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Åar 1948, den 29. Februar, afsagde Overfrednirlgsnævnet pas Grundlag
af skriftlig og mundtlig Votering følgende
K e n d e l s e
; Sagen Nr. 654/46 angaaende Fredning af Omraader 1 Mølleaadalen Vest og
~ord for Farum Sø:
Den af Fredningshævnet for Fred~riksborg Amtsraadskreds qen 28. NotIIber 1945 afsagte Kendelse er forelagt for Overfredningsnævnet
i
._Jnho1d til Naturfredningslovens
§ 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af
Københavns og Frederiksberg Kommune samt af et Antal Lodsejet~ •.
t den af Fredningsnævnet afsagte Kendelse udtales følgende'
liVed Statsministeriets Skrivelse af den 19. Januar 1944 til Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskrods rejstas Fredningssag m.H. til
Arealer i Mølleaadalen, Vest for Farum Sø, omfattende Omraader beliggendo
i Farum, Lynge-Uggeløse og Slagslunde-Ganløso
Kommuner. Ved Statsministoriets Skrivolse af 16. Maj 1944 blev Dommer i Fredoriksberg Birk, G.HoidoJørgensen, konstitueret som Nævnets Formand under Sagens BGhandling.
Nævnet har iøvrigt bestaaet af Amtsraudsmed10m Murermestor Carl Poulson,
Sognere3dsmodlcm Læge Castborg, Farum, Sogneraadsformartd, Folket~ngsm~nd
Jenson, Lynge, og Lægdsm~nd A~C~ Andersen, Ganløse.
FuastGndon omfattede Arealer af følg~rtdo Ejendommo:
l. Matr. Nr. le,Del af Ih og 6a Farum m.fl. Gaerdojor H3ns Torkildsen,
Farum
li
2. "
7af
Farum
Kaptajn s.c. Paulso~,F~rum
3· "
Gertner SIA. Mathieson,FRrum
" 7am
,
il
162
4. "
Ge.ardcjor H. Book, Farum
"
11
5.
"
I!e1g.;l 1tt:thsen.;Farum
" 18a
"
lt
6. "
15e.
"
E.)i~ thic san, Farum
"
II
7·
"
Magnus Jørgonscn,
" 150
"
F~rum
11
8. "
130
He.ndolsgr.rtnor Chr. Jacob"
sen, Fp.rum
II
II
9a,14i
Grosserer J.MelgG3rd,Ferum
"
10. "
Ga~rdojer G.Rasmusson,Genløs~
"
" llh

tit;'

f'

·el

(l

-2Nr. 19b,2lt37
100,120
II
8a
" 128

Farum

,12 •

"

13.

"

14.

II

"

10a

l t:"? •

II

II

tf

16.

"

"

17.

"

"

"

It

170
9la Fe.rum og
103m Ganlø so
9lb,9le
9lc,9ld

"

"
II

21.

II

"

llg,lll
lli FaruCl og
ln Hostestangs
~ølle
9d,120,14b,16o

"

II

22.

"

"

6m,6n

"

23·
24.
25.

"
"

"

"

II

II

26.

II

"

l3a
7f
1032
l03z, 103æ

II

II

l03y

"

II

"

103n
103k, 1031,28
103h
103i

II

28,

, 33·

t,"

"
II

"

"
Gp.n1øse

"

"

"

II

"

"

II

"

"

103x

"

II

"

"

"

II

II

II

"
"

"
"

9b,9g,103b,
103s og 26e.
27
26b
26c,26d
l03c,103v,25a
(

11

"
II

"

"

II

"
"

Handelsgartner

Alfred Petersen,Hesselkildo, Fe.rum
Gnardojor Hans Poterson, Farum
Gaardojor Kerl Larsen, Farum
Handelsgartner Knud E.H. Svendsen,
Fr.rum
Afbyggor J. Christonscn,Farum
Handolsgartnor Kaj Be.rtholdy,
Farum
Afbygger C.C. ChristQnson,Fe.rum
Sekrotær Willorslov Olsen,Kl?rebodarne 4,Københ~vn
Arbejdsmand KP.rl 1crsen,Farum
Ge.ardJjer Niels Puter Viggo Nielsan, Ferum
Parcellist

P. Pedorsen Gamdrup,
Lillevang,Ferum
Frk. Sigrid David-Jensen og Ga~rdejer K~rl Otto Jørgensen,Uggcløso
Gae.rdojGr J.P. Podersen, Farum
Statsskovvæsenat
Knud Rasmussen, Sand, Ganløse
Fru Ane Jacobsen, Gp.nløsu, og
Sokretær Svoinbjørnsson
Kunstm~lcr Karl Lønquist, Sortemose, Farum
Ga?rdejer Hans Mortensen, Ferum
Afbyggor N. Nisson, Ganløse
Tove, Erik og Bon Skrarup,Gnnløso
Havobrugskandidat Kristian Bredal
Niolson, Farum
Fhv. Købmand Sø?ger, Godovase,
Farum
Afbygger Jons Johr.nson, Gadeve.so,
Farum
Gaardojorske Gudrun JørgGnson,Farum
Købmand MyltOft, Set. Jørgens Allo 2
Postpakmestor Ussingor, Læssøgede 25
GRerd0jer Marius J2cobscn,Ganløse

(,
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Metr. Nr. 25b,24 og 108b

Genløso

39.

ti

"

25e,25d

40.

"

"

4L

"
"

"

lt,lf,li Hostot~ngs Mølle,
Uggoløso Sogn
ibd.
Is
Iv
"

"

II

II

lt

If

46.
47·

42.

"

II

ll,lx,lk
Ir

"

lt

lq,1u

II

"

"

ti

"

II

lm,leb
laa

48.

"

II

In

ti

49.

"

"

1.Q.,
lad

"

50.

II

II

lnf,1~g

1')1-

"

"

lø

"

II

"

læ,12e.

II

"
54. "

II

lt'.c

"

"

"

55.

"

lz
ly

44.
~.

e52.
,,

"

"

"

"

Gertnor Poul Nissen og Læga
Tage Nissen, Skovg~erd, G2nløso og Fe.rum
Togner E. Nordspre.ng,Hostot~ng,
Fe.rum
Proprietær Lymann, Ve.ssi1gorød
LE1ndm~nd H[~ns Tolversen, Lyng o
Gertner H. Kristiensan, Hostet~ngs IliøllG
ArbojdsIDcnd Osv. Jonsen,Hestet8ngs Mølle
A/S Froderiksholms ~~lkværkor,
Vestarbrog8de 2
Diroktør Knud Arnb~k,.Holto
BanknssistJnt Knud Hanson,lrrningsgr.do15
GRarnojar Niels Potor Viggo
Niolsen, F3rum
Rod2ktør Gunnar Ho1wog Le.rscn,
Nørro Vo1dgade 10
Fru Nine? Frank, Havnogado 21,
Kbh. (Lyngo)
Spojdorkorpsct "Gøngernoll,Egcbys Allo 9, Hallarup
Fru Rigmor Brodahl, Godtheabsvoj 56
Landmand M~rius Potersen,Ganløso
Gaaro~jor Karl Niolson,Lyngo
Gaardejor Leur. Nie1sen,Lynge

PIRn over Omra3dot ar vodhroftot danne Kondelse og ar i minororct
Kopi tilstillet Lodsojerne.
Undor Sagens Gang er cfter Begæring af Farum Sogncrp.ad yderlige ro
inddraget!
56, Matro Nr. 21 (an Dal af)
Faruc
HRndolsgnrtnor Petersan, Hesselkilde (jfr. Nr. 11)
II
lt
12i
Frk. A. Wilfeldt, Gontofto
"
lt
?8.
Gnardcjor Holge Bech, Fe.rum
"
" 12f
II
59
Viktu2.1ichRndlor Axel Friis-Mik·
"
" 6t(-"
kolsen, VRlby Langgado 88

ti·
o

-4Matr. Nr. 17k
61.

II

62.

II

Farum

"

14v

"

tf

7g

"

63. Del af Nr. 6a

"

16a

II

l8a
9a

\I

"

64.

"

II

65.

tf

"

66.

II

II

67.

II

"

"

II

l3a
90a
90e, 90b
90c

'71

II

II

8a

'(2.

"
"

II

10a

"

l5f

II

"

ld,lc,la

II
II

69·

tf·..
73·
74.

II
II

fl

II

"
"
"

"
"

"

Postpakmester

A.Mo Jensen, Odins Tvmrgade 6, N.
Restauratør A. Buchwald, Teglgaardsstræde 4
Fru Sch~r, Birkehuset, Farum
Gaardejor Hans Terkildsen, Farum
Gaaarde~er Helge Bech, ibd.
Gaardej~r Helge Hansen, ibd.
Grosser8r Melgaard, ibd.
Gaardejer Johs. Petersen, Farum
Fru Inge Knudsen, Vennely, Farum
Handelsgartner Bartholdy, ibd.
Gaardejer Karl Christensen, Møllevang
Gaardejer Hans Petersen, Sejlgaarden
Handelsgartner Knud Svendsen,Fuglsang
Byretsfuldmægtig Schønborg, Enighedsvej 104
Farum Præstogaard

Plan over dette Omraado er v~dhæftot Kendelsen og er i minoraret
Kopi tilstillet Lodsejerne.
Statsministeriet, der under Sagens Behandling har været repræsentoret ved Udvalget for Københavnsegnans grønne Omraador, har opstillet
nedennævnte Typor til Frodningsservitut paa do omhandlede Ejendomme afpesset efter do onkelte Ejendommes særlige Forhold, og Farum Sogneread
.' r sluttat sig til danne specificerede Paast2nd forsaavidt ange.~r de
~tor
Sognera~dots PRastand inddragne Ejendomme, hvorhos Sognere.~dGt
ondvidero har paastaaot, at der aabnes Adg~ng fo~ Almonheden til don
lIlatr.Nr. la Farum beliggende BRkko top, ke.ldot II Store Bjerg ". Iøvri{St
0r det ikko tilsigtet at aabnc Adgang for Almenheden til nogen Del af
de ovennævnte Ejendomme."
Disse Frodningsservituttor he.r Nævnet med en enkelt mindre Ændring
lagt til Grund ved Kendelsen.
Med denne Ændring har Servitutterno følgende Ordlyd:
l""

';

II

_
T__ "-_J;;
v n e ~'~.

l) Arealerno frudes s2~ledcs, at ~ilste.nd~n p18 dom ikke mae. forttdros, mon de ske.l med de 2f do følgondo B~stommols~r følgondo Indskrænkninger udelukk~ndo kunne udnyttos pne se.mme Mc.e.dosom hidtil,
fortrinsvis som ~andbrugs2ro31or,
2) Det er nevnlig forbudt$
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b)
c)
d)
a)
b)

e
n)

j)

at opføre Bygninger af onhver Art, horunder Drivhuse, Bodor, Skuro
ollor ~nbringe andre Indretningor, ctor kan virko misprydendo, herunder Ledningsmaster og lign.
~t forctago Afgrevning ellGr Opfyldning af det neturlige Jordsmon
eller at henkaste Affald durp2~
~t foretage Opfyldning af Søer og Vendløb eller e.t bonyttG Brednerne
til Henkestning e.fAffeld
at nedbryde Stendiger
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes
Till~delse forbudt:
at fjerne eller udtynde den p22 Arealet st2e.ende Bepl~ntning af
Træer, Buske og lovende Hegn
et foretage Beplantning af Are2lot uj over Ve~ligehol~else af ~0n
eksisterende,
at 2nlæggo Veje eller Stier olIer et tilstaa Tre1iemfnd Vejrottighe~or over Arealet,
Rt udstykku de under Fredning~n in1~regne Matr. Nr.e eller Dele horaf
ud over dat til FastsætteIso ef Fradningsgrænsen nø1ven~iga.

l) Arenlorno frenes saaledcs, ~t Tilst2ndon p2a 10m ikke mag for;-.nc'trJ
s, mon fl.eskal mod '\e2.f rl,efølgJn -l. o Bo stommel sor følgen~o Innskrænkningor u~elukkGn~e kunne ucnyttes paa samme Mea~e som hi~til,
-_ rtrinsvis som Lnn1brugsarc2.ler.
..
2) Dot ar navnlig forbu~t:
2) at opføre Bygninger, som ikke kræves ef Ejendommens Drift som L8n~brugsejan~om, semt at anbringe Drivhuse, Boier, Skure eller an~re
Incrotningar, der kan virke mispry~on~o, hJrun~or Loc'tningsmastcr og
lign.
b) et forJtegc Afgravning ellor Opfyl~ning nf ~ct naturlige Jordsmon
ollor at henkaste Aff8l~ c'torp~a,
c) 8t foretage Opfyldning af Søer og Vane løb olIer at benytto Bredn.ernG til Henknstning af Aff2ln,
~) at nu~bry~e Stenciger.
3) Det ar uien Fr0dningsmyn~ighe~ernas
Tilla~olso forbu~ts
2) at fjerne olIer udtynic ion pan Aroclot staaende Beplantning af
_
Træer, Buske og levanne Hogn,
~
at forot2ge Beplantning ~f ~rG~let un over Vedligeholdelse af don
oksisteren10 'f'

(
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tt 2t anlægge

Vejo eller Stier eller et tilst~? Tre0iomen~ Vcjrottighe~or over tro~let,
d) ~t ucstykke 10 un~er Fredningen in~1rp.gne Matr. Nr.e ellor Dolo heraf
uc Over iot til Fastsættelse Rf Frc~ningsgr~nsen nø~von~igo.
4) Vo1 Genopførelse eller Ombygning af cksistcrenie Bygninger skBl
Togningerno forin~en go~kon1es af Fro~ningsoyniigho~erno.

E~~1Q!~8~~~~!!gn~_!2!_~j~gS2~9~_~~j_9!gj~~_g~~_~2j_g~y2~

ti

~l) Areelerne frejas s. Bl~1es, ~t f.ot u~on Fro~ningsmyniighonorncs
~~mtykkJ er forbuit at opføro Bygninger af enhvor Art, herun~or Drivhuse, Bo~or, Skure og lign. Vod Gonopfør0lsJ olIer Ombygning af eksistorGndo Bygninger skal Togninger forin1on gO'~konces ~f Fro1ningsrnyn1ighe1crno]

~!~~~!~~~E~~~!~~~_~!~!_E~~j~!~~~~_!~~-~~!~!~~!_~
~2!~a12_1!!_~n_9!n~~~_~i~~j2e~

tt

l) Arealerne fre1as sanle1es, at Tilst~n~on p~~ ~am ikke m2e. for~ndres, men do skal cen ~e ~f 1e folgende Bestemoelser folgon~o In~skrænkningcr uc.olukkcnde kunne u~nyttes paR samme Map,ne som hi~til.
2) Dot er navnlig forbu~t:
at opfero Bygninger ~f enhver hrt, herun~cr Drivhuse, Bo~er, Skure
olIer anbringe annre In~rotninger, ~er kan virke mispry~en~c, horun~or Lcdningsme.stor og lign.

l) ~rG~lorno fredos s?alo~es, at Tilstcn~un p~~ ~oo ikke maa
for~n~ros, mon ~~ skal mad 10 2f ~G folgcn~0 Bostom~Glsor følgcn~e In1-

