens Yej ved denne Parcel kan udvides til 10 Me-
ters Bredde~ Hele den øvrige Del af Parcellen erhverves at Over-
fredningsn&Wnet og overgaar med den forann&Wnte Servitut til Ad-
ministration af Kregme-Vinderød Kommune. Arkttekten'skal derhos
have Ret til at bortfjerne en Hævelse i Terrænet, som tindes paa
M8tr.Nr. 5g der, hvor Vejen skæres af den Plen18~t. Sti. Eventuel
fornØden Udjævning af en Del at H~elsen pas det'Areal. som over-
gaar til det Offentlige, sksl med samtykke at Formanden for'Kreg-

-me-VinderØd.Sognerasd·ogsaa kunne ,finde Sted_paa Vilkaar. at det
Areal, som afgraves, tils8ss med Græs, og at .s.avel Afgravning Bom
Tilsaaning sker ved Hr. Høeg-Hansens eller.hans SUQoessorsvporan-
staltning og. Bølcostning,•.., .,.. . ,.

,
I
I

I
i

i'
I

I.
I,
li At de ved Stiens Anleeg atsksarne Dele at Mstr.Nr. 58 og
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50 af BrederØd skal Arkitekten kmme erhverve en-,strimmel af sae-

dan Bredde, at den'ha~ tilhørende Vej kan udvides ~ll .10 Meters

Bredde. De øvrige Dele af de afskeerne Arealer .skal over.ga8 til

Adminlstt>atlon af Kregme'7Vinderøei Kommune. -Endel1lg ~r· det med

Tiltrædelse af BorgmestB~en i Frederik~værk og Sognere8ds~ormsnden

.for,~~~gme-Vin~erø4 KQmmune'besluttet a~ frafalde Udsigtsservi-

tutten over en mindre Del af Matr.Nr. 5f og ~3o af Brederød, men

derimod at fastholde Servitutten over det sydlige Hj ørne ~et Metr.

Nr. 130. .'

Ved Fortsættelse af Taksationskommissionens,Forretnlng

den 19.J~~11945 ,i K~enh~yn fa~ts~tte Kommisslonen.rErstetnlngerne

til de 2 resterende Lodsejere sealedes: .' ,.' ;..... 1 • l

4. til Ejeren af Matr .Nr. 41 og 4f, øf ..Freder-t,k&veat'k.'l'

Kø'bst.d~ Mark jorder samt Metr .Nr. l3g og l3d .. r. Brederød .By, ..

Kreg~e Sogn, Direkt ør A ~HoumØller, .~l ' ., . I

for Afst88e1se til offentlig Sti at Areal, .der forud er

peelagt den 11/7 1906 lyste .. Servitut om.Bebyggelse .m.v .•.. inden.for

100 Alen fra stakittet omkring Krudtmageøln Nr." 7" ..

pr. m2 ••••••••••••.•••• '•••••••• ' '••.•.•• '•••.•.• 1\:%". •• , \(),,1.5

for Psalæg af Fredningsservltut, paa Metr. ., •. , t '~

Nr.4i og 4f, hvor Arealet f~rud er ,paalagt den' . <.

ovennævnte Servitut omkring Krudtmaga·s-inet. pr .•~; •.•.••• ;.Kr. 0,05

for Paalæg ef Fredningsservitut. pae Matr •.
l

Nr. l3g og l3d hvor Arealet er paelagt den. ovennævnte

Serv1 tut omkring Krudtmaga s i ll;et pr. m2 _•• -•••••••.• Kr • 0,10

for Paalæg af Fredninasservitut paa alle.