-74tskrænkninger
ucelukkcn10 kunne u~nyttes p~e. s~coe Me.p.~Gsoe hi~til.
2) Det er ncvnlig forbu~t:
8) at opfore Bygninger 2f enhver Art, horun~er Drivhuse, Bo~or, Skure
olIer ~nbringe ~ndro In~rctningQr, ~or k~n virke oispry~on1o, herun~er Lcnningso~stor og lign.,
b) at foret2gc i~fgrnvning olIer Opfyl~ning af jet n~turlige Jor1soon
eller Rt henkc:ste J·l.ff.:1I(l.
r~crpR~,
c) et nQ1bry~e Stcn~igor.
3) Det er u~cn Fronningsoyn~ighonorncs
Til12cclsc forbu~t:
:>.) r.t fjorne olIer u~ tyn-'l.e
:1en paC'!~~r.:;e.lot
st?'[!Qn~cBopl2.ntning flf
Træer, Buske og lovonic Hogn,
b) ~t foretage Beplantning af Arealot W!0VOr VQnl1gehol~elso af Aan
oksisteron:-le,
c) 2t anlægge Vaje ellor Stior eller at tilst8~ Tre~iooRn~ Vojrottigho~cr ovar Jl.rcalct,
'1) at u-'l.stykk.:::
~o un,ior Fr.:31ningon in,,!r~re.gnc
Metr. Nr. e eller Delo
her~f udover ~et til Fastsættelse Rf Fro~ningsgrænsen nø~von~ige.
4) Vod Genopførelse olIer Oobygning af eksistercn~o Bygninger
skal Tegningorne forin.1,engo"l.k(;n~esCif Frer..ningsoyn~ighe~orne.1l
De t he c'l.~or
senere i Ken 1el sen: "S2otligc ~o efter Ste.tsoinisterists Paast~nd in~1ragne Oora3cer ligger in~.:3nfor~a O~raader, ~er
or in~lragct un~er Fredningsplanen, ior er lyst i Marts 1942, mefens
~e efter Faruo Sognor~~is Pe.nst2n~ in~dragne Ocraaccr kun nelvis ar
un~er Fredningspl0non. Dot s8QlG~o Omr~e.~o ar ikko blot ~f stor lan~sk2belig Skønhe~, eon tillige intorcss2nt i vi~~nsk~bGlig Hensoen1c,
ttnc.vnlig geologisk og ~rkæologisk, hvilket ar fremhævet ~els i Erklæringor fre Nationalmuseet og U~v81gct va~røron~a Københavnsagnens grønne
Ocr~adcr og an~ro, og ~els i U~t~lolser, sao er freosat pf Repræsontentor, som hor givot Mø10 un~Qr Sngen for noglo ef ~o ovennævnte Institutioner. Det frecge.e.rnf f.on Kortskitse, soe er vo1h~ftot Xen~elson,
e.t lengt 1en største Dcl ?f ..
·~roe.lot,SOD ielt ur~gør ce. 200 he., er ~l;t'kk~t ~f BestJcoelson i NaturtrQ~ningslovons
§ 25 ae Forbu~ carl Bebyggelse
in-:enfor 300 m tre. Skpv. Form2.Rlct oed FredningJns Gennocførolse or
2ngiv~t at være at etablere en l~Dpclig L3n~sk~bsfr3dning og ~0rcod
bev'.lreLan,:~skabots Kar~ktGr for Eftcrti:'.en.
~f Lodsejerne har en Del protesteret mo~ enhvor Fore for Frar.ning,
o01cns 2nnro h~r stillet sig velvilligt til Tankon om Fredning og i
visse Tilfæl~o crklærat sig villig til frivilligt e.t in~g~a p2e Fredning
u'~LGn Erstatning,
c~og un':1
er vi ss.:;Vilk2ar."
Fro~ningsnævnet tiltræ~3r, at io oC1hpnAlc~c Ocraedor ar af stor
C"

ti

r

tt
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tt

e

1~ndsk2bGlig Skonhed og i det hele fredningsv~rdige, og tastslear, Pot
~10t ar r:f stor Betydning for .l~ll:lenhcden,
P.t Oor? edet s nuvrerende Kerektor og lnndsknbolige Skønhed bevp.ros for Lloonhacon. Med danne Bogrun101s0 bostooDor Nævnot, at Onreedornc skel frodos son peestep.ot, dog
ned don for~nn~vnto Ændring i Servitutudk~stGts Servitut C. og ood
forskolligo ved hver enkelt Ejondoo ~nførtG Undt~golser og hfvigelser,
hvorvod bonærkos, Pot Beføjelsen for Ejorcn soo p.nført ad Lodsejer Nr. 5
vil være gældonco for s~Qtlige EjGndo~no ?f tilsvaronic R2rektor.
Ovorfredningsnævnot h~r don 27. Scptoobor 1946 e.fhol~t hastodsforretning og forh2n~lot ced do i S2gen interesserede Parter. S?gon her
Y~3rligGra værot behp.ndlot i en Række Mør.or.
Dor opnaao~os Enighad oed enkelto p.f ~a p.nkcn1a LOdsojere, oor.ans
Sngon for 10 øvrigos VodkooQon10 u~sP.ttos til Taksation i HQnhol~ til
N~turfrc~ningslovcns
§ 20. En1viioro blov·~cr ced nogle Lo1sojoro opnp.2ot Enighod 00 enkolte Æn~ringor i Fre1ningsba?ndot. Endolig har nan
cod Honsyn til co un~or Lb. Nr. l og 63 og 11 og 56 p.nførto EjendooMo
vert2get et 12d~ en Dol af ~renlGt udg~n af Frodningen,nels hidrørence
fru ~on oprin~olig beg~rGdo Fredning og ~Gls fr? 10n sonore ef Faruc
Sogneraa~ bogæro~J, hvorhos Ejon~o~Deno Matr. Nr. 1030 Ganløse, 6u Faru~
og 90c Faruo, hvilko Ejen~oDoe vod an FojltRgelso ikke v~r cedt~get 1
Fredningsnævnats Kcn~olse, inc~r~ges un1er Fro~ningon, jfr. KOnr.elscns
Lb. Nr. 25, 59 og 75.
Herefter er Omfanget af 10 ~ro~lor, son fro~Js, saalG~os soo vist
OJd brun Farvo og rød Skravoring paa ve1h~fto~~ Planer N~. ty-U.l06~
og Fe: .114?
Efter et Taks~tionskocwissionon
h?r f2.stS2t Erste.tn1ngen for ~G
~nk~nle Lodsojero, cad hVGe ~or ikke opnpacjos Enighe1, f~e.r FrG~ningsbustcQoolsorne for hver af Ejan~oooone følgonne In~hold:
nr. l og 63. Ef tur at ner under S~gons Beh2n~ling hnr fun1et en Oom?trikulotirtg Stor., nu Dele ~f M~tr. Nr. lo,lh og 6a af Fe.ruo; Gep.rr.ojer
Hans Torkildaon.
GcdGvåI3Ggne.rd, FarUd, Ulido!'JIIrodningonind~r[.ges net
~f ion oprini81ige Fr01ningspnast~n~ oofatto~e ~rer.l, pe.a Kortet vist
oo~ brun Fnrvo, oedens ~o øvrige, sonore un~er Sagen in11r~gne ~roalGr
ikke oc~tp.ges undor Fredningen. Der p~al~ggos Ejenr'locoonServitut b, 10g
s~RIG10s, ~t dor 80d10106 Ejeren Tilladolsc til i Forbiniolso oor. en
evontuel U~stykning nf ne ikke frodo~o Dole ef Matr. Nr. le,lh og 6a,
sao ligg~r sy~ for Vejen Faruo-Gnnløse, tillige ?t u1stykko do fronedo
J.roqler, ier ligger Vest for rtissa Parcoller og e.t opsætto Hegn, ~er
dog ikke o~a være højere Gn~ l o og iøvrigt Oud Respekt for Sorvituttens
ovrigo Bost0n~elsGr.
Erstatningon er fastsat til •••..•••.••• 10.000 Kr.
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Nr. 2. Matr. Nr. 7af Farum: Kaptejn S.C. Faulson, Faruo.
Dor pealægges Ejondo~con Servitut ~ forsa~vidt ~ng~~r Eng- og Mose~rJ~lct og Servitut C fors~~vidt ~ngp~r Resten af EjGndo~oen, dog at
der oodd~los Ejeren Tilladelse til ~t udstykke Ejendomoen i 4 Byggegrunde og under Fredningsnævnets Censur Qod Honsyn til Udseende og Beliggonhed ~t opfore p~a do Parceller, der endnu ikke er bobygget, 3 Huse,
dJr skal anbringes saa n~r soo ouligt ved Grundens østlige Skol, samt Pot
indretto Bævorf~rc i Mosecroelet, Dedens et ~ndr~gondc om Tilladelse
til ~t indrette Minkfc.ro pep. Ejendoooon ikke ken icønekoooes.
En tidligero 2no~ldt Tr~nsport p~p. an Del Rt Erst~tningsbcløbot
:ttor Rfooldt overfor Stats~inisteriet.
Ifølge Meddelelse fr~ Lendsrets6cgføror Rohleder, Ballerup, er
Ejendoooon solgt til Tarohandler Børge Jensen, Skovvejen, Ballorup, som
ifølge Overdr~gsdokuoentet har Kr~v pa8 Erstatningen.
Ers tatningon er fa at S8 t til.....................
1.000 Kr.

ur

ti

Nr. 3. MLtr. Nr. 7ao Faruo: Gartnor S.A. Mathiasen, Faruo.
Der paa19ggc6 Ejendomuen Servitut ~.
Erstatningon er fastsat til •..•••.••••••.••••••• 1.500 Kr.
Nr. 4. Metr. Nr. 16a FaruD: Geerdajer H. Bech, Faruo.
Dor pealægges Ejondoooen Servitut ~.
Erstatningon er fastsat til.....................

ti

880 Kr.

Nr. 5. Metr. Nr. l8a Faruol Gaardejor Helge Hansen, Faruo.
Der paalægges Ejandoocen Servitut ~.
Ejeren hp.r Rot til fortsp.t P.t skæra Tørv og hugge ~f Bevoksningen til eget Brug.
Erstatningen er fE:stsat til.....................
870 Kr.
Nr. 6. Matr. Nr. 15e Faruo: Gaerdsjor E. Mathiasen, Farue.
D8r paalægges Ejanjocnan Servitut ~.
Erstatningen or fastsat til •••••.••••.•••••••••• 1.820 Kr.
Nr. 7. l\1e. tr. Nr. l5e Faruo: Gaarda jer Magnus Jorgonsen, Fp.rue.
Der pap.lægges Ejendocuen Sorvitut ~,
Erstatningon er fastsat til....... ...•••••.•••••
400 Kr.

,

Nr. 8. Metr. Nr. 13a Faruo: Handclsgp.rtner Chr. Jacobsen, Faruo.
Dor p~e.lægges
Ejandoc:ll:.on
Sorvitut 1~.
( \1
ErstD tningon er fastsRt til.....................
750 Kr.
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~Nr.

9. Matr. Nr. 9a, 141 Farun: Grossorer J. Molg?~rd,
Dor p~al~ggos Ejondon~on Servitut A.
Erstatningen ar fastset til •.••.••••••••.••••••••••

FaruD.
1.590 Kr.

Nr. 10. Matr. Nr. llh FAruD: G~2.rdojGr G. R8sDussan, Gp.nløse.
Dor pe.alæggas EjendocDen Servitut ~.
Ejeren fGar Rot til et boplant0 ..
~rc2.1othelt olIer delvis ~cf
Kurvopil, dog 2t Bep1nntningen vil v~ro 2t holde i levstenoot Foro.
Erst8tningon ar fosts2t til........................
800 Kr.
Nr. 11 og 56. Matr. Nr. 19b,21,37,100 og 120 Farun: Handolsgartner Alfred
Petersen, Hesselkildo, Faruc.
Aroelot af Matr. Nr. 21, vist pP.2 Kortet ned rød Skravering, udgae.r
FreGningen. Dor pcalægges Ejen~owoon Servitut ~'LdOg sae.ledos, at der
oeddolas Ejeren Tilladelse til efter nær~ere Anvisning fra FrodningsnævnJt ?t ple.nto Frugttræor pep.Matr. Nr. 37 nollon Faruo Lillevang og
Ejorons priv~tc Skov, hvorhos dor oftar n~r~aro Forhnndling oad Overfro~nincsn~vnot vil kunne Dcddeles Til12QGlsc til ut opføro et ellor to
~indre Huse oed tilhørendo Drivhuse p~n den nordlige Dal af Mp.tr. Nr.

tt~f

37 Fr.rUr.1~j

Erstatningen

er f?sts~t til ..•.••.•.••...•.••.••••

17.000 Kr.

Nr. 12. Matr. Nr. 8a Farum: Gaardejer Hans Petersen, Farum.
Der paalægges Ejendommen Servitut J ••
Erstatningen er fastsat til.......................
2.000 Kr.

ti

Nr. 13. Matr. Nr. 12a Farum: Gaardejer Karl Larsen, Farum.
Der paal~gges Ejendommen Servitut J~. Ejeren har Ret til at hugge
af Bevoksningen til G2ardens Forbrug og til at skære Torv.
Erstatningen er fastsat til .•.•. ,.................
1.500 Kr.
Nr. +4 og 72. Matr. Nr. 10a Farum: Handelsgartner Knud E.H. Svendsen,
Faruo.
Der paal~gges Ejendoomen Servitut ~, dog saaledes at "Ejeren er berettiget til at opgrave Tørvejord til Brug i Gartneriet.
Erstatningen er fastsat til.......................
L800 Kr.

Nr. 15. Matr. Nr. 170 Farum: ~fbygger J. Christensen,
~
Der pealægges Ejendoornen Servitut h.
Erstatningen er fastsat til.......................

Farum.
L 000 Kr.

C
Nr. 16 og 69.

Matr. Nr. 91a Farum og 1030 Ganlose,

9Gb og 90e Farum:

(

-11Handelsgartner Kaj Bartholdy, Faru~.
Der paalægges EjendoQoen Servitut ~. Ejeren har Ret til fortsat
sk~re Torv og hugge af Bevoksningen til eget Brug.
Erstatningen er fastsat til •••••.•••••.•••••.•••.••
1.750 Kr.

at

Nr. 17. Matr. Nr. 91b og 9le FarUDI ~~fbygger C.C. Christensen, FeruD.
Der paal~gges Ejendoo~en Servitut A. Ejeren faar Ret til fortsat
at skære Torv og hugge af Bevoksningen til eget Brug.
Erstatningen er fastsat til .••••••..••••..••..•••••
300 Kr.
Nr. 18. Matr. Nr. 910 og 9ld FaruDI Sekretær Willerslev
boderne 4, Kobenhavn K.
Der paal~gges Ejendoncen Servitut E.
Erstatningen er fastsat til .•••.•••.•••••••..••.•••

Olsen, Klare-

300 Kr.

Nr. 19. Matr. Nr. llg og 111 FaruD: ~rbejdsmand Karl Larsen, Farum.
Der paalxgges Ejendoc~en Servitut ~ forsaavidt angaar MoseRrealet
og Servitut C forsaavidt e.ng~Qr den ovrige Del af Ejendomoen, dog sRp.le(}os, at der meddeles Ejeren Tilladelse til 2.t lægge Tegltag ced Rejsning
p2a Huset, samt under Fredningsn~vnets Censur at opfare et mindre Drivhus
ob et eindre Udhus.
Erstatningen er fnstsat til •••••••••••••••.••••••••
1.200 Kr.

ti

Nr. 20 oS 48. Matr. Nr. 11i F&rum og ln Hestotangs Molle' Geardejer
Niels Peter Viggo Nielsen, Farum.
Der paal~gges Ejendoooon Servitut ~ forsaavidt angaar Mosearoaler
og Servitut D forsaavidt nnga2r don ovrige Del af Ejendommen.
Erstatningen er fe.sts~t til .•••.••.••••••••••••••••
1.500 Kr.
Nr. 21. Matr. Nr. 9d, 120, 14b og l6e Farunl Parcellist
Gaodrup, Lillavang, Faruc.
Der paalroggos Sjondol:1oon Servitut B.
Erste.tningen er f8stS~t til •.•••••••.••••.•.•.•••••

P. Peterson,

3.000 Kr.

~r. 22. Metr. Nr. 60, 6n Faruo: Frk. Sigrid David Jenson og Gaardejor
~lrl Otto Jorgansen, Uggolose.
Dor p~alæggos Ejundocmon Servitut ~.
Erstatningen er fastsat til •.••••••••.•••••••••••••
Nr. 2~. MRtr. Nr. 13a Faruo: Ga~rdcjGr J.P. Pederson,
Dor p['.Rl~ggo
s Ej~ndol:1mon Servitut ..
~.
Erst2. tnint;cn er fastsr~t ti l
.

1.000

Farul:1.

Kr.

()I'

-u

"'-J"''''

v ....

"'.~_

....... \,4U

......

Erstatningan

u

.1"_<;.6.1..1\1,"""

J;.Lu'o"'lJ.L:CU.l,

,t;JC:.G,

.U·J'-vt.i~UIJ.

er fastst'.ttil ••••••.•...•••••.••••
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2.500 Kr.