MetrikullBumrene, hvor Arealet ikke forud er P88~ , .. "'.... ~

lagt den ovennævnte Servitut omk~ing Krudtmagasl-.. ~ , ..

net pr. rr? ••••••.••••••••••••••••••••• ,•.••••••••.••••.•• Kr.,

for sely et holde He:kken langs Stien ned-. I .". . . ~ '

skaeret ti! ikke over 1,25 Meters HØjde ~•• ~Kr.40o, .

for eksisterende. Stiøreel, der er tJt.l....B1'1lg . r "\~,"~ t;o -; ...

for andr~ enØ ~reeletl;l Ejer, ydes ingen,Erstatning. ;-"t. ',,1

Det ~r ved Takøationen forudsat, at Nedsllllel;!-1ng-~~~' _..

af Beplentpingen (bortset tra Hækken), som fordres _ , ~;_
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af de Pastaleberettigede, sker ved disses ForahstaJtning, e~ler
at Bekostn'ingen 'ved'Ne'dskæring godtgøres Ejeren, s8s'fremt denne
msstte ønske selv at foretage Arbejdet med Neskæringen.

5. til Ejeren af Mstr.Nr" 5f, 5g og 13c'af Brederød,
Arkitekt A .Høeg-Ha'nsen, .,
' .. :for'Afst'aae'1se'af Areal af M8tr~Nr. 5g pr.·in2•••••• Kr. 0,50

for eksfsterenae'Stisreel der er til Brug for
'~ndre etrd Arealets Ejer ydes'dog ingen Erstatning,

for Paalæg af Fredningsservitut psa Matr.Nr. '

fredningsnæwnets Kendelse vil blive udfær'di8et et Kort over
·stiereelern'. samt' 'de erhvervede"og d'e fredede Arealer. Desuden
diges' elL ae'regning af d'e Erstatninger. s'ciner bestemt pr. rrf-.

" ' : i ..""j • .. •Endelig vil·de paagæ1dende Aresler være at
ved Overrredningsn~net~ Foranstaltning.

matrikulere særskilt

Da ovel'fredningsnævnet b'ortset fra'~'hvad der foran er
,anført", ·det ,væs'entl1ge kan ,tiltræde -det 'l'Nævr1etll'Kendelse 'ud-

"telte, vil denne være at stadfæste med de af det· foranst8sende
følgende Ændringer' og Udvidelser.

, ,

Erstatningerne til Grundejerne, derunder Købe summerne for .
- ~ \ -de Arealer, som erhverves, vil være at udrede i Overensstemmelse
med det foran anførte.

T h i b e s ~ 'e m m e s:
Den af Nsturfre~ningsnævnet for Frederiksborg Amtsrasds-. .

kreds den l7.MaJ 1944 sfsagte Kendelse anga~ende Fredning af Stier
og andre Omrsader mellem Frederiksværk og Kregme stadfæstes med de
af det forenstasende fø1:gende Ændringer og Udvide'l'ser•.

Af Erstatningerne til Grundejerne, derunder Købe summerne
for" de: Arealer, som erhverves, hvilke vil v~e at udred~ i Over-

"ens~temmelse ~ed det foran anførte, betaler Statskassen HalVdelen;
"1.1 ...

den anden Halvdel betales af Frederiksver~ Købstad for"Area1erne,
henhØl'ende under Kommunen, og af Frederiksborg Amtsfond for Are-
alerne i Kregme-Vinderød Kommune.

Paataleretten med Hensyn til samtlige Servitutter tlllæg-
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ges Naturfredningsnævnet for Frederiksborg'Amtsrudkreds, Frede-
"i Ir.. " riksværk Byraad· og~ Kr\!tgine-Vinder Ød Sogneraad hver for L sig.

Denne Kendelse vil være at tinglyve som Adkom~t pas de
Arealer. som erhverves og som servitutstiftende i·Overensstemmelse

-med det foran anførte
P.o.v.