Nr. 24. Matr. Nr. 7! Farum: Statsskovvæsenet.
Dor pae1æggas Ejendomocn Servitut ~•• Under Hensyn til, at læoe1et
tilhorer
,
. Statsskovvæsenet, Gr der ikke tilkondt nogen Erstetning.
Nr. 25. Matr. Nr. I03? og 103Ø Ganløse: Knud Rasoussen S~nd, GRnlosc.
Dor peGlæggos Ejendoooon Servitut ~ fors~Rvidt ang~~r Mosearo21et
og Servitut C forsaavidt Rngaar don øvrige Del af Ejondooocn.
Erstatningon er fHstsnt til
3.120 Kr.

tit

Nr. 26. Mutr. Nr. 103z og 103æ Ganløse: Fru ~no Jacobsen, Ganløse,
Sekrot~r Svoinbjornsson.
Der pF.nlægg~s EjendoowJn Servitut E.
Erste.tningon er f2stsa t tiL....................
900 Kr.

og

Nr. 27. Matr. Nr. 103y Ganløse: Kunstnalor Karl Lønquist, Sortecoso,
FnruCl.
D0r p~alægges Ejendomoen Servitut E.
Erst2tningon er fastsat til •..•••••.••••••••••••
120 Kr.
Nr. 28. Matr. Nr. l03n GnnløsG: Ge~rdojcr Hans Mortensen, Faruo.
Dor pcalægge s EjondooC1en Scrvi tut ~~.
Erstatningen er fasts.?t til ••.••••••••••...•.•••
900 Kr.
Nr. 29. Matr. Nr. l03k og 1031 og 28 Ganløse: ~~fbygger N. Nissen, Gan10so.
Dor p~p.læggcs EjondomC1on Servitut B. Paa dertil given Forpnlednin~
booærkcs, ~t det ikke kan tillades Ejeren 2t foretage nogen Opfyldning
2f Mosearoalerno. Der coddolos Ejeren TilledeIso ti~ at erst~tte Taget
p2n et Hønsehus ced Stra~tag, saalodos et dor kooCler Rejsning p~e Te.get.
ErstE!tningen ur fcstsc.t tiL •••••••......•••.•••
2.800 Kr.

,

Nr. 30. Matr. Nr. 103h Ganlose: Tovo, Erik og Ben SkaRrup, Ganløse.
Ovorfredningsnævnct
findor, at hule Matr. Nr~ 103h bør inddrp.gcs
under Frodningen. Dor pa~lxggos Ejondoo~en Servitut B. Dot til12des
dog Ejerne at nedrive og genopforo an pee Ejendomoan v~rendo Drivhusbt'.kkose.ct at plnnto Frugttræor p~~ ~re21ot.
Erstatningen er fastse.t tiL .•••.••.•••.•.••••••
3.000 Kr.
Nr. 31. Matr. Nr. 103i Ganløso: Havobrugsk~ndide.t Kristian Bredal
Niolson, FarUl'J.
Ovcrf~~dningsn~vnet
finder, 2t hele Ejondoomon bør indnr~ges undor
H'r(')r'!ni np-',ln.
nor pnp.l~gE?<3s
ElondoClr.ionSorvitut B. Dot skAl dog v~ro X)

-13--Nr. 32~ Mntr. Nr. l03x Ganløse: Fhv. Kabnan~ Soager, Godovasc, F~ruo.
Dor pDal$ggos Ejen100ffiGn Servitut C.
Ersta tningen er fest 5P. t til ••••••..•..•.••••.•••
400 Kr.
Nr. 32~ Matr. Nr. 103b, 103s, 9b, 9g og ?6e G~nlosol ~fbygger Jans Joh~nsGn, Godovase, Faruo.
Dor paalæggos Ejcndoooon Servitut B, i~ct Ejuren ~og vil kunne udnytto Grusgrevan soo hidtil uion egentlig f8briksmæssig Drift, hvorhos
der ood1elcs haD Tilla1elso til ~t planto BærfrQgt i Forbindelse med
Erst~tningon

er festsat

til ..~ .............••••

8.000 Kr.

34.

tt

Matr. Nr. 27 Ganlosc: Gacr~ojorskc Gudrun Jorgensen, F~ruo.
Der p2al~ggos Ejondocoon Sorvitut B, dog s23lodos, ?t Grusgrp.vningon
k~n forts~tto sao hidtil uden egontlig Fabriks1rift og iovrigt oed folgon0. e Æn.:1ringe
r:
l. Overfredningsnævnct
tillndor for sit Vedkocoendo, ~t Overjorden
fra Grusgrp.vcn oaa foros- in~ 000. Vojen i Hoj~o oed ionno.
2. Fra Overfrodningsn~vnots
Si~o h2vos intet ood Opforclsc e.f et
pp.ssQn~o Sikkorhedshegn oo~ Vejen.
3. Der ccd1elas TilladeIso til at anbringe Plantning l~ngs Vejen
injtil Hojdc af 1,25 o.
4. Der ooddelos Tilla~olso til Gt foro Ovorjor~ ned i Krattet un~or
Fro1ningsn~vnets Tilsyn.
5. Dor oodnolos Till?delsc til ~t opstillo at S1lov~rk indtil en
HQ j ("~
o n f 40.

6. Der ood~elos Till~~olso til ~t opf~ro 2 Garager og 2 Fjerkræhuse,
08ggu D~lc i Forbin1elsQ ce~ G~ar~on og un~or Frodningsn~vnots
Oensur og
7. Der t:lodrlelosTillBdolso til ~~tplante Granor i Stadet for 1e u~bceO~:Q •

Erstatningon

er f?stsat til ....

v

••••••••••••••••

5.000 Kr.

-.,..-(
~_..l

Nr.-..22.:.
Matr. Nr. 26b Ganlosa2 K~bi:l~::nr.
Myltoft, Set. J~rgons .t~110 2,
KDbonhnvn K.
Dor pealæggos Ejeniomn3n Sorvitut c.
Erstatningon er fasts2t til •.••••.••...•••••••••
150 Kr.
ttNr. 36. Metr. Nr. 260 og 26d Ganl~so: Postp~koostor
25. K::Jbonhavn.
(
vor p?clægges Ejondocnon Servitut C.
Erstatningen Gr fastsat til ...•.•.••.••.•••.••••

Ussingor,

350 Kr.

Læssogadc

(

I

-14~Nr. 37. Matr. Nr. 1030, 103v og 25a Ganløse' Gaardejer Marius Jacobsen, Ganlose.
Der paalægges Ejendommen Servitut B. Ejeren vil dog kunne grave
Grus som hidtil uden egentlig Fabriksdrift og udvide Restauranten under
Fredningsn~vnets Censur. Overfredningsnævnet
har ikke for sit Vedkommende
noget at erindre imod Beplantning af et lille .Areal mellem Vejen og
Skoven Syd for Vejen.
Erstatningen er fastsat til •••••.•••••..
8.000 Kr.
to

•••••••••

Nr. 38. Matr~ Nr. 25b, 24 og 108b Ganløse: Gartner Poul Nissen og Læge
rage Nissen, Skovgaard, Ganløse.
Fredningsnævnet har indskrænket Fredningen til at omfatte det Omttraade af Matr. Nr. 24 Ganløse, der ligger n~rmere Mølleaaen end 100 m.
Der paalægges dette Areal Servitut A. Der meddeles dog Ejerne Tilladelse
til at forlænge et Læhegn Syd-Nord, saaledes at det naar langs hele
Frugtplantagen. Grusgravning vil kunne drives som hidtil.
Erstatningen er fastsat til. ~! ~ •••••••••••••••••••
,
2.000 Kr.
Nr. 39. Matr. Nr. 25c og 25d Ganløse: Togner E. Nordsp~ang, Hestetang,
Farum.
Der paalægges Ejendommen Servitut C.
Erstatningen er fastsat til........................
250 Kr.
Nr. 40. Matr. Nr. lt, lf og li Hestctangs
Vassingerod.
tt
Der paal:nggas Ejendommen Servitut A.
Erstatningen er fastsat til

Malle: Propriot~r

Lymann,

2.500 Kr.

Jr. 41. Matr. Nr. Is,Hestetangs Malle. Landmand Hans Tolvorsen, Lynge.
Der paalroggos Ejondommen Servitut A.
Erstatningen er fastsat til........................
160 Kr.
Nr. 42 og 43. Matr. Nr. Iv, 11, Ix og lk Hostotangs Mollu: Gartner H.
Kristiansen, Hostetangs Malle.
Der paalæggos Matr. Nr. Ix Sorvitut B og den ovrige Del af Ejendommen Servitut J.~'
Erstatningen er fastsat til •••.••
3.000 Kr.
II

••••

Ol

--Nr. 44. Matr. Nr. lr Hestctangs Mallo: Arbojdsmand Osvald Jensen, Hostotang s Malle. _
( 'I
Ved Frodningsnævnets Kendolse er der paalagt Ejondommen Sorvitut ~.
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ttDot

er imidlJrtid oplyst, at dor paa Ejendommen findos et Beboo1soshus
og mango smee Tr~skure. Der peal~ggos herefter Ejondommen Servitut e, saalodJS at Ejeron kan fortsætta sit Erhverv som Kaninavlor.
Erstatningl3n er fastsat til ••••••••••••••••.•• ,••••
400 Kr.
Nr. 45. Matr. Nr. lq, lu Hestetangs Molle' ~/S Frederikshole
Kalkværker, Vesterbrogade 2, Kobenhavn V.
Der paal~gges Ejendommen Servitut B.
Erstatningen er fastsat til........................
680 Kr.

4t

Nr. 46. Matr. Nr. 1m og lab Hestetangs Molle: Direktør
Hal te.
Der paal~gges Ejendommen Servitut B.
Erstatningen er fastsat til ••.••••••••••.••••••••••
Nr. 47. Matr. Nr. lae Hestetangs Malle. Bankassistent
mingsgade 15, Kobonhavn.
Der paalægges Ejendommen Servitut D.
Erstatningen er fastsat til •••••••••••••••••••••••

Knud Arnbak,

5.000 Kr.
Knud Hansen,

•

Ir-

200 Kr.

Nr. 48. Se under Nr. 20.

4t

Nr. 49. Matr. Nr. lQ, lp, lad Hestetangs Møllea Tidl. Ejer Re~aktør
Gunnar Halwog Larsen, dar nu er afgaaot ved Doden.
Dor paalæggos Ejendommen Sorvitut B, dog at Ejeren ikke skal v~re
~fskaaret fra at bygge pae Parcellen Matr. Nr. lQ, jfr. Fredningslovons
§ 25·

Erstatningen er fasts2t til •.••••••••••••••••••••••
1.500 Kr.
Erstatningvo udbotalos ifølgo fre~sendt Fuldmagt til Boet v/Ovarretssagforor Rudolf Sand,hor.
Nr. 50. Matr. Nr. laf, lag Hestatangs Mallos Fru Nina Frank, H~vnegade
21, København K.
Der p8~læggcs Ejendommen Servitut A'
Erst8.tningon er fastsc::ttil •...••••• ;••••••••••••.• 1.200 Kr.

e

Nr. 51. Matr. Nr. lo Hostet~ngs Mollos Spojdorkorpsot "Gangorne", Egebys illlo 9, Hollorup.
Der paalæggos Ejendommen Servitut B.
Erstatnirngon
er f&.StS11ttil ••••.•.•••••••••••••••••
1.000 Kr.
,

-16--Nr. 52. Matr. Nr. læ og laa Hestetangs Malle. Fru Rigmor Bredahl,
GOdthaabsvej 56, Kabenhavn.
Der paal~gges Ejendommen Servitut ~~ Ejerinden skal dog kunne
genoptage en paa Ejendommen tidligere drevet Virksomhed med Hønseri.
Gartneri og Biavl m.v., begr~nset ved de i Servitutten indeholdte Byggebestemmelser.
Erstatningen er fastsat til •••••.••••• ,•••••••••••• 2.000 Kr.
Nr. 52' Matr. Nr. l~c Hestetangs Mallo, Landmand Marius Petersen, Genlose.
Der pe.al~gges Ejendommen Servitut B.
Erstp.tningen er te.stse.ttil ••••••••••••••••••••••••
700 Kr.
Jr. 54. Matr. Nr. lz Heste tangs Malle I Gaarde jer Karl Nielsen, Lynge.
Der p~el~gges Ejendommen Servitut ~.
Erstatningen er fastsat til ••••••••••••• " •••• ,.~ •• i,oOO Kr.
Nr. 55. Metr. Nr. ly HestetRngs Malle. Ge.ardejar Laurits Nielson, L~ngo ..
D?r pe.alægges Ejendommon Sorvitut 1~.
Erst~tningon er fastset til ••••••••••••••••••••••••
'1.000 Kr.
Nr. 56.

So under Nr. ll.

Nr. 57. Matr. Nr. l2i Farum a Frk. h. Wilfoldt, Gontofto.
Dor paal~bgos Ejondo~men Servitut E. Da Ejendommen e11erada ar fr.:;dot ved Dokl~ration af 27. Decembor 1944, lyst 28. Februar 1945, er dor
ikko tillr..gtEjcr1ndon nogon Erst~tnin'g'•.

tt

Nr. 58. Matr. Nr. l2f Farum. Gaardejor Halgc Eoch, Farum.
nor pnal~ggQs Ejendomoan Servitut E. ~~ Ejendommen p.llor~do or undorkastot an tilsvarende Raadighcdsindskrænkning,
er dor ikkke t111egt Ejoren
nogon Erstatning.
Nr. 59. Matr. Nr. 6t og 6u Far~: Viktup.11oh~ndIQr ~ol Fri1s-Mikkclson,
Valby Lang62do 88, Kobenhe.vn.
Der peal~ggos Ejendooocn Servitut E. Da Ejondommen Metr. Nr. 6t allJred.:;er undorkastet en tilsvaronde Raadighedsindskrænkning,
er dor ikke
4IJjll~gt Ejoren nogen Erstatning for Fredning p.f donno Ejondom, madens
Erst~tningcn for Matr. Nr. 6u ar fastsat til............
610 Kr.
(1
-------------

.,.

-17Nr. 60. Matr. Nr. 17k Fn~uc~ Postpåkmcstcr M. Jonsen, Odins Tværg~dc
Kobanh8vn N.
Dor pealæggus Sjondom~en Sorvitut E.
Erstatningc:n er fasts~t til •••• ~••••••••• ~.........
300 Kr.

Nr . ...§h Matr. Nr. 14v Farum: Rostaure.tor
4, Kabonhavn K.
Der pp.nlægges Ejendommen Sorvitut E.
Erstatnihgcn ar fastsRt
til

J~~

6,

13uohwald, ~cglgaardsstræde

i. ...•.•.di

300 Kr.

Nr. 62. Matr. Nr. 7g Farum. Tidligoro Ejor rru Sohur, nuværende Ejer
CivilingJni~r O.V. Rasmussen.

4t

Dor p~al~ggos Ejondomman Servitut C.
Ersta tningun er fas t SP.t til •••••••••••••••••••••••

i

Nro.64' Matr. Nr. 16a Farum: Gnardojor Holgo !ooh, Farum.
Der p~Qlæggos Ejendommon Servitut ~.
Ers tatningan er fastsR t ti l ••••.••••••• ~•••••••••••

250 Kr.

560

Kr.

Nr. 65. Matr. Nr. lea Farum: Gaardojor Helga Hansen. Ferum.
Dor p~e.læggcs Ejcndomman Ser~1tut ~.
Erst..:;tn-ingon er fastsat
til~ •• & ••••••••••••••••

&.

& •

__ Nr. 66. Matr. Nr. 9? Farum, Grossoror Mulge.ard, Farum'
D~r pa21æggos Ejendommen Setvi~~t A'
Erstatningon er fe.sts~t til& ••• '.~ •• i ••••••••••••••

l~~

650 Kr.

eoo Kr.

Metr. Nr. 138 Farums Gaardojer Johannos Potersen, Farum.
~:or p:::f!læggo
s EjondommCin Sarvi tut i..
Erstatningon er 'festset
til........................
700 Kr.

Nr. 68. Metr. Nr. 90a Faruc~ Fru Ingo Knudsen, Venne1y, Fe.rum.
Dor paal~ggos Ejendomovn Sorvitut A.
Erstntningon
ar fe.stsat til........................
150 Kr.
So under Nr. 16.
Nr. 70~

Matr(,~r. 900 Farum: Ga~rdojer Karl Christensen, Mo11eveng,

Faru~.

-18Der pe.el~gges Ejenr1om.len Servi tut ~~.
Erstc..tningen er fastsat

til •••••.•••••••• ·•••••••••

Nr. 71. Matr. Nr. 8n Farucl Ga2r~ejer Hans Petersen,
Der paal?3gges Ejennom.::en Servi tut .tH
Erst~tningen er fr.stsnt til .... d •••••• ,...........
Nr. 72.

100 Kr.

Sejlgarr~en.
630 Kr.

Se un~er Nr. 14.

Nr. 73. Matr. Nr. 15f Farur.1JByretsfu1.-~[1':3gtig
Schonberg,
104, Charlottenlunf..
Der paal~gges Ejennoooen Servitut ~.
Erstatningen er fe.stset til ••••••••••••••••••••••••

Enigher'tsvej

880 Kr.

Nr. 74. Matr. Nr. la, le, 11 F~ru~c Faruo Pr~stege.arn.
Jl.realetu"lgor -:leunc,er Farur: PrsrJstegeerC:haren('\eJorder bortset
fr~ et oinjre åreRl n~r Faruo By.
Soc Vilkear for at gee. oe~ til Fre~ningen har ~e kirkelige Myn~ighe~er stillet Krav 00:
1. e t i~dg2.ng
sve jen ti l "Store bjerg" ve-:-1ligeholr'l,e
s af Faruc Ko nr:une,
2. at der ikke indra~~es offentlig F~r~selsret an Gaar~ens Markvej,
3. at Retten til Torvesk~r og U~hugning og Beplantning i Mosaereolot ikke ind6kr~nkes, S2Ct
4. at ~er forbohol~es Ret til rt u~l~gge ~real til Kirkegaar1 sant
Ret til eventuolt efter Il~sv2~ne og lignon~o et henflytto Gaar~ons Bygningor til ~ot frJ~o~o O~rce~o.
Desu"len h2r Stiftsovrigh8~Jn
stillet Kr8V OD, at ~er till~ggos Lon~tngsfon~on an Erstatning, stor 8.000 Kr.
Fre1ningsn~vnot
har tiltre.ant ~isso Vilkaar. Mod ~et heraf tly~on~Q
Forb.Jholr. p-:.2.l:'Zggos
10r Ejon'1ocC1Qn Servitut i•• Dor 8e.bnCS i.loonhon.cn J/t~'eng
til "StorGbjorg".
Erstatningan er fests?t tiL
8.000 Kr.
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Nr. 75. En~olig ind~ragcs un~cr Fro('\ningon EjGniooncn Metr. Nr. 90~
Pr~stouoson, Fnruo, tilharen~o Fru Eocy Hcnson, LIGhensvej 3, Kobanhe.vn F.,
hvilkQn Ejonioo vo~ an FejltGgolsc ikke v~r oo~tcgQt i FrodningsnsrJvnets Kon(1.. ~ls.::;.
Der p2al~ssos Ejenioccon Sorvitut ~.
Erstatningun ar festset til ...•
250 Kr.
po

Dot boo~rk~s,

••••••••••••••••••

~t io skete Sorvitutp~81~g

ikko sk~l v~ro til Hin~8r

for,

•
"

-19~t ~c p~e Fro~~~ngsoor2~1ot oksistcron10 Bygningar forsynes oo~ olektrisk Lys og Kraft, og nt ~Qr ~Qrfor 00 fornø~ont k~n opstillos Lo~ningsonstor hartil, nnar ~~t overfor Ovorfr~1ningsn~vnot godtg3ros, Pot
on Froeforing et ~o eloktrisko Lodningor ikko knn sko gonnoc Jorr.lo~ning u~on uri~o1ig Morudgift. Dot boo~rkJs hDrvor, at Ovortro1ningsn~vnet r~Qn 5. Marts 1947 har [:or".(~Jlt
Ti11ec:..:;lso
til Frooforing af an L2.Vsp~n~in~sl31ning over ~o fr0~D1o ~roalor af M2tr. rtr. 6e af Farutl til
Brug for Eloktricitotsforsyning
Rf ~o syd for Gonovasogcer~ ba1iggon~o
E j ·,:m('~01::11''10.
Paat~lerotton til r.o p~e1egto Frodningasorvituttor
ar hos Ovcrfrofningsn~vnQ t.
~.f :10 vac. ",anne Kan':'\o160
tilkcnf.to Erst~ tningssucCler, r: ur ip.lt
u'~g:Jr125.170 Kr., u~ro~cr Faruc KOr.J.~Juno forlorls 12.000 Kr. og Kobonh~vn6 og Fro1oriksbcrg Xooounor 1/3 af Rosten at for~Jlo af ter Fo1k0te.1.
Dot horoftor u~koo~onco Rastbo~ob forno1os cad 2/3 til Stp.tskr.ssen og
1/3 til Fra~oriksborg ".ntsfon l.
T h i b c s t o c c c S I
Do n~vnt0 Ejon100DJ !ro1cs aoe ~nfort.
r

U~skrirtGns
bokr~:ttJs.
~.

l

Rigtighc~

~"t.;b·.~}~

ovorfredningSn~vnGiZ

__

----------
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i Fredningssag ang. Omraader 1 Mølleaadalen Vest og Nord for
Farum Sø.
Ved Statsministeriets Skrivelse af den 19.Januar
1944 til Fredningsnævnet for Fredoriksborg Amtsraadskreds
rejstes Fredningssag m.H. til Arealer i Mølleaadalen, Vest
for Farum Sø, omfattende Omraader beliggende i Farum, Lynge-Uggeløse
og Slagslunde-Ganløse Kommuner. Ved Statsministeriets Skrivel'se af
16.Maj 1944 blev Dommer i Frederiksberg Birk, G.Heide-Jørgens~n,
konstitueret som Nævnets Formand under Sa~ens Behandling. Nævhet
har iøvrigt bestaaet af Amtsraadsmedlem Murermester Carl Poul'sen,
Sogneraudsmedlem TÆge Castberg, Farum, Sogneraadsformand, Folketingsmand P.D.Jensen, I~nge og Lægdsmand A.C.Andersen, Ganløse.
Paastanden omfattede Arealer af følgende Ejendomme:
l. Matr.Nr. le, en Del af Ih &:
Gaardejer Hans Terkildsen,
6a, Farum m.fl.
Farum
2. "
7af
Farum
Kaptajn S.C.Paulsen, FarUm
"
7am
II
Gartner S.A.Mathiasen,
3. "
"
FBrum
16a
4. "
Gaardejer H.Beck, Farum
l'
"
II
5. "
18a
"
Helge Hansen,'
"
Farum
li"
6. "
l5a
Gaardejer E.Mathiasen,
"
Farum
II
15e
7. "
Gaardejer Magnus Jørgensen,
"
Farum
II
8. "
13e
Handelsgartner Chr •.Jaeobsen,
"
Farum
t!
9.
9a,14i
Grosserer
J.Melgaard, Fa~um
"
"
,.
It
la.
llh
Gaardejer G.Rasmussen, 'Ganløse
"
II.
19b, 21, 37, "
Handelsgartner ~lfred P~tersen,
" "
10e, 120
Hesselkilde, Farum
"
12.
8a
Gaardej er Hans Petersen,'
"
"
"
Farum
l2a
13.
Gaardejer Karl Larsen, Farum
"
"
"
II
14.
10a
Handelsgartner Knud E.H;SvendSen.
"
"
Farum
\I
15.
17e
Afbygger J.' Christensen,'
"
"
Farum
II
16.
9laFarum &:
Handelsgartner Kaj Bartholdy,
"
Farum
.I,
103m Ganløse
,

j>

I

17

"

"

91b, 91e Farum

Afbygger C.C. Christensen
Farum

, ,
'--

-218. Matr.Nr. 9lc, 91d

Farum

19.

"

"

lIg, 111

20.

"

"

21.

"

"

IIi Farum &:
m
1 Hestestangs
Mø11e
9d, l2e, 14b l6e

22.

"

"

23.

"
"
"

"
"
II

103a

II

II

103z, 103æ

27.

II

II

103y

"

28.

"

ti

103n

"

29.

II

"

103k,

24.
25.
26.

6m, 6n

"

Farum

13a

"

7f

II

Ganløse
II

28

II

30.

II

II

103h

"

31.

II

"

103i

"

32.

"

"

103~

II

33.

II

34.

"

"

35.
36.

"

"

II

"

37.

"

"

38.

"

"

II
9b, 9g, 103b
II
103s og 26a

"

27

Sekretær Willerslev Olsen
Klareboderne 4. København
Arbejdsmand Karl Larsen,
Farum
Gaardejer ~Jiels Peter Viggo
Nielsen, Farum
Parcellist P.Pedersen Gamdrup,
Lillevang, Farum
Frk. Sigrid' David~Jensen og
Gaardejer Karl otto Jørgensen,
Uggeløse
Gaardejer J.P.Pedersen, Farum
Statsskovvæsenet
Knud Rsmuesen Sand, Ganløse
Fru Ane Jacobsen, Ganløse og
Sekretær Sveinbjørnsson
Kunstmaler Karl Lønquist,
Sortemose, Farum
Gaardejer Hans Mortensen,
Farum
Afbygger N.Nissen, Ganløse
Tove, Erik og Ben Skaarup,
G"mløse
Havebrugskandidat Kristian
Bredal Nielsen, Farum
Fhv. Købmand Søage~, Gedevase,
Farum
Afbygger Je~s Johansen, Gedevase, Farum
Gaardejerske Gudrun Jørgensen,
Farum'.
Købmand Myltoft, Set. Jørgens Alle ~
Postpakmester Ussinger, Læssøgade 2~
Ga8rdejer Marius Jacobsen,
Gan10se
Gartner Poul Nissen og Læge
Tage Nissen, Skovgaard,
Ganløse og Farum
\,
Tegner E. Nordsprang, Heste,tang,
Farum
Proprietær LYlllann,
,Vassingerød
I,

II
26b
26c, 26d
"
103c, 103v,
25a
25b, 24

&: 108b

II

"

39.

II

II

25c, 25d

40.

"

"

41.

"

"

lt, lf, li Hestetangs Mølle, Uggeløse sogn
ibd.
Is

42.

"

"

Iv

"

\.

,

Landmand Hans Tolversen,
IJynge
Gartner H. Kristiansen, Hestetange l\iølle

",,;
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43. Matr.Nr. 11, Ix, lk Hee b;t;angs, Ciartner H.Kristensen, Hestetangsmølle
Mølle, U.;ge]21seSogn
Osv. Jensen, H:=stetallgs
Arte:j d"l'Tl8nd
ibd.
44.
"
" Ir
Mølle
0'
~/~ ~rJiQriksholms Ka lkvoBrker,
1",~ (t ,
45.
"
"
Vesterbrogade 2
Direktør Knud Arnbak, Holte
~6. "
"
" l~, lab
Bankassi s te.i1tKnud I~'1:1 sen,
47.
"
"
" lae
Irmin.::s,zade15
GD'Jrde jer Niels Peter Vi8So
48.
" In
"
"
Nielsen, Farum
«)r
.1
,
l
,
Redaktør Gunnar Helweg JJ8rsen,
lad
49.
" l°
"
Nørre Vo1dgade 10
li
laf, lag
Fru Nina Franlc, Havnegade 21,
50.
"
"
Kbh. (Lynge)
I) l.
Spojderkorpset "Gøngerne",
"
" " 1ø
Egebys Alle 9, Hellerup
Fru Ri2mor Bredahl, Godtha'lbsvej 5G
'52.
"
" " lø, laa
1)3.
land'l1andMarius Petersen,
" lae
"
"
Gnnløse
II
Gaordejer Karl Nielsen, Lynge
54 •
" lz
"
Laur. Nielsen, Lynge
'55.
"
" ly
"
"
Plan over Omraadet er vedhæftet denne Kend~1ge og er
i minorere t Ropi tilsti llet IJodsejerne.
Under 3agens Gang er efter Beeæring af Farum Sogneraad
yderligfH'3 inddraget~
Ha ndelsgartner Petersen,
56. Matr.Nr. 21 (en Del af)
Farum
Hesselkilde (jfr. Nr • 11 )
Frk. A • Wilfeldt, Gentofte
12i
S7. "
"
"
f) 8.
12f
Gaardejo::rHelge Beeh, Farum
"
"
"
6t
Viktualiehandler Axel Friis-Mikkelsen,
S9. "
"
"
Valby Langgade 88
II
60.
Postpakmester A.M.Jensen,
17k
"
"
Odins Tværgade 6, N.
51. "
Re stauratør A. Buehwald, Teglgaards" 14v
"
stræde 4
6'2.
Fru Sehur, Birkehuset, Farum
"
" " 7g
Gaardejer Hans Terkildsen,
63. Del af Nr. 68.
"
Farum
Ga~trdejer,Helge Beeh,. ibd.
16a
64. "
"
"
6'5.
Helge Han,sen, ibd.
"
" 18a "
"
66.
Grosserer Melgaard, ibd •
9a
"
"
"
II
II
Gaardejer Johs. Petersen,
67.
13a
"
Farum
II
II
II
68.
Fru Inge KnLldsen, Vennely,
90a
Forum
69. "
')Oe, 'JOb H'arum
"
]':lndelsgartner Bartholdy, ibd.

.
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70. Del af Nr. 90c

Farum

i

I

"

8a
10a

"
"

"

"

l5f

"

"

"

Id, le, la

71.

"

"

72.

"

73.
74.

Gaardejer Karl Christensen,
Møllevang
Gaardejer Hans Petersen, Sejlga8rden
iIande]s~artn~r Knud Svendsen,
Fuglsang
Byretsfuldm3Jgtig Scijønberg,
,
Enighedsvej 104
Farum Præstegaar-d
(

"

Plan over dette Omraade er vedhæftet Kendelsen og er
i rninoreret Kopi tilstillet Lndsjerne.
Statsministeriet, der under Sagens Behandling har
v~ret repræsenteret ved Udvalget for Københavnsegnens grønne OmTaader, har opstillet nedenn~vnte Typer til Fredningsservitut paa
de omhandlede Ejendomme afpasset efter de enkelte Ejendommens
s~rlige Forhold, og Farum Sogneraad har sluttet sig til denne
specificerede Paastand forsaavidt angaar de efter Sogneraadets Paostand inddragne Ejendomme, hvorhos Sogneraadet endvidere har paastaaet, at der aabnes AdGang for Almenheden til den paa Matr.Nr.
la Far 1m beliggende Bakketop, kaldet "Store Bjerg". løvrigt er det
ikke t~lsigtet at aabne Adgang for Almenheden til nogen pel af de
ovennævnte Ejendomme.
1

l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem
ikke maa forandres, men de skal med de af de følgende 'Bestemmelse'!'
følgende Indskrænknin~er udelukkende kunne udnyttes paa sam~e Maade
som hidtil, fortrinsvis som Landbrugs~realer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger af enhver Art, h.arunder Drivhuse, Boder,
Skure, eller anbringe andre Indretninger, der kan virke
misprydende, herunder Lednin~smaster 08 lign.
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige
Jordmon eller at henkaste Affald derpaa.
c) at foretage Opfyldning af Søer og Vandløb eller at benytte
Bredderne til Henkastning af Affald.
d) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes TillådeIse forbudt;
a) at fjerne eller udtynde den paa 1realet staaende Beplantning
af Træer, Buske og levende Hegn,
b) at foretage Beplantning af ~realet ud over Vedligeholdelse
af den eksisterende,
c) at anlægge Veje eller Stier eller at tilstaa Trediaffiand
Vejrettigheder over Areulet,

-5d) at udstykke de u~der Fredninsen inddragne Matr.Nr.e eller
Dele heraf ud over det til Fasts~ttelse af Fredningsgrænsen
nødvendige.

l) Arealerne fredes saaledes,' at Tilstanden pag dem
ikke maa for~ndres, men de skal med de af de følgende Bestemmelser
følgende Indskrænkninger udelukk~nde kunne udnyttes paa samme Maade
som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer.
2) Det er havnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger, som ikke kr~ves af Ejendommens Drift
som Landbrugsejendom, samt at f:.mbringeDrivhuse, Boder, Skure
eller andre Indretninger, der kan virke misprydende,
herunder I.adning;srnaster
og lign.
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige
Jordsm~n eller at henks3te Affald derpaa,
c) at foretage Opfyldning af Søer og Vandløb eller at ben~tte
Bredderne til Benkastning af AffAld,
d) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse
forbudt:
a) at fjerne eller udtynde den pas Arealet staaende Beplantning
af 'l'ræer,Buske og levende Hegn,
b) at foretage Beplantning af Arealet ud over Vedligeholdelse
af den eksisterende,
c) at anlæcige Veje eller Stier eller at tilstaa Trediemand
Vejrettigheder over Arealet,
d) at udstykke de under Fredningen inddragne Matr.Nr.e eller
Dele heraf ud over det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen
nødvendige.
4) Ved Genopførelse eller Ombygning af eksisterende
Bygninger skal Tegningerne forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.

l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem
ikke maa forandres, men de skal :nedde af de følgende Bestemmelser
følgendellidskrænkninger udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som
hidtil.
2) Det er navnlig forbudt;
at-opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse, Boder,
Skure eller anbrin9;e andre Indretni~1!!er,der kan virke mis-

-6prydende,' herunder Ledningsmaster og lign.
3) Ved Genopførelse eller Ombyening af eksisterende
Bygninger sk~l Tegninger forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.

Fredningspaastand hvor Fredningen kun omfatter en Del af en Have hø-

--------------------------------------------------------------------

E~~~~_~!~_~~_~!~~E~_§J~e~~~·
l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden p9a dem
ikke maa forandres, men de skal med de af de følgende Bestern~elser
følgende Indskr'BnJminger udelukkende kunne udny t Les paa samme Ml'wde
som hid til.
2) Det er navnlig forbudt;
at opføre Bygninjer af enhver Art, herunder Drivhuse, Boder
Skure eller anbringe andre Indretninger, der kan virke
misprydende, herunder Ledningsmaster og lign.