Frederlk V.Peterse'n.'
.. ,, :

l • 'l

I, . i

Som oplyst ..L ,Kendelsen S. 8 tilkonuner der Parc.ell1st P .Peter-
sen i Erstatning for Fredning at Areal af Matr.Nr. 4a Frederiksværk

, ,--iii 'sti-300'·xr •.......
... I • ,.{ r • i' . l t J l l (.t (i'I.1 : l! 1 ....1 ~ t:

De øvrige Erstatninger. som aldeles overvejende er bestemt
• ;. .' • • .. ~. . .f ."''': " ~

til en Pris pr. m2. er efter Opmaeling af samtlige ~o~iKeIlige
.' ):, rr t I' :.~.: f. .tlf.·~ ..:...., ., l •

Arealer af Landinspektør Jelvard. Frederiksværk. udregnet' saaledes:
.. \ ., _~ .... • J _. •••• I • i ~ l. l j ; , • I. ' i [J • • 1•• ,

, Matr.Nr. 't Frederiksværk KØbet. M8X'k.1.GdX'. Johs.JørgenseJi.
Udvidelse af bestaaende Sti tndenfor
ganunelt SeX'vitutomraade •••••••••••••• 66mf d 0.15: Kr. 9.90

~emrne.ltI " . ' ,... lf", • ,st iudvidelse Uden ror" Serv .QmX'aåd&••••26m2·fI 0."'50:" >~ ,;,_·:.·.:...:. .. ..:"'··13.00

Pasleeg af Fredningeservitut paa Areal', ... , "",. /:" ,/':'
indenfoX' gammelt Serv.OmX'a8de •••••• 7745~ i: 0.'05· ..· ri ,l.

P8alæg af Frednlngsservltut 'pas Areal'
udenfor gammelt seX'v.OmX'aade•••••••• 108~ d 0.25

..........
. " • •

JlatX'.NX'.8a FrederiksvSll'k J[Øbst. Mark1- Tømmerh. C.V.Berntsen.
Erstatning fol' Afs'tas'eløe'at de"t
nordlige fX'edede'Areal ved Mag. . . ~ ... i

Nr. 5 ••••••••••••••••••••••••• 1.49m2 'gi~sti' .~'O~OO~~•'" l' .." ~.~ Kr'. '0.00
~

l t" ~..... ~'.~, -~ '1ft f; ~ ''''1 .)'l "'I.',.Erstatning for
Afstaeelse af det sydlige. fredede

-Areal ved Mag~Nr. 6 ••••••••••••• 791m2 ~ 0.15

t ...- (~
• 'I

tf 118.65
PS9læg af Fredningsservitut i Om-
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,raade ..vad Mag.,Nr.• ',5 indenfor ;gam- / l t'·., -.' ", .,,-:. "y."

JIlSr],t,Servit.ut.omr,sade •••••.••• ,••••••.• 4220m~ .0.0.05-" .... {-;. Kr. 211.00

,P,8alq at ..,Fr,e!dni,ngss.erv:ltut :'i "Om-

reade. ,ved1~8g.N.r,.!,.6ipd.enf,or.;gam-, : I .. '1' ..,:." 'n',

melt1 ;serv1tuto~ra8de. ~••••• 1." .,.,.·5175m2 4 0.05,=\ ;

)., ; , ,, '
1 l', ~.

l .' ~'~
n

~881q, af fredning8servi~ut .p.a A~e~

al udepfor l gapllll~lt 'Serv .Omraade .·.1650m2rat· 0.25-= ,.1 n . 412.50

Udlq af. py sti inpenfor, gammelt

S.ryitutomra~~ ••••••••• '.•••••••• '•• }22~J ri. P.15r: , '

Udlæg ~f ny Sti, udenfor gammelt, • , f ~ ; J "".)

Servi1:-utomraape, f' •• ,•••••••••••••••• 19m2 If. 01.50-, )

• •• .:. J. ~'. l '

.::--.. ;',r , ,.: (, /; \\C~~ f

Matr.Nr. ZC Frederikøværk Kæbst.garkJ. De forene~e JernetØberier Als.
i •

, : I.. "1 '•• , .1.: _ ti [. '..