"""

•

FredninO'spaastand for Area ler med Sommerhuse", Spejderhuse el. lign.

-------~----------------------------------------------------------

l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem
ikke maa forandres, men de skal med de af de følgende Bes.temmelser
følgende Indskrænkninger udelukkende kunæ udnyttes pas samme
Maade som hidtil.
2) Det er navnlig forbudt;
a) at opføre Bygninger uf enhver Art, herunder Drivhuse, Boder,
Skure eller R~bringe andre Indretninger, der kan virke mispr.vdende, herunder Ledningsmaster og lign.,
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det natur~ige
Jordsmon, eller at henk~ste Affald derpoa.
c) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tillad~lse
forbudt;
a) at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplan~ning
~f Ttæer, Buske og leven~e Hegn,
b) at foretage Beplantning af Arealet udover Vedligeholdelse
uf den ekslsterende,
c) at anl~Gge Veje eller Stier eller at tilstaa Trediemand
Vejrettigheder over Arealet,
d) Rt udstykke de under Fredningen inddragne Metr.Nr.e eller
Dele heraf udover det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen
nødvendige.

-74) Ved Genopførelse eller O~bygning af eksisterende
Bygninger skal Tegnin~erne forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.
Nævnet har besigtiget de paag~ldende Omraader og behandlet Sagen i en Række Møder, hvortil de respektive Ejere,
Panthavere m.fl. har været indvarslet, senest ved off. Indkaldelser i Statstidende for 16. Juli 1945 og Frederiksborg
Amts Avis for 17.Juli 1945.
Yderligere har følgende Institutioner og Myndigheder
været indvarslet;
Statsministeriet
Udvalget vedr. Køben~avnsegnens grønne Omraader
Frederiksborg Amtsraad
Københavns Amtsraad
Københavns stiftsøvrighed
Skovdirektoratet
r8turparkuQvalget
Nation31museet
Naturfredningsraadet
Amtsvejinspektoratet
Danm~rks Naturfredningsforening
Foreningen "De grønne Omraad~r"
samt de respektive Sognera8d og
Københavns og Frederiksberg Kom~uner.
Samtlige de efter Statsministeriets Pa3stand inddragne
Omraader ligger inden for de Omraader, der er inddraget under
FredningspIfmen, der er lyst i Marts 1942, læ d~ns de efter Farum
Sogneraads Paastand inddragne Omraacterkun delvis er ·under'
Fredningsplanen. Det samlede Omr3~de er ikke blot af stor landskabelig
Skønhed, men ~illige interessant i videnskabelig Henseende, navnlig
geologisk og arkæolo~isk, hvilket er fremhævet dels i Erklæringer
fra Nationalmqseet og Udva]~et vedr. Københavnsegnens grønne nmraader
og andre, og dels i de Udtalelser, som er fremsat af Repræsentanter,
som har givet Møde under Sagen for nogle af de ovenn~vnte Institutioner.
Det fremgaar af den Kortskitse, som er vedh~ftet Kendelsen, at langt
den største Del af Arealet, som ialt udgør ca. 200 ha, er dækket
af Bestemmelsen i Naturfredningslovens § 25 om F~rbud mod Bebyggelse
indenfor 300 Meter fra Skov, Formanlet med Fredningens Gennemf0relse
er an2ivet ai, vwre at et~blere en lempelig Landskabsfredn~ng og ~ermed bevare Lundskabeta Kar3kter for Sf~ertiden.
Af Lodsejerne har en Del protesteret
, mod "enhver Form
for Fredning, medens andre har stillet sig velvilligt til Tanken
om Fredning og i visse Tilfælde erklæret sig villig til frivilligt
at indgnB pga Fredning uden Ec~tatning, dog under visse Vilkaar.
Idet NEvnet ganske kan tiltr~de, at de heromhandlede
Omraader er af stor laGdsk~belig Skunhed og i det hele frednin~sv~rdige,

-8,

og idet N~vnet maa fastsla~, at det er af stor Betydning for Almenheden, at Omraadets nuværende K8rakter og landskabelige Skønhed bevares for A.lmenheden, finder N::lVnetst kunne bestem'l1e',
at OVlraDderne
skal fredes som paast830t dog med den Ændring, hvad Fredningstype C
angnar, at det kun forbydes at opføre Bygninger, herunder Drivhuse,
Boder og Skure uden Fredningsmyndighedernes Samtykke og iøvrigt med
nedennævnte Undtagelser og Afvigelser, hvorved bem'"Brkes,at Beføjelsen for Ejeren som (jlnførtad T,odsejer Nr., lj vil,vw!,e g:eldende for samtJi.:
Ejendom'l1e~f tilsvarende Karakter. Der vil v~re at tillægge de
resp?ktive Ejere Erst~tning som nedenfor b~8temt:

~~_U~~_!_~_§~L_~~!~~~E~_~:_~~!!~_~~~~~~~~g~~E~L_~~E~~'
Ejeren har protester~t mod Fredning og ganske særlig
mod ~t de af Fsrum SOG112r88d inddragne Omraader fredes. Subsidiært
har han kr~vet sie tillagt i Erstatning 352.000 Kr. og har i et
skriftli~t Indl~e n~rmere redegjort for dette Beløb.
Det under Panstand3ll oprindelig inddragne Omrasde er
opgjort til ca. 109.000 m2, medens det sennre inddragne Qdrør ca.
32.800 m2 foruden en Lod i Præstemosen co. 5.600 m2.
Nsvnet maa after 6~ntagne Besigtigelser af Omraadet og
uuder AfvejeIse uf Il6Kostningen ved ~t udvi.de Fredningsomra~det
med betydelige Ar0~1~r, der maD erkendes at v~re egnede til BebygZelse,
finde net rim9li~t og tilfredsstillende at indskrænke Fredningen
til alene at Qmfatte det under Paast~nden oprindelig inddragne
Areal samt sf det senere inddragne det Areal af Matr.Nr. 6~, der
ligger Nord for Landevejen fr~ Farum til Ganløse og inden for 100
Meter Syd for denne Vej samt det Areal, der ligger øst for Vejen
til Pr~stemosen. Det nÆvnte nordlige Areal udgør ca. 13.750 m2 og
det sydlige Areal ca. 56.000 m2, sDmt Præstemoselodden 5.600 m2.
Herefter bliver det samlede Areal ialt ca. 184.450 m2• Under Hensyn
til at en betydelig Del af dette Omraade er Mosesreal, skønnes der
,.t kunne tillæzges Ej eren i Erstliltningi~lt 24.000 Kr. D~ Omras(let
~r ubebygbet Landbrugsareal paal~gges Fredningsservitut efter Type A.
ad Nr. 2 Matr,Nr. 7sf Faram.

---------------------------

Arealet udgør efter Ejerens Op~ivende 32.900 m2 hvoraf
2/3 er Eng og Mose. Ejeren havder at have købt Ejendommen med
Udstykning for øje og kræver under Hensyn hertil en Erstatning p~~
20.000 Kr. Under Hensyn til samtlige foreliggende Oplysninger,
herunder Udtalelse frQ F~rum 30gner~ad, s~mt idet Nævnet vil være
sindet at tillade, at der i Moseare~1et indrettes Bæverf~rm, finder
N~vnet ~t kunne fastsætte Erstatningen til 7.000 Kr. Under Hensyn til
Ejendommens Karakter paalæg~es Servitut i Overensstemmelse med Type
A forsa~vidt anga~r Eng- og MosearealBt og efter Type C fors~avidt
Bng~~r Resten af Ejendom~en.
Af Erstatningssummen vil 2.600 Kr. v~re at udbetale
til Direktør J.~.Møller, ~8rum i H. t. ~nmeldt Transp0rt.

-9ad Nr. 3

M9tr.Nr. 7am F~rum.

----------------------------

Arealet udgør c~. 14.000 m2• Ejeren har protesteret mod
Fredning, idet han aneiver at vi 11.ebyege paa. Grunden. G:r:unden
er Mose- og Engareal og udover det i Sdgen inddragne omfatter
hans Ejclndom Areal, der er b~dre egnet til Bebygeelse. Der findes
at kunne tillægge Ejeren i Erstatning 800 Kr. Da Arealet er ubebygget
paal''.l2:ges
Fredningsservitut i Overensstemmelse med Type A~

,

"

Arealet udg0r ca. 8.800 m2 Moseareal. Erstatning festsættes
til 880 Kr. og der pa~lægges Servitut som Type A.
wd Nr. 5 Matr.Er. 18a.

---------------------

Arealet udgør c~. 8.70J m? Moseareal. Ejeren har f~afwl~et Erstatning, idet han som Vilkaar herfor har kr~vet Ret til fortsat at skur
Tørv, huo:,:re
af Bevoksningen til eget Brug, drive Jagt og V·Ere fritaEet
f~r Offentlighedens Ad~ang til Arealet.
Nævnet finder, at det krævede ikke er i Strid med.. Fredning
efter Loven eller med den praktiske Gsnnemfurelse af FredningsservitQt A
der vil V1Jre :ilt
paalæggo Ejendommen. N,evnet finder dog efter Omstændighederne at burde till~gge ~jeren i Erstatning 870 Kr.
ad Nr. 6 M~tr.Nr. 15a Farum.
Arealet er ca. 3.700 m2 + 14.500 m2 Moseareal. Erstatningen
fastsættes til 1.820 Kr. Der paalægges Servitut som Type A.,

---------------------------

ad Nr. 7 Matr.Nr. 15c Farum.

---------------------------

Arealet udgør ca. 4.000 m 2 Moseareal. Der pa~l~gges
Servitut som Type A. Erst~tningen fastsættes til 400 Kr.

~~_~E~_~_~~~E:~E:_~~~_~~E~~·
Arealet udgør ca. 7.500 m2 Moseareal.
Der pa~lægees Servitut som Type A.
Ejeren har udtalt ~ig som Nr. 5. Nrovnet finder efter Omstændi~hederne at burde tillægge Ejeren i Erstatning 750 Kr.

~~_~~~_2_~~!E:~E~_2~L_!1!_~~~~·

'.'
•

J

Are~let udgør c~. 15.900 m2 M~seareal. Ejeren har tilbudt
vederl~gsfrit ~t frede i Overensstemmelse med Type A, naar Punkt
3a og 3b ændres til "Ejeren h~r Ret til at udnytte Areulet· som hidtil
uden Fredningsrnyndighedernes Tilsyn". Af praktiske Grtmd'e m'aaNævnet
fastholde den nedlagte Paast:ilndi dens Ordlyd efter Type A, men Udtaler iøvrigt - som ovenfor - at den ønskede Formulering me'ppevil
komme i Strid med Fredningens praktisKe Gennemførelse .

-10Der findes dOB at burde till~gges Ejeren i Erst~tning
1. 590 Kr.

~d Nr. 10 Mstr.Nr. llh Farum.

----------------------------

Are~let udgør CQ. 8.000 m2•
Der p~ulægges Fredningsservitut efter Type A.
Efter den af Ejeren givne Anledning meddeler Nævnet
derhos Ejeren Ret til at bepl~nte Areolet helt eller delvis
med Kurvepil, dog ~t Beplantnin~en vil VEre at holde i lavst~mmet
Form.
Der tillæBees en Erst~tning stor 800 Kr.

~~_~~~_~~_~~!~~~~~_!2~~_~!~_~7~_~Q~_~~_~~~_~~~~~·
Areulet udgør efter den oprindelige Paastand C~.
140.000 m2 og efter det Gonere inddragne 32.000 m2 eller i~lt
172.000 m2 og omf..tter s..,vel Ager jord s pm Gkov,u'e.l og Eng og
Mose.
Ejer~n h..
r I::ltillet
Kr ..
v om en Erst:.ltning:.lfi..lt
42.000 Kr., hvorhos han har anmodet om, at der Gives ham Ret
til at opføre et eller 2 mindre HUcle med tilhørende DrivhQce
paa den nordlige Del af M8tr.Nr. 37, F3rum, til Brug for
hans to Sønner, der er uddan'~et i Gartnerfaget.
Kevnet Ctntc16l::r
at ville Kunne iiItr,ede, at en Bebyggelse
som ønsket finder Sted paa Matr.Nr. 37, dog efier nærmere
Beh'3.nJlingaf Gp0rgl::lln::.alet
med N..evnettil sin -1' id , naar Ejerens
Planer foreligzer udformet. Iøvri~t vil Ejendommen være at frede
som paast8bet efter Type A jfr. B i TilfÆlde af Bebyggelse paa
l:i~,
tr.:'lr.37 F:J.t'um.
Den Ejeren t1eret'tertilkom,aenJe 1<~rsta~ning
findes at kWlne fastsnttes til l7.50J Kr.

8
1

ad Nr. 12 M8tr.Mr.

Sd

F8rum.

----------------------y------

\r881et uUC0r C~. 23.700 m2 overvejend& Mose og Eng.
Ejeren h::r,ever
i C:rsUtning 15.400 Kr. Un'jer Hensyn til Omraadets
Karakter pa&l~gges S~rvitQt efter ~ype A og Erstatningen findes
passende at kunne f8stsættes til 1.200 Kr.
~~_~!:~_~~._

I

I

I

~~!!:
~!!E~_!~~_~~E~~'

lrealet Qu~ør CB. 8.700 m2 overvejende· Mose og E~g.
Ejeren har stillet Krav om Ret til at h~[,ge.af Bevoksningen til
Gaardens Forbrug og til at sk~re Tørv, hvorhos han har kr~vet i
Erstatning 8.850 Kr. For disse Krav gælder Bemærkning som ad Lodsejer Nr. 5. Bf ter Are"lluts Kurakter af ubebygget Landbrug ,paalægges
ServitQt efter rype A. Den Ejeren tilkommende :<:rstatning,
findes at
kunne sættes til 1.000 Kr.

~~_~~~_!1_~~!~~~!:~_~Q~_~~E~~·
~
I,

Arealet udgør ca. 9.000 m2 overvej8nde Mose og Eng.
E j eren lerever i E1'sto tning 4 O Jre ])1'. m2, n.evnet finder at kunne

-11tillæ,.sge harn 1.000 Kr.,

idet der paalæl3ges Fredningsservitut

som -rype

A.
c
~~_~~~_!2_~~!~~~~~_!7
__E~E~~'
Arealet
1.000 Kr.,

hvilket

Erstatning.

ca. 8.800 m2 og Ejeren

udg0r

Beløb

Nævnet

Der paalæ~ges

finder

3ervitut

i Erstatning

kræver

at kunne

godkende

som passende

som Type A.

"

m

~~-~~~_!§-~~!~~~~~-~!~-~~~~-~-~Q~--~~~~~~~.
Are318t
Fredning

udgør

9lB

af Mdtr.Nr.

m2 ialt, og Ejeren protesterer
af Areal 1,158 m2 (subsidiært

ca. 22.000
Farum

kræves 1.158 Kr. i E~statning),
hvorimod han m.H.t. Matr.Nr.
m
103 er villig til Fr8dninf, mod 3kattefritagelse
og Fritagelse
Aaløbsafg1ft

samt uhindret

Under
mualet

Henvisnjng

om Lempelser

Myndighed,

finder

ensstemmelse

Ret til at udtynde

samt idet Spørgs-

.

.

NBvnet

at kunne

til Afgørelse

frede det samlede

med Type A og tillægge

Ejeren

for

Trævæksten.

til det ad Nr. 5 anførte

i Skat m.v. maa henskydes

mod

af rette

Omraade

i Erstatning

i Over-

ialt

1. 500 Kr.

~~_~~~_!7_~~!~~~~:_2!~_~_2!~_~~~~~'
Arealet

ud~ør

Ejeren

KrÆver

1ørveskær
...-.,henvise

som hidtil

?

ca. 2.800 m- MoseareHl.
Skattefrit~~e]se.

til det ovenfor

Erstatning

Udhugningsret,

for at gaa med til Fredning;
her::)[n
lldt::llteog til1wgge

300 Kr. Der paalægges
c

Servitut

samt

~evnet

maa

[<;jereni

som Type A.

d

~~_~~:_~~_~~!~~~~:_2!
__~~_2!
__!~~~~'
2

rn

.:"real..,t
Lld,-!.ør
cu. 3.300
Der p8.alægges Servitut

og er bebygcet

med Sommerhus.

som Type l!: og der ti llægges

Ejeren

i Erstat-

og Mose.

8jeren

ning 300 Kr.

~~_~E~_!2_~~!~~~~~_!~~_~_!!~_~~E~~'
er ca. 9.430 m2 bebyg~et

Arealet
krJver

i Erstatning

~jeren

i Erstatning

3.772

Der paal~gges

Kr.