PaaLæg af Fr.~nlngs8ervit~t pa~ Are-
.. ' " .: '. \ \ I ••••

al indenfor gammelt Servit.Omra~d ••••• 140m2 at 0.05= Kr. 7.00
l " I' • _ • f,.'

I

Pa~~æg,a~..Fre~ni~gsøer.v,+~u~. faa Ar,-. l l " ' r i .. ' l L.' ) .:. '.
. ~ I f ~ \ 1

af Vd~~fOrlge~~lt serv.~r~~4e.;.!~.~~80~ ~,O.25,.,.· " l" .... iQ,QQ. ,it!~!~q!Qi_!!lt - JtL_~77&QQ_ :~
l • ~

(1... l ( • .'. II . . l .1 !!

Mltrali.r",ZP Ft'derlksvær!f KØbst.MarkJ. Ing,'·E,,, Kanf1-r lj\~,',.!,I.'.

(En ,Pa~cel. a t' IM~t.r.Nr. 7c udst ykket under Sagens Behandling)

Paslæg af Fredningsservitut .. pu .Are- ", . l ", lt

al indenfor .gammelt Serv .Omraade ...... 2}puf af 10.05-1 . Kr. 11·50

P,alæg,at' Fredningss~rvitut paa ,Are- '. I

2al udenfor gamm~lt. Sl!lrv.Omrud~ •••••• -4}Qm '. :0.25=- . l "

1 .'

l'

: • J ~ •

- :~- :.......
Matr.Nr. 7° Frederiksværk Købst.Markj.lmg. H.C.Hertz.

: l .. ')

(En Parcel a'f Matro' ~Nr. '7c udstyk1!et und'er sagens Beharidling)

Pa'ålæg"af Fredn1rig88srv1tut 'pu Are'- "

'el i~denfor gammelt ser·v.Qmru~e':" ••·":2·75·;P: ·i.·d:~5'~,'· o •• ·K~. '13.75

(heret' er 76m2'Sti tid:Hgerei noteret i 'Mat·r.; der lidief .er
i t •••• ~'1

fradreget 'i Erstatningen) , , ,ol : , "

Erstatning' talt· Kr,_ 13.75--------------------7-------------------,',



i: •

-15-

Møtr.Nr. 41 og 4f ~.derik8~k KØbst.Mark3. samt·Metr, Nr. 13d og 13g

Brederød By. Kregme Sogn. Direktør A. HoumØller.
Plalæg If Fredningsservitut af Are-
el indenfor gammelt Serv.Qmra8de •••9}}5m2 ~ 0.05 Kr. 466.75
paalæg af Fredningsservitut af Are-
al udenfor gammelt Serv.Ornra8de ••••4540m2 i 0.25-

Plalæg af Fredning_servitut af Metr.
Nr. 13g indentor gl. serv.Omraade ••1400 mf ~ 0.10=
For Udvidelsø af sti pa. Matr;Nr.

" 1135.00

" 140.00

4t l4m2 i 0.15 " .2.10Ulemper............................ " 400.00

Erstatning laIt Kr .2143 .85---------------------------------------
Matr.Nr. 50 Brederød By. Kregme Sogn, Pel. Harald Jensen.
Paa Matr.Nr. 5e. udlæggeB ny Stl •••••408nf i 0.80- Kr. 326.40

" 224.8QDesuden erhverves Areal ••••••••••••• 28Im2 ~.O.SO-

(heraf agtes 175rr?-d 0.80= Kr. 140.00 afhændet til Arkitekt A.Høeg-Han-
sen til Etablering af Vej)
Matr.Nr. 5e BrederØd By. Kregme Sogn, Gdr. Mogens .lIre Jensen.
Af Matr .Nr. 5a erhverves'.......... 1989Jn2 d 0.40.
(heraf agtes 291rr?-~ 0.40= Kr. 116,40 afhændet
til Ark. A.Høeg-Hensen) 176mf udlægges til Sti
og Resten. 1522rr?-belægges med FredningBservitut
og overdrages Kommunen)

Kr. 795.60

Matr.Nr. 5g oS 13e Brederød. Ark. A. Høeg-Hansen.
Af Areelet 5g• der andraser 12740m2. beholder Ark.
Høeg-Hansen 20~ til Eteblerning af Vej. hvor-
efter Resterealet, 10696rr?-~ 0.50:
erh~erve. ogJoverdrages Kommunen.
P88læg af Fredningsservitut paa Matr. Nr. l}e

Kr. 5348,,()0

" 125.00
n-. 547, .00:

.~_" ---
Heref g8a r for Are~ler et Matr .Nr. 5e og 58 Kr. 140.00
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Et Kort over. de fr,dede og de erhvervede Arealer vedhættes.
14.M8rts 1946.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00923.00

Dispensationer i perioden: 10-08-1995 - 16-04-2004



Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Modtaget-l
Sløv- og Naturstyrelsen

r [ I\IH~ 1001:;
i.J u NUV. hJtJtJ

QQ3.00
Helsingør, den 1 O AUG. 1995

Vedr. FS 56/95, matr. nr. 5 g Brederød by, Kregme.

Ved skrivelse af 27. jini 1995 har Frederiksværk Kommune ansøgt
om nævnets tilladelse til at etablere en ny vandboring på oven-
nævnte ejendom og forsyne den med en brønd, som vil rage 0,2-0,3
m over jorden. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 24. september 1945, der har til formål at tilveje-

tI, bringe en offentligt tilgængelig sti samt, at sikre udsigten fra
denne.

Brønden/boringen er placeret i offentligt ejet areal, hvor fred-
ningsbestemmelserne bl.a. anfører, "at det er forbudet at an-
bringe indretninger, der kan virke misprydende".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør ar naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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

Den meddelte tilladelse må
stens udløb uden rettidig
seslovens § B7, stk. 3.

derfor ikke udnyttes før klagefri-
ind 'v.et påklage, jf. naturbeskyttel-

Thorkild Bendsen
nævnets formand.

~§_~_'-~~_-_090 I
\ )~

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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• Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Torvet 5, 3600 Frederikssund
Tlf. 47315100 Fax. 47312656
Sekretær TIt: 48 20 55 98

Den 8. oktober 2003

Skov~ og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- . ·r· ~:SJtllr!'t.vrelsen

-'g Dtn. 2003

FS 65/03. Ansøgning om dispensation til udstykning og opførelse af et beboeJseshus på en del

af matr.nr. 13 a Brederød by, Kregme iFrederiksværk kommune.

Fredningsnævnet har den. 15. august 2003 modtaget en ansøgning fra landinspektør Carsten Salling

om dispensation fra fredningsforslaget vedr. Bakkestien, samt tillige også fra den eksisterende

fredning ihenhold til Overfredningsnævnets kendelse af24. september 1945.

Af ansøgninge~ med bilag fremgår, at der ønskes frastykket et areal p~ 1400 m2
, og at den påtænkte

bebyggelse agtes placeret nedenfor skræntfoden.

•
Fredningsforslaget for "Bakkestien med omgivelser" omfatter bl.a. de ubebyggede dele af

ejendommen matr.nr. 13 a Brederød by, Kregme. Ifølge forslaget må de af forslaget omfattede

ejendomme ikke udstykkes eller bebygges. Forslaget er under behandling i Fredningsnævnet, der

har foretaget besigtigelse den 30. april 2003. Et mødereferat er udsendt til de berørte parter med

anmodning om en udtalelse.