3ervitut
1.000

Gartneri

som Type A og

e,

og der tillæ~ges

Kr.

i
n
~~_~E~_~~_~~~~:~~~_!~
__~~~~~_~_!
__~~~!~!~~~~_~~!!~"

Arealet

udgør

Ejeren kr~ver i ~rstatning
~r. for d~t 0vrige Ar~al.
~evnet
Der paalægges

Arealet

finder
Servitut

m2 overvejende Moseareal.
10 Øre pr. rn2 Moseareal' og 0,50 -' 1,50

ca. 18.000

at kunne

tillæE~e

ham i ~rstatning

efter Type A og D.

er opgjort

til

C2.

52.800 m2.

1.800 Kr.

-12-

Ejeren kræver i ~rstatning L'UUO Kr. pr. Td. Land.
Der paalæJges Servitut efter Type TIog ti1i~gges Ejeren i
Erstatning 3.000 Kr.

~~_~~~_~~_~~!!:~~:_§~L_~~_~~!~~'
?

Arealet ud6ør ca. 15.200 m-, delvis Eng og Mose.
Der paalæ8ges Servitut efter ~ype A, og der till~gges
~Jerne, der ikke har givet M3de ~nJer Sagen, i Erstatning 1.000 Kr.
a

~~-~~:_~~-~~!!:~~:_~~--~~~~~.
Are~let udgør ca. ln.200 m2•
Ejeren kr~v~r 5.000 Kr. i Erstatning.
Der paalægges Servitut efter Type A og der tillægges
Ejeren i 3rstatning 1.200 Kr.

~~_!~:_~1_~~~~:~~:_7~_~~~~~'
Under liensyn til at Arealet tilhører Statsskovv.;;sl3net,
finuer NBvnet det ufornødent at fastsætte nogen Erstatning.
Der paal~gges Jervitut som ~ype A.

~~_~!:_g2_~~!~:~~:_~Q~~_~~~~~~~·
Arealet udgør ca. 70.000 m2 omfattende 3 Lodder i
Sortemose. Ejeren hsr stillet Krav om en passende Erstatning.
Nævnet maa panlægge Servitut efter Type A og C og tillægger ~jeren i Erstatning 3.000 Kr.

~~_~~~_i§_~~!~~~~:_~Q~:_~_~Q2~_~~~!~~~'
Arealet uc.i.;ør
C,i.
9. 2UO m2 med paastaaende 2 Sommerhuse
med Have.
Det paal~gges Servitut som Type E, og der tillægges Ejeren l
Erstatning 900 ~r.

2
~realet Udts0r cu. 1.200 m med paastaaende Sommerhus.
Der paal1J;ees Servitut som Type E og tillægges Ejeren i
Erstatning 1~0 Kr.

Arealet udgør ca. 9.600 m 2 Moseareal.
Der paalæ~ges Servitut Dom Typ~ A. og tillægges Ejeren i Erstatning 990 Kr.

~~_g~:_~~
_~~!~~g!:~
__~Q~~!._!~~:_(~_~~_~~!2!~~~'
Arealet udgør ca. 38.1JO m? Landbrugsejendom med Bygninger.
~jeren har ~til13t Krav om en Erstatning paa 2.000 Kr. pr.
Td. L~nd. Der paulæ~ges Servitut som Type B, idet Nævnet paa

-13Anledning udtaler, at det ikke kan tillades Ejeren at foretage
nogen OpfylJning af ~oseare~lerne.
Der tillægges ~jeren i Erstatning 3.800 Kr.

~~-~~~-~~-~~!~~~~~_!Q~~-~~~~~~~'
2

AreDlet udgør ca. 53.000 m •
Ejeren hul' i en l~ngere Redegørelse proteeteret mod
Fredningen. Nævnet er efter Besigtigelse af Arealerne af den
Anskuelse, at Aredlets Beskyttelse mod for intensivt Byggeri m.m. paa
tilstrækKelig Maade er sikret ved Fredningslovens § 25, og Nævnet
finder derfor - bortset fra Grusbukkerne ud mod Stien langs Sortem,)se at kunne undlade Fredni~g af Arealet. Pan vedhæftede Kqrt er med
blaa Skravering vist Jet Omruade, der herefter udgaar af Fredningsomraadet og som omfatter den Del af denne Ejendom og Naboejendom, men
Matr.Jr. 103i, som ligger mellem Skoven og en ret Linie trukket
frQ det Punkt, hvor Indkørselsvejen til M3tr.Nr. 103i beginder ved
ovenn evnte Sti til de t sydøstlige HCJvehjørne af M 1:-1 tr.Nr. 103h,
hvorfra den parallelt med G8nløsevejen støder til Skoven.
For Fredning af det resterende Areal, der skønnes at udgøre
circa 1/3 af det oprindelige Areal, tillægges der efter samtlige
Omstændigheder Ejeren en Erstatning stor 3.000 Kr. Der paalægges
dervitut som Type B. Paa Anledning udtaler Nævnet, at ,det herved tillades at grave ~rus i let fredede ~mraade, dog at egentlig,fabriksmæssig Udnyttelse ikke er tilladt.

~~_~E~_~~_~~!~~~~~_!~~:_~~~!~~~'
Arealet udgør c~. 52.000 m2.
Nævnet træf f'ermed S8mme Begrundelse Beslutnirig om, at
Are& 1 et mellem Skoven og ovenn",vnte linie udgaar. For det resterende
Areals Fredning tillægges Jer Ejeren i Er~tatning l.odo «r. Grusgravning er tilladt pcw samme Mac·:;de
som ·ad Nr. 30.
ad Nr. 32 Mstr.Nr. 103x Gunløse.

-------------------------------Areålet Qd6ør
Ejeren kr~ver
Der paalægges
Sjendommen Erstatning

ca. 2.600 m2•
5.000 Kr. i Erstatning.
Servitut som Type C, og der tillægges
400 Kr.

~~_~~~_~~_~~t~~~~~_~Q~~L_~~~~L_2~L_2~_~_g§~_~~~!~~~~
Arealet udgør ca. 95.700 m2 omfattende Age~, Eng og Mose
samt Grusgrav.
.
Der paalæ;ges Servitut som Type B, og der .tillægges Ejeren
i Ers~utning 10.OUO Kr., idet Nævnet derhos tillader, at den paa Ejendommen etablerbde Gru8~r8VrJing for~swttes som hidtil, dog uden egentlig fau.rL.srn.eDsiG
Drift.
I

l

'.

•

~d_~~~_~1_~~~~~~~~_~7_~~~!~~~.
Are:..:let
urin)r

')

C'l.

70.()()()
r~~.

-14Ejeren har sorli~ protesteret mod, at der l~sges hans
Grusgravdrift Hindringer i Vejen.
Idet Nævnet som unført kan tilstede, at Virksomheden
ved Drift af Jrusgravnlng fortsætter som hidtil, dog uden egentlig
fabriksrnæssig Drift, paalægi:Sesder ;-';jendommen
iøvrigt Servitut :Jom
Type B, nvorhos der tillængges 8jendommen en Erstatning stor 7.000 Kr.

Arealet udgør Cd. 800 m 2
Der fredes efter Type C og tillægges Ejeren i Erstatning
150

Kr.
c
~~_~~~_2§_~~!~~~~~_~§
__~_g§d__~~~~~~~·

Arealet udgør ca. 2.400 m2.
Der fredes efter Type C og tillÆg~es Ejeren i ~rstatning
550

Kr.
c
v
~~_~~~_27_~~!~~~!~_~Q1_L_~Q2
__~_~2a__~~~~~~~'

Arealet udgør ca. 87.200 m2.
~jeren har delvis prote3teret mo~ Fredning og kræver
bl.a. Ret til Qdvidelqe af Jen p~a ~jendommen drevne Restaurationsvirksomhed, Grus~ravnlng m.m.
N~vnet kun udover hvad der ovenfor er udtalt om Retten
til at grave Grus, som p~a tilsvarende M~aje bestemmes for
denne ~jeaQom, ikke pUB Forhaand give Tilsagn om større Udvidelser
::lfdet eksist\_I'IJnde
Bygberi og mlla J8rfor pa",læg_'SeSer'{itut som
Ty pe B.
Der till~g~es nerofter ~jeren i 8rstatning 10.000 Kr.

~~_~~~_~§_~~!~~Q~~_g~~L_~~_~_!Q~~_~~~~~~~~
Areulet Qd~ør ca. 175.000 m2.
~jeren h&r hancltillet, at i ul Fclld en Del af hans ~jendom
~dgaar af FredningsomreaJet og i0vrigt krævet Erstatning.
Ved Besigtigel~e af Areul~t har N~vnet konstateret, at en meget
betydelig Del af Are __
let er beplantet med ret store Frugttræer. Naar
hensas hertil SL:nt til, at ~realet er beskyttet af Fredningslavens
§ 25 samt under Afvejd",lse CIfJen betydelige Udgift som nærværende
~ags Gennemførelse er forbundet maj sa~t idet det heromhandlede
Areal ikKe indgaar som en integrerenle Del af Frcdningsomraadet,
.
.
finder N Bvnet, ut Fredningen forsaavidt lmgai::lr
denne r;jendom kan
indskr,.cnkestil det Omro:lde af I\1:~tr.l1r.
24 Ganløse, der ligger
Mølle~aen n,urmere end 100 Meter, hvilket Areal belægges med Servitut som Type A. For j~n herefter etablerede Fredning vil der VÆre at
tillægge Ejeren en Erstatnine, der fastsættes til 2.000 Kr.
ad Nr. 39 M~tr.Nr. 25c ~ 25d G8nløse.
------ -- -----------------------------

-15Der paa1ægges Servitut som Type C, og der tillægges Ejeren
i Erstatning 250 Kr.

~~_~~~_i~_~~!~~~~~_!~~_!:~_~=_~~~!~!~~~~_~~!~~·
')

Arealet udgør C~. 24.200 m~ overvejende Eng og Mose.
Der pa81~g~es S~rvitut som ~ype
og tillægges Ejeren i
~rstatning 2.500 Kr.
h

2~_~E~_1~_~~!~~~E~_!:_~~~~~!~~~~_~~!!~·
~

~reolet udg0r C8. 1.6UO m2.
Der paalæ~ges Servitut Bom ~ype A og tillægges ~jeren i
Erstatning 160 Kr.
ad Nr. 42 & 43 MAtr.Nr. lv , l lm l.x & l k Hestetangs Mølle.
-----------------------------------------T---------------

e'

?

?

Arealet udgør ca. 5.200 m- plus 15.200 m-o
Ejeren krlJVer i ~;rstatnin?.3
10.312 Kr. og henvieer i saa
Hens03nde til at en Del ~:::f
lII'o.;L.J1et
er 8i:SlIet
til 130bY6Gel::le.
Der' pa3Jccgges Servitut 30m 'rype A og B og Erstatningen
fastsættes efter Omstændighederne til '.000 Kr.

l

~~_~E~_11_~~!E~ITE~_!:_U~~!~!~~~~_~~!!~·
Arealet udgør ca. 4.000 ro2.
Ejeren har stillet Krav om en Erstatning stor 20.000 Kr., fordi
han ved Fredningen hindres i at drive Erhverv som Kaninavler.
Arealet er Mose- og Engareal.
Der paalægf,es Servitut som Type A. Der tillægges Ejeren,
hvis Krav findes a~avi~~/urimeligt, en Erstatning stor ,400 Kr.

~~_~E~_12_~~!!~IT!~_!~~_!~_~~~!~~~~~~_~~!!~·
Arealet udgør ca. 6.800 ro2 •
Der paalægges Servitut som Type B og Erstatningen
til 680 Kr.

fastsættes

~~_~!~_1§_~~!!~~!~_!~_~_!~~_~~~!~!~~~~_~~!!~·

~

I
I

Arealet udgør ca. 12.300 m2•
Ejeren kræver en Erstatning stor 15.000 Kr., idet han
hævder, ht Arealet vilde kunne sælges til Byggegrunde.
Nævnet mener, at en Del af AreHlet, navnlig den højt
beliGgende Del, vil kunne SdJlbGS til Byggegrunæ., meri ma~ fastho~de Fredning af llensyn tit den sumlede Plans Gennemf~relse.
Erstatningen findes passende til at kunne ansættes til 5.000
~r. Der paal~ggeG ServitQt som Type B.

-1Gae

~~_~~~_~1_~~~~~~~~_~ ~~~!~!~~~~_~~!!~'
Ara~let

ca. 1.600 m2•

udgør

Der ptidlmgtEe8 d8I'vitut som Type D. Erstatningen

fastsættes

til 200 Kr.

~~_~~~_1~_~~!~~~~~_!~_~~~~~!~~~~_~~~!~'
Nr. 20.

.3e

o
P
'Id
~~_~!::._1~_~::!.!!::.~!::.
_~_
t "~_!. _~~ __ ~~ ~ ~~!~~~~_~~~~~,
Aredlet
Ejeren

udgør

12.100

Cd.

har kr~vet

m2•

en passende

Erstutning,

idet Are~let

-,ngives 'at V'Hre ValGt;llet til Udstykning.
Der paulægges
være

afsk~aret

som Type B, dog at Ejeren

Servitut

fru ut bYGge

pua PurcEllen

§ 25, og dan Ejeren

Frednin8~lovens

Mutr.Nr.

tilKommende

ikke skal

10, jfr.

Erstatning

findes

et kunne ansetteti til 1.500 Kr.
"f
g
~~_~!::.2Q_~~!~:'~~~_!_~_L_!
~~~!~!~~~~_~~!!~·
!::l

Areu1et

udgør

ca. 10.7JO

m2 overvejende

Eng-

og Mose-

areal.
Ejeren

som Type A. Der tillægges

DEr paD]~gge~ Servitut
i Erst9tning 1.?QO Kr.

~~_~!::._2!_~~!~:.~E:._!~_~~~!~!~~~~_~~!!~~
Arealet

ca. 6.700 m2•
freJeD' cfter Type B, og der tillægges
udGør

Arealet
i Erstatning
1.000 Kr.

dl

3d Nr. 52 Mutr.Nr.

<:>C:.l

l ,l
Hestetang~ Mølle.
-----------------------------2------------Itra(lletude;ør cs.. 11.100 m med paastouende

Ejerinden
an

p::.a

gør gceld,"nde, ut Prednir.gen hindrer

8jendommen

tId]

Ejeren

16"8t'(3

hende

Sommerhuse

m. v.

i 'at genopt_ge

drevet Vir'.somhed med fløn,seri, Gartneri

ae; BiDvl m.rn.
N-iJvne
t mua

p<:la1æ.:geServi tllt uom 'rype,A og ud t,aler, at

det ikke vil bave forbudt
nævnte,

dog at Omf~aget

iadehold~nde

en Anvendelse
heraf

er begr~nset

ved det i Servitutten

Byggebesteuillelser.

For dei. s~".Jledes etablerede
positionsret

som den af Ejerin~en

tillægges

hende

InJskr,cenkning i Ejerindens

en Erstatning

ac

stor 2.000 Kr.

'

~~_~!~_2~_~~~~~~~~_!
~~~!~!~~~~_~~!!~·

~jeren

cs. 5.100 m2•

Are~let

udg0r

Arealet

puclægges

i Erstatning

Servitut

700 Kr.

som Type B, og der tillægges

Dis-
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~~_~~~_2i_~~!~~~~~_~~_~~~~~!~~~~_g~~!~·
?

Arealet udgør ca. 9.700 m~.
Arealet paal~GGes Servitut som Type A. Erstatningen
fastsættes til 1.UOO Kr.

~~_~~~_22_~~!~~~~~_!~_~~~~~~~~~~_~~!!~'
Arealet ~d8ør ca. 9.600 m 2 •
Areulet paal~g6es ~ervitut som Type A. Erstatning fastsættes til 1.000 Kr.
Det samlede Eeløb af de ovenfor tillagte Erstatninger
udgør 133.920 Kroner.
Med Hensyn til de ~f Farum So~neraad inddragne Ejendomme
i l!'",rum
PriJstemose m.v. bemlJr:ws.

~~_~~~_2~_~~!~~~~~_g!_~~~~·
Herom henvises til Bem~kningerne

Der paal~gges
Denne Ejendom
27.December 1944 lyst
ikke v~re at tillæ~ge

ad Nr. ll.

Servitut som rype E.
er 8l1erede fredetlved Deklaration af
28.Februar 1~45, og der vil derfor
~jerinden nogen Erstatning.
,

,

_ ........

Denne Ejendom psalæ~~es 3ervitut som Type E. Det fremgaar
af Sagens Oplysninger, at denne Ejendom SOUl Vllkaar for en opnaaet
.
.~ :
'
By:~gelil~adelse allerede er underkastet tilsvarende Bestemmelser, og
der vil d0rfor ikke vere at tillæGse Ejeren nogen Erstatning.
,

I

,

~ i 1 : .}

Der p88lægges Servitut som Type E. Det fremgaar af Sagens
Oplysni~ger, at denne Ejendom Bom Vilkaar for en opnuaet BYlgetil.
....
lalelse allerede er underkastet tilsvarende Bestemmelser; og der vil
jerfor ikke være et till~zee Sjercn nogen Erstatning.

~~_~~~_§2_~~!~~~E~_~I~_~~~~~·

. l

...!

.

Areulet udgør ca. 6.700 m2•
,
Bjendomm~n er bebygget med So~merh~s. ri~r-p~ålæl~~§Servitut som Type E. De det 'mn8 antages, at Ejeren<ved det skete
Servi tlltpi.:lalæg,
som til'lader Bibeholdelse af det eksisterende Hus,
,
,
'. , ~

.
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ikke p8aføres nogen ~kade af Betydning, findes Erstat~ingen

at kunne

sættes til 300 Kr.
ad Nr. 61 Mntr.Nr. l4v Farum.

----------------------------

')

Arealet udJør cu. 6.400 m~. Ejendommen er bebygge~ med
Sommerhus.. Der paalægges Servitut som Type E. Af Grunde som anført
ad ~r. 60 findes Erstatningen at kunne s~ttes til 300 Kr.

~~_~E~_~g_~~~E~~E~_7~!~~~·
2
Arealet udgør ca. 2.200 m • Ejendommen er bebygget med
Sommerhus. Der paalægges Servitut som Type E. Der tillægges Ejeren
i Erstatning 100 Kr.

~~_~~~_~~_M~~E~~E~_~~_~~~~~
Behandlet ovenfor under Nr. l.

~~_~~~_~i_~~!~~~~~_!~~_~~~·
Moselodden, der er ubebygget, andrager ca. 5.600 m2• Der
paalægges Servitut som Type A. Erstatningen fastsættes-til 560 Kr.
a

ad Nr. 65 Matr.Nr. l8 Farum.
----------------------------

Moselodden andrager ca. 6.500 m2•
Der paaægges Servitut som Type A. Ejerens Erstatning
til 650 Kr.

fastsættes

_~~_~~~_§§_~~1!:~~E~_2~_!~!:~!!!.

/--'1

Moselodden andrager ca. 8.000 m2• Der paalægges Servitut
som Type A. Ejerens Erstatning fastsættes til 800 Kr.

~~_~!:~_~7_~~!!:~~~~_!1~_~~!:~~·
Moselodden andrager ca. 6.900 m2• ~er paalægge~ Servitut som
Type A.' Ejenen har kr.Evet en Erstatning paa 1. 000 Kr. Erstatningen
fastsættes til 700 Kr.

~~_~~~_~~_~~!!::~~~_2Q~_!~~~·
Moselodden andrager ca. 1.100 m2• Der paalægges Servitut
som Type A. Ejeren har krævet i ~rstatning 2.800 Kr. Erstatningen
fastsættes til 150 Kr.
______________________

ad Nr. 69 Matr.Nr. 90e

L

_

90b Farum.
Moselodden udgør ca. 2.100 m2• Der pa~lægges Servitut som
Type A. Ejeren kræver i Erstatning 5.642 Kr. 50 ør~. Ejerens Erstatning
findes at kunne ansættes til 250 Kr.

~~_~!:~_7Q_~~!~~~!:~_2Q:_~~E~·
Moselodden udgør ca. 900 m2; der paalæ~ges Servitut som Type
A. Ejeren kr~Vdr i Erstatning 2 Kr. 50 Øre pr. m2• Erstatningen
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findes passende

at kunne sættes tillOD

[r.
d

ad Nr. 71 Matr.Nr.

,

8a Farum.

---------------------------

~

L

,,),.

Moselodden andrager ca. 6.300 m2• Der paalæggeslServitut
som Type A. Ejeren kræver i Erstatning 1.000 Kr. Erstatningen
findes passende at kunne sættes til 630 Kr.
,

I

i' ,

ad Nr. 72 Matr.Nr.

IDa Farum.
----------------------------

.':

Moselodden andrager 5.000 m2• Der paalægges Servitut som Type
A. Ejeren k~æver ikke Erstatning, 'naar uændret ~rugsret kan anses tilsikret.
Nævnet finder dog efter Omstændighederne :at burde tillægge
Ejeren i Erstatning 500 Kr.
l

"

l

,

~~-~~~_7~_~~!~~~~~_!2:_~~~~·

T

~.

'

,

'.:1 ,

';',

Moselodden andrager ca. 8.800 m2• Der p~~lægg~s.~~~itut
som
Type A. Den Ejeren tilkommende Erstatning findes at kunne fastsættes
1;i1880 Kr.

1 :'..

Arealet udgør de under Farum'Præstegaard
bortset fra et mindre Areal nær Farum By.

t

_'l

J,

i~O

Ll(.;...ll~

J,

ihørendetJorder
., l .,'J I.".

Som Vil~aar for at gaa med til Fredningspaastanden,har
de kirkelige Myndigheder stillet Krav om; . ..... ,
l) at Adgangsvejen til ".Storebjerg" vedligeholdes af
Farum Kommune,
2) at der ikke indrømmes offentlig Færdselsret ad GaardensMarkvej,
3) at Retten til Tørveskær og Udhugning og Beplantning i Mosearealet ikke indskrænkes, samt
4) at der forbeholdes Ret til at udlægge Areal til Kirkegaard samt Ret til eventuelt efter Ildsvaade og lign. at henflytte
Gaardens Bygninger til det fredede Omraade.
Desuden har Stiftsøvrigheden
stillet Krav om, at der tillægges
Lønningsfonden en Erstatning stor 8.000 Kr.
Nævnet finder at kunne tiltræde de saaledes opstillede
Vilkaar, og der vil herefter være at paalægge Ejendommen Servitut
efter Type A dog med de nævnte ~orbehold og saaledes, at der aabnes
Almenheden Adgang til "Storebjerg".
I Erstatning tillægges Lønningsfonden 8.000 Kr.
Det samlede Erstatningsbeløb
for disse Ejendomme andrager herefter 13.920 Kroner.
Efter den under Nævnets Møde med todsejerne givne Anledning
skal Nævnet udtale, at man ikke ved de skete Servitutpaalæg vil have
forhindret, at de eksisterende Bygninger forsynes med elektrisk Lys og

-20Kraft, og at der derfor om fornødent kan opstilles Ledningsmaster
hertil, naar det godtgøres for Nævnet, at en Fremføring af de elektriske Ledninger ikke kan ske gennem Jordledning uden urimelig Merudgift.
Paataleretten til de nævnte Servftutpaalæg tilkommer Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amtsraadskreds.
Kopi af de denne Kendelse vedhæftede Planer vil ved dens Tinglysning, der skønnes først at burde ske efter Sagens endelig Afgørelse
i Overfredningsnævnet, blive tilstillet Lodsejerne.
Af de ved denne Kendelse tilkendte Erstatningssummer, der ialt
udgør 147.840 Kroner, udreder Farum Kommune forlods 12.000 Kr. og
Københavns og Frederiksberg Ko~uner at fordele efter Folketa1 Halvdelen af Resten. Det herefter udkommende Restbeløb fordeles mellem
Statskassen og Amtsfonden med 2/3 paa Statskassen og 1/3 paa Amtsfona~il.
T H I B E S T E M M E S :
Der paalægges de oven~vnte Ejendo~me .Fredning~servitut
som ovenfor bestemt. Der tillægges de respektive Ejere de anførte
ErstatningsydeIser.
Af den samlede Erstatningssum 147.840 Kroner; udreder Farum
Kommune 12.000 Kr. og Københavns og Frederiksberg Kommurier Halvdelen
af Resten at fordele efter Folketal, medens Statskassen udreder 2/3
af Resten og Frederiksborg Amtsfond 1/3 af ~esten.
Paataleretten er hos Fredningsnævnet for.Frederiksborg
Amtsraadskreds.
Heide-Jørgensen

Carl Poulsen
A.Chr. Andersen
Castberg'

P.D.Jensen'
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Ar 1951, den 13.februar, afsagde overfredningsnævnet pa
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e.
Efter at overfredningsnævnet den 29.februar 1948 havde afsagt kendelse vedrørende fredning af områder i Mølleaadalen vest
'og nord for Farum sø, har frøken Lisbeth Jacobsen, Kalkgården pr.
Farum, overfor fredningsnævnet r'or"B'rederiksborgamt protesteret mod
en p8tænkt udvidelse af den sakaldte I1eDtetangsvej på strækningen fra
rerkelskov til Kildebakken, idet denne vejstrækning er beligg:nde
indenfor det af overfredningsnævnets fornævnte kendelse ,omfattede
område.
I en af fredningsnævnet for Frederiksborg amt i ,denne anledning den 28.november 1949 afsugt kendelse hedder det bl.a.:
"Det er oplyst ved skrivelse fra amtsvejinspektoratet af 31.au
gust 1949, at Hestetagnvejen
er en Rrivat vej, der forbinder bivej
nr. 9 i Lynge-Uggeløse kommun~ ved Terkelskov med bivej nr. 11 i
Farum kommune, og at,vejen agtes optaget af Lynge-Uggeløse sogneråd
som offentlig bivej efter stedfunden istandsættelse.
Hestetangvejen er beliggende indenfor det område i Mølleaadalen vest og nord for Farum, som ved kendelse, afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds med dommer Heide-Jørgensen .
som knnstitueret formand den 28.november 1945 og stadf~stet af
overfreJningsr.~vnet ved kenielse af 2Y.februar 1948, er undergivet
fredning i medfør af naturfredningslovens § l.
Fredningsnævnet, bestaende for~den formanden af murermester
Carl Poulsen, Hornbæk, og Sogner~dsformand P.Jen~en, Lynge, har besigtiget forholdene p8 stedet i et den 14.november 1949 afholdt møde,
hvor efter indvarsling var mødt stadsingeniør Forchhammer for udvalget
vedrørende københavnsegnens grønne områder på ~tatsministeriets vegne,
amtsvej inspektøren, lJynge-Ug~eløse sOBner~d ved sognerådsmedlem,
gardejer Simon Simonsen, skovrider for Farum skovdistrikt Holten,
og frøken Lisbeth Jacobsen.
.,
I tilslutning til det om den omhandll!J/anførte er det oplyst i sagen, at amtsvejinspektoratet efter anmodning fra ,Lynge- Uggeløs
sogneråd har udarbejdet detailplaner for Udbygning af Hestetangvejen.
Disse planer har været forefagt udvalget for københavnaegnens grønne
områder ved en den 20.oktober 1945 foretaget besigtigelse, hvor
dommer Heide-Jørgensen som konstitueret formand i ovennævnte fredningssag var til stede. På detle besigtigelsesmøde enedes man om at,ændre
linieføringen for vejens østre ende s vedkommende, hvilken strækning
begynder ved Kildebakken og går derfra m9d øst til bivej nr 11 i Farum
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kommune. Herefter blev planen indsendt til og godkendt af ministeriet
for offentlige arbejder.
Under ?-9.maj 1946 har Lynge-Ugeeløse sogneråd derefter
foretaget ekspropriation af de for anlæget nødvendige arealer.
Fredningsnævnet sk~l bemærke følgende om sagen;
Der fremkom, som af amtsvejinspektøren fremhævet ved
ovennævnte den 20.oktober 1945 afholdte besigtigelsesforretning, ikke
fra fredningsmyndighedernes side anden bem~~kning til den forelagte
plan for vejens udbygning, end at man henstillede til amtsvejvæsenet
ikke at udbygge vejen i større bredde end absolut påkrævet og iøvrigt
at udføre arbejdet således, at vejens landskabelige karakter bevares
i så stor udstrækning, som det er muligt. Amtsvejinspektøren har erklæret, at dette er iagttaget, idet den proje~terede vej i alt
væsentligt følger den nuv,J:)rende
vejs linier, og at det efter
gældende regel og det ~ sagen passerede ikke lader sig gøre at udbygge vejen i mindre end 7 meters planumsbredde, s~ledes som det er
projekteret.
Fredningsnævnet må herefter finde, at de i naturfredningslovens § 9 indeholdte bestemmelser er behørig iagttagne ved det heromhandl~de vejudbygningsarbejde, og næ~
skønner ikke, at naturfredningsmæssige hensyn giver nll:lvnet
føje til at skride ind mod arbejdet,
såle,ies som det er projekteret."
Ovennævnte ~'l'k.Lisbeth Jacobsen har under 21.december ·1949
indanket denne kendelse for overfredningsnævnet.
Uanset· at frk~. Lisbeth Jacobsen ikke efter naturfredningsloven er ankeberettiget, har overfredningsn~vnet ment at måtte optage
s3gen til behandling, idet vejprojektet, som er uforeneligt med
overfredningsnævnets kendelse af ?9.februar 1948, kun kan gennemføres
i henhold til en ændring i Jenne kendelse.
Efter at overfredningsnævnet havde meddelt ~ynge-Uggeløsesognerbd og Farum Sogneråd, at vejprojektet måtte forelægges for
overfredningsnævnet, blev de to soeneråd indbudt til at lade sig repræsentere i et den 15.september 1950 Rfholdt møde.
Lynge-Ugseløse sogneråd gav ikke møde. Repræsentanterne for
Farum sogneråd havde intet imod, at vejstrækningen indenfor denne kommune udgik af projektet.
Overfredningsnævnet havde forud for dette møde foretaget
besigtigelse af det areal, gennem hvilket vejudbygningen skulle
finde sted.
Overfredningsnævnet finder ikke, at den påtænkte vejudbygning
for så vidt angår strækningen i Lynge-Ug~eløse kommune vil forringe
.værdien af den stedfundne f:'edning så væsentligt, at men bør modsætte sig
denne stræknings udvidelse og regulering. Derimod vil .vejudlægningens
gennemf~relse p& strækningen i Farum kommune, hvor der er proåekteret
afgravninger og påfyldninger af betydeligt omfang i forbindelse med en
forlægning af vejen, medføre en så stor forringelse af de landskabelige
værdier, der er sikret ved den n,13vntefredning, at vejarbejdet på denne
strækning ikke bør tillades.

-3T h i b e s t e m m e s ;
Overfredningsnævnets Kendelse af 29.febr,uar 1948 vedrørende
fredning af områder i Mølleaadalen vest og nord for Farum sø skal ikke
være til hinder for udførelsen af det omhandlede vejprojekt forsåvidt
angår strækningen i Lynge-Uggeløse kommune, medens gennemførelsen af
projektet forsåvidt angår str~kningen i F,lrum kommune ikke kan
tillades.

REG.NR.1l3Z

o IOC4t ooc>
/k6(" I o, Y
c

i

U d 8 k r i f t a~ forhand1Jngs~rotokol
nævnet for Frederiksborg amt.

•

••
~

for frednings-

-0-

År 1949 den 28. november blev i sag F.S. nr. 170/1949
61/19441 Henvendelse til fredningsnævnet angående udvidelse
af lestetangvej fra Terkelskoven mod øst. afsagt
sålydende
K E N D E L S El
I andragende a.f 26. juni 1949 til formanden f ar fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds, dommer Buch. Frederikssund, har b'øken Lisbe"th Jacobsen, Kalk~arden pr. Farum, all'modet nævnet om at skride ind i anledning af en påtænkt udvidelse
af den sMtaldte Hes1ietangvej i r,ynge-Uggeløse kommune 1 retniDg
vest-øst fra Terke1skoven t11 Klldibakken.
Efter at der i denne anledning har været indhentet udtalelser fra tredningsmyndigheder og fra Frederiksborg amts vejlnspektorat, har statsministeriet ved skrivelse af
oktober 1949
meddelt undertegnede dommer G. Heide-Jørgensen. Frederiksberg
konstitution som formand for ovennævnte fredningsnævn, forsåvidt
ang~ den af frøken Lisbeth Jacobsen fremdragne sag.
Det er oplyst ved skrivelse fra a:-:~tsvejins~ektoratetaf 31.
august 1949, at Hestetangvejen er en privat vej, der forbinder
bivej nr. 9 i Lynge-Ugge1øse kommune ved Terkelskov med bivej
nr. 11 i Farum kommune, og at vejen agtes optaget af LyngeUggeløse sogneråd som offentlig bivej efter stedfunden istands'"P.t t else.
Hestetangvej8n er beliggende indenfor det område i Mø11eAdalen vest og nord for Farum, som ved kendelse, afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds med dommer Heidelørgensen som konstitueret formand den 28. november 1945 og stadfæstet af overfredningsnævnet ved kendelse af 29. februar 1948.
er undergivet fredning 1 medfør af naturfredningslovens § l.

'l.