Overfredningsnævnets kendelse af 24. september 1945 omfatter skræntarealeme på ejendommen

matr.nr. 13 a Brederød by, Kregme, men ikke havearealerne nedenfor sIcræntarealeme. 1 kendelsen

anføres bl.a.: "Ejerne af matr.nr. 13 e, 13 a .... er indgået på at lade skræntarealerne op imod

matr.nr. 13f pålægge en servitut, hvorefter der på disse ikke må ske bebyggelse af nogen art, ej

heller uden Overfredningsnævnets tilladelse foretages beplantning eller anbringes plankeværker,

gærder, volde eller andre indretninger, der indskrænker udsigten fra Bakkestien. Den bevoksning,

der findes eller senere fremkommer, kan af nævnet forlanges nedskåret i fornødent omfang. Hegn

må ikke have en større højde end 1,25 m".



• Frederiksværk kOlmmme har i et brev af 10. september 2003 meddelt, at man har principgodkendt

den påtænkte udstykning.

Frederiksborg Amt har i en skrivelse af 1. oktober 2003 meddelt, at man er yderst betænkelig ved at

anbefale en dispensation fra forslaget om fredning af Bakkestien med omgivelser. Amtet indstiller,

at en evt. dispensation gives på en række vilkår.

Ingen af de andre organisationer, der er blevet hørt om ansøgningen, har udtalt sig indenfor den af

Nævnet fastsatte svarfrist.

Indledningsvis bemærkes, at Overfredningsnævnets afgørelse af24. september 1945 alene omfattere skræntarealeme, og ikke er til hinder for udstykning. Bebyggelse på arealet nedenfor slcræntfoden

og uden indgreb i skrænt arealerne kan derfor ske uden dispensation. På den baggrund og i medfør

af § 50, stk. 1 iNaturbeskyttelsesloven har fredningsnævnet truffet følgende afgørelse:

Der meddeles ejeren af matr.nr. 13 a :f:lrederødby, Kregme i Frederiksværk kommune, tilladelse til

af ejendommen at frastykke en parcel på indtil 1500 ni ~g ejeren af parcellen tilladelse til på

parcellen nedenfor skræntfoden at opføre et etfamilieshus.

Bebyggelsen på den nye parcel skal godkendes af fredningsnævnet, hvad angår husets placering på

grunden, størrelse, udformning og materiale- og farvevalg. Ny bebyggelse, haveanlæg mv. må ikke

medføre indgreb i skræntarealernes tilstand, udover tilstandsændringer, der følger af den af amtet

udarbejdede samlede plejeplan for skræntarealeme i området.

Tilladelsen bortfalder ihenhold til Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet

inden 3 år fra tilladelsen er blevet meddelt.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

forening og lokale foreninger og andre, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel

klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.
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Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidig indgivet klage, jfr.

Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Med venlig hilsenH.M~~Ve-~
Nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

Ingrid Marie Westh, Strandvejen 75,3300 Frederiksværk

Landinspektør Carsten Salling

Skov- og Naturstyrelsen

Frederiksborg Amt

Frederiksværk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsfonnand iFrederiksborg Amt, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdelingen for København, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem O.A.K. Nielsen

3



SCANNET
09';;3.00

Frerlningliln<pVJlet fpr Fredfrili...sbprg Amt
Sct. Anna Gade 5 A
3000 Helsingør
Sekretær Tlf. 48 20 55 98 KOP~~rlL

ORIENTERINGHr. Sten Hasselriis
Krudttåmsbakken 3, l.th.
3300 Frederiksværk

FS 51/03. Ansøgning om byggetilladelse på parcel udstykket fra matr.nr. 13 c Brederød by,

Kregme i Frederiksværk Kommune.

Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning af 4. februar 2004 om endelig godkendelse af

placering af huset på matr.nr. 13 c Brederød by, Kregme og af husets udformning.

,
Frederiksværk kommune har i et brev af 4. februar 2004 meddelt, at man ikke har bemærkninger til

projektet.

Af ansøgningen og projektmaterialet fremgår, at huset ønskes placeret som anført i den tidligere

ansøgning, idet det pga. terrænets 'stejlhed ikke er muligt at placere huset anderledes. Huset opføres

med fundamentets overkant i kote 38,50 og uden kælder. Der er tale om et et-planshus med lavt tag,

og materialevalget er fortrinsvis trykimprægneret træ, der efter ca. l års forløb bliver

overfladebehandlet i jordfarver. Taget er ikke blankt.•
I medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 godkender fredningsnævnet herefter det

omhandlede projekt, idet det forudsættes at det udføres i overensstemmelse med de fremsendte

tegninger og ansøgningen og placeres som anført. Et evt. udhus eller carport skal særskilt

godkendes.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, j fr. Naturbeskyttelseslovens § 66,

stk. 2.

12/{/2-- ro \.(i-
II.(



Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er merldelt, indklages til

Naturklagenævnet af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale

foreninger og andre, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage stiles til

Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte godkendelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidig indgivet

klage jfr. Naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Med venlig hilsen

4 / Jlttt-~CO
H. M. Skovsborg

Nævnets formand

Kopiens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den

Lott~1it(Q

1 7 FEB. ZOO~

Nævnets sekretær

Denne skrivelse er sendt til:

Skov- og Naturstyrelsen

Frederiksborg Amt

Frederiksværk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

DN lokalkomite for Frederiksværk

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand i Frederiksborg Amt, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdelingen for København, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem O.A.K. Nielsen

.'
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NATURKLAGENÆVNET
SEKRET ARIA TET

Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI!: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nhz; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mai!·nhz@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen, S C.AN"l\ rE fllJ
Haraldsgade 53, ~~ .
2100 København ø.

16. april 2004
J.nr.: 03-121/200-0016
TGA/DSJ

Modtaget i
Skov~fJ') \i'ltuT,qtyrelsen

'8 9 APR. 2004

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om opfø-
relse af et hus omfattet af fredningsforslag i Frederiksværk Kommune.

Med venlig hilsen

Afdelingssekretær
direkte tlf.: 33955731

Afgørelsen er sendt til:

• sten HasseIriis, Krudttårnsbakken 3, l. th., 3300 Frederiksværk
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
• Frederiksborg Amt, Kongens vænge 2, 3400 Hillerød
• Frederiksværk kommune, Rådhuspladsen l, 3300 Frederiksværk
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Frederiksværk,

v/Svend Vibholm, Sonnerupvej 39, 3300 Frederiksværk
• FN for Frederiksborg Amt, Set. Anna Gade 5A, 3000 Helsingør,



NATUKKLAGENJEV NET
FORMANDEN

r reåerlksborggaåe j 5, j 360 København K

TI/' 33955700
Fax' 33955769
X 400 S=nkn, P=sdn, A=dk400, C=dk
E-mal! nkn@nkn.dk

1 5' APR, 2CJ04
J.nr.: 03-121/200-0016
TGA

Afgørelse
i sagen om opførelse af et hus omfattet af fredningsforslag i Frede-

riksværk Kommune

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 17. februar 2004 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt dispensation fra et
forslag til fredning af Bakkestien i Frederiksværk Kommune til opførel-
se af et hus på parcel udstykket fra matr.nr. 13c Brederød by, Kregme i
Frederiksværk Kommune. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af
Danmarks Naturfredningsforening.

Ansøger har ved brev af 4. april 2004 meddelt, at sagen trækkes tilba-
ge, idet handlen vedrørende grunden er ophævet. Sagen er således ikke
længere aktuel.

på denne baggrund ophæves fredningsnævnets tilladelse af 17. februar
2004.

formand på nævnets vegne,
jf.

viceformand

/~~
Tom Galsøe
fuldmægtig

Afgol cJsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrath llJ) ndighed, jf. naturbesk) ttebeslo, ens § 82. E, entuel retssag til pro-
\else af afgorelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.

mailto:nkn@nkn.dk
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