Fredningsnævnet, bestående foruden formanden af murermester
Carl Poulsen, Hornbæk, og sognerådsformand P. Jensen, Lynge, har
besigtiget forholdene på stedet i et den 14. november 1949 a~holdt møde, hvor efter indvarsling var mødt stadsingeniør Forchhammer for udvalget vedrø rende Københavnsegnens grønne områder på
statsminist'eriets vegne', amtsvej1nspektøren. Ly~-UAAØ1"8. sogneråd ved sogner~d;medlem, gårdejer timen Simonsen, skovrider
for Farum skovdistrikt Holte", og frøken Lisbeth Jacobsen.
I tilslutning til det om den omhandlede vej ovenfor anførte
er det onlyst. i sagen, at amtsvej inspektoratet efter anmodning
fra Lynge- ~ggeløse sogneråd har udarbejdet detailplaner for udbygning af Hestetangvejen. Disse planer har været fore14~ ud'talget for Københavnsegnens grønne områder ved en den 20. oktober 1945 foretaget besigtigelse, hvor dommer Heide-Jørgensen so.
kOJlStitueret formand i ovennæmte fredn1Dgssag var til s~ed••
På dette besigtigelsesmøde enedes man om a" ændre l1l1ie:føringeJi
forvejen østre endes vedkommende, hvilken strækning begynder ved
Kildebakken og går derfra mod øst til bivej nr. 11 1 Farum kommune.
Herefter blev planen indsendt til og godkendt af. ministeriet for
offnetlige arbejder.
Under 29. maj 1946 har Lynge-Uggeløse sogneråd derefter
foretaget eks~ropriat10n af de for anlægget nød~endige ar.aler.
Fredningsnævnet skal bemærke følgende om sagens
Der fremkom. som af amtsvej inspektøren fremhævet, ved ovennævnte den 20. oktober 1945 afholdte besigtigelsesforretning ikke
fra fredningsmyndighedernes side a.ndenb em~rkning til den forelagte plan for vejens udbygni~g, end at man henstillede til amtsvejvæsenet ikke at udbygge vej~ 1 større bredde end absolut påkrævet og iøvrigt at udføre arbejdet s~ledes, at vejenslandskabelig.ai karakter bevares 1 så stor udstrækning som det ar muligt.
Amtsvejinsptktøren har erkl~et. at dette er iagttaget, idet den
projekterede vej 1 alt væsentlige følger den nuværende vejs linier.
og at det efter gældende regel og det 1 sagen passerede 1kke lader
sig gøre at udbygge vejen i mindre end 7 meters planumsbredde,
således som det er projekteret.

Fredningsnævnet må harftter finde, at de i naturfredningsl'vens § 9 indeholdte bestemmelser er behørigt iagttagne ved det

heromhandlede vejudbygningsarbejde, og nævnet skønner ikke, at
naturfredningsmmssige ha.syn giver nævnet fø ja til at skride ind
mod arbejdet, således som det er projekteret.
Herefter
b e s ~ e m m e SI
Fredningsnævnet finder ikke føje til at gribe ind mod den
omhandlede og projekterede udbygning af Hestetangvejen fra Terkalekoven til Kildebakken 1 Lynge-Uggeløse kommune.
Haide Jørgensen
Carl Poulsen
P.D. Jensen
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Frederiksborg amt, den ;. december 1949.
Heide-JørgenseD
cst.

fl1st111esqve~,d~~~s~~
underhenvisningtil
ove:a'fredn1ngszrsvnErta kendelse a:t 29.2.48. hvorefter påtaleretten til de pålagte fredningsservitutter er hoa overfredn1nesn'~:vne"t•

Udv9leet vodr9r~nde ~~ben?~vnsegnensgr9nr.e omr~derf
den ;' ~ deccr.!bel' 1)4].

af

År 1950, den ~. april,

afsagde overfradning8nævnet
t i l l rr. g s k e n j e l s e

i sagen nr.

654/46 vedrørende
vest og noYd for F~rum so.

fredning

af ocr1der

føleende

i Mø11eådnlen

Ved overfredningsnævnet~J
kendelse ,..:..f
23. februar 1<)48 beotemtes
bI. a. , at det p8 I:jatY.'.nr. 11 af Hesteto.ngs Mø Ile skull e være forbud t at opfø:ce bye:;ninger af enhver urt, herunder dri vhuse, boder,
skur'e eller anbringe andre indretninger,
1er ki.m virke ~[Iisprydende,
herunder l~dningsmuster
og hGCn.
Den 17. november 1958 har f'redninr.:;snævnetfor Frederiksbor-g
amt fremsendt et andrabende fra ejeren af m3tr.
tange Mølle, Jørgen S. Jørgensen,
om tilladelse

nr. 11 af' HestGtil p~ den del ~f

ejendoffiffien,
RO~
ligger mellem vejen og Møllcå~n, at opføre ~n landbrugsbygning
til brug som redskabshus
og stald i overensstem~else
med en andrCLtiendet v'3c;ilaest
tegnin;.2.
Ved freffisendulsen har fredningsnævnet
udtalt, ut nævnet ror
3it v8dkommcnde
kan unbefale, at tilladelse gives, idet by~r.in~en
hverken ved sit udse8nde eller ved sin placering vil virke skæmmGnde men tvæ.r:timod t'aluer godt ind i landskabet og bebyggelsen.
OveIfredning8næv~8t
finder herefter ikke at burde modsætte sig
o:oførelsen nf :len nævnto bygning i overensstemmelse
med den fremf3endte tegning. Meddelelse horom er den 7. j-:tnuar1959 tilstillet
ejeren.
T h i b G P, t e m m e s :
Don af overfredningsn~vn~t
den 29. fchruur
ken~else

vedrørende

fredning

af

områdor

1948 afsagte

i Mølleådalen

vest OG nord

--------

2.
for

Farum se skal

ikke

være til

hinder

for,

ejendomJ:1en mR.tr. nr. 11. af Hestetangs
Mølle,
vejen og Mølle8en,
opføres
en lnndbrugsbygning
skabshus
tegning.

og ~1tald i overensstemmelse

at

der p~ don del

som lig~er
til brug

med ~en andy'agencJet

Udskriftens

af

ffiellem
som redvedlagte

rit,ti~he4

bekr~f'tl~s.

-1

t//LJlZt,z-..,
F. G nr';e
overfredn

i.ngsnc'E:~et~

sekretær

REbQ

i~Ht/007

8tO.. ~

UD~JKLIF(r

af

11' 19 5Cl, cl en C.

okto ber, ,ifr->:Jgde
ovsrfredn ingsna;vuet
t i l l æ ~ s k e n d 9 1 R e

f,vlGsnd e

i engen nr. 654/46 ve1rørenee fredning ~f omr~d8r i Mølleådalen
vest og nord for Farum sø.
Ved overfredningsnævnets
kendelee af 29. februar 1948 bestemtes bl. a., at det p/l mc'tr. ~r. l];.af Hcstetangs
Mølle skulle
være fcrbudt at opføre bY[,LliDt;el'
{lf
enhv(3!'art, heJ-under drivhuse,
boder, skure eller nnbrinffe andre indretninger,
del ~an virke
mi sprydend e, ~1erunder ledningsmast er og hegn.
r

Ved tillægskendelse
af 9. april 1959 bestellitos det, at den
nævnte kendeIce ikke skulle værE til hinder for, at der p4 den
del af (-;jendommen matr. rll. 1];. af Hef3tetan~s Mølle, som ligger
mellem vejen og Mølle~e~,
opfør~s en landbrugsbygning
til brug
som redsk~bshus
og stald i over~nsGt8mm81Re
med den andragendet
vedlagte tegning.
Den 25. maj 1159 ans0gtp ejeren af ejondommen matr. nr. l];.
af Hest8ta~Gs MøllG Jørcen S. Jørgensen om tillQdcls~
til, at
den omhcmdl:.;de lancbrugsbygning
placeres p:J. den modsatte side
af vejen - og iøvrigt som viAt på en modfulgt skitse - idet anføres, at bygningsmyndlgh,;;d erne: i Lynge- Uggelø se kommunE:: af
flere grunde har fundet denne placering more ønskelib.
Da overfrccJ.ningsnævnet
for si t vGdkommen':1 e kun til træde, at
bygningen placeres som nu ønsket, vil overfredningonævnets
tillægskendel~e
af 9. april 1959 være at ændrA i overensstemmelse
hermed.
T h i b e s t e m m e s :
Den af ovel'fr()dningsnævn8t den g.

april

1<)59 afsagte 'tillægs-

2.
kendelse i sagen nr. 654/46 v2drør-endc fredning af omr8.der i
Mølleådalen vest og nord for Farum sø ændres 831(:oes, at bygningen anbringes nord fOT Hestetangsvejen og øst fol' den eksisterende
gartnerbolig s~le1es som viet P8 ~en andrag~ndet vedlagte skitse.

Udskriftens
b~kræftes.

rigtighed

j.~'

~~.{:'~I ._..

S

.j/Ude/'
F.

GragG
overfI'edningsnævn0ts s.ekrotær

/I~~z)50/',

c29h ../'}6°

U_D_~LJL It_

J_r_~

af

QY~~Kt&~NJNg§NÆ~Ø~~§_K~NY~~§~9æEQ~QKQ1~

År 1960, den 29. ~8rts, afsagde overfredningsnævnet
p~
gruYldlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
t i l l ~ g 8 Y. e n d e l s e
i sagen nr. 654/46 vedrøl'tmde frednin6 af omr8der i Molle8d8.1en
V8st

0[';

Ylord for Farum

Gø.

r skrivelse

af 16. juni 1959 har Nordsjællands
Elektricitcts
og Sporv8js Aktieselskab
ansøgt om tilladelse til med anvendelse
af ledningsll11.stel'
at etablere en lavspændingsledning
mellem
de nuværende led~inger pB. Hestetangvej og ledningerne p.i3.
Ganlesevej til forb<::dring af forsyningsforholdene
P:3 Skovgaard i Slagslunde-Ganlcse
komæune.
Den ommeldte ledning vil passere arealer, der er omfattet
af overfrE::dningsnævnets ker.delse Qf 29. fp.bruur 194·8, hvori
0.et for DB. vijt ang;:iI'
de orrhcmdlede 3.r8al("'·1'
bl. n. hedder:
f

l) Arealerne

2)

fredes

sB.ledes, at tilst~nden

pn

dem ikke mB.

forandres, men de skal med do :.lfdo fli::lgendebestemmelser
følg~nde indskrænkninger
udelukken~e kunne udnyttes P:3
samme m:3ie som hidtil, fortrinsvis 30m l~ndbrugsarealur.
Det er navr..ligforbudt
a) at opføre

bygning~r

~f enhver art, herunder

drivhuse,

boder, skure,E::ller qnbrince andre inaretninger,
der
kan virk0 misprydendo, herunder lAdningsmaster
og lign.

r et den 8. oktober 1959 afholdt møde vedtog overfr2uningsnævnet at imødekomme andr'agenrlet, hv-orom 'ler den 18. november
1959 blev givet ansøbercn underretning, og at ændre cverfred-

2,
ningsnævnets

forn~vnte

kendelse

T h i b e s t e ID ffi e e :
Den af overfredningsnævnet

i

overensstemmelse

ien 29. februar

hermed.

1948 ufsagte

kendelse vedrerende fredning af omr8der i Mølle8dalen vest ce
nord for Farum sø skal ikke være til hinder for etablering af
en lavspændingsledning
p8 master mellem de nuværende ledninger
p8 Hestetangvej og ledningerne p8 Ganløsevej i overensstemmelse med cJen andragendet

vedlagte

plan P 31626/1 I, l. udg.

Udskriftens
bekræftes.

rigtighed

~-;;

~-....-t...-(~/

'1 l- "~_~9'':''''-,.('~
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G'rage
overfredningsnævnets
sekretl:I'
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År 1964, den 18. januar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 654/46 vedrørende
vest og nord for Farum
\

r

fredning

af åmråder

i Mølleådalen

sø.

den af Overfredningsnævnet

den 29. februar

1948 afsagte

\

kendelse

pålagdes

en del af matr.nr.

~\

der bl.a.

21 sammesteds,

nr. 21a sammesteds,
l) Arealerne
forandres,
"1
\

'

sålydende
fredes

matr.nr.

som hidtil,

a) at opføre bygningor

således,

at tilstanden

b) at foretage

på dom ikke må

bestemmelser

kunne udnyttes

føl-

på samme måde

forbudt:
af enhver art, herunder

skure eller anbringe
herunder

som matro

som landbrugsarealer.

2) Det er navnlig

prydende,

og

servitut:

udelukkende

fortrinsvis

19b af Farum

senere frastykket

men de skal med de af de følgende

gende indskrænkninger

jordsmon

ejendommen

andre indretninger,

ledningsmaster

afgravning

affald

boder,

der kan virke mis-

og lignende.

eller opfyldning

ellor at henkaste

drivhuse,

derpå

af det naturlige

- 2 •

c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at benytte
bredderne til henkastning af affald
d) at nedbryde stendiger
3)

Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:

a) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning
af træer, buske og levende hegn
b) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse
af den eksisterende
c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet
d) at udstykke de under fredningen inddragne matr.nr. e eller
dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen
nødvendige.

.'
,I

j,

I skrivelser af 29. juni 1962 og 27. marts 1963 har
arkitekt Jørgen U. Berg, København, for bestyrelsen for "Helle-

~l

rup-Hus efterskole for ordblinde og læseretarderede" ansøgt om
på de nævnte arealer at måtte placere dels en sportsplads

i

tilslutning til den projekterede "Efterskole" for 100 elever,

\1

dels et underjordisk spildevands-,rensnings- og iltningsanlæg
til brug for "Efterskolen" i overensstemrrLelsemed en fremsendt
model og en skitse nr. 6202/5 b.
Overfredningsnævnet har under et åstedmøde den 4/10-63 drøftet sa
med ejeren og andre i sagen interesserede.

Det blev ved mødet

fra skolens repræsentanter præciseret, at der ikke senere i forbindelse med anlægningen af sportspladsen vil blive rejst spørgmål om opførelse af bygninger, faste mål m.m. og anlægning af

'~

J

- 3 -

4,

•
parkeringsplads,

da der alone er tale om en plads til benyt-

telse for skolen.
Danmarks
ladelse

Naturfredning0forening

til sportspladsen,

rensningsanlægget,

som anbringes

Overfredningsnævnet
ansøgte,

hvorved

pladsen
meget

skjult nede i dalen.

besluttede

herefter

at tillade

det

at dalens profil

skade ved anlægningen

selve skrænten,

sig imod til-

intet at erindre imod

bl.a. tages i betragtning,

ikke vil tage synderlig
der ikke berører

men finder

har udtalt

af en sportsplads,

og at baggrunden

for sport8-

set fra den anden side af dalen er nogle eksisterende

store drivhuse

beliggende

T h i

G TI

b e s t

fredning

det fredede

område"

m e s:

Den af overfredningsnævnet
se vedrørende

udenfor

den 29..f8
')l~ 1'3
~8afsagte kendel~
o

af områder i Mølleådalen

vest og nord

for Farum sø skal ikke være til hinder for anlæg af en sports),

plads og et underjordisk
~nlæg på det fredede

spildevands-,

rensnings-

areal i overensstemmelse

og iltnings-

med det frem-

sendte projekt •

•

Udskriftens

rigtighed
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År 1964, den 28. januar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 654/46 vedr. fredning af områder i Mølleådalen vest
og nord for Farum sø.
Ved den af Overfredningsnævnet

den 29/2 1948 afsagte

kendelse pålagdes der bl.a. ejendommene matr.nr. l~

og laf, Heste-

tangs Mølle, Uggeløse sogn, sålydende fredningsservitut:
~ l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende bestemmelser følgende ind~'

...!'

skrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,
fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder,

•

skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster

og lign.

b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige
jordsmon eller at henkaste affald derpå
c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at benytte
bredderne til henkastning af affald
d) at nedbryde stendiger.

3) Det er uden fredningsmyndighedernes

tilladelse forbudt:

a) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af

II

;~.

træer, buske og levende hegn
b) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse

af

-2-

den eksisterende
c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet
d) at udstykke de under fredningen inddragne matr.nr.e eller dele
heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen nødvendige."
I skrivelse af 22.maj 1963 har advokat Johan Asmussen
for Det Danske Spejderkorps ansøgt om tilladelse til at opføre en
spejderhytte på ejendommen.
Overfredningsnævnet

har den 4. oktober 1963 besigtiget

det pågældende areal og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening

og andrageren.

Under hensyn til bebyggelsens særlige formål og til, at
byggegrunden ligger meget skjult og nær en eksisterende spejderhytte, vedtog man at tillade opførelsen, dog således at hytten skal
)

kunne forlanges nedrevet, såfremt den overgår til andet formål.

'r:.'

T h i

b e s

t

e m m e s:

Den af Overfredningsnævnet

•

den 29. februar 1948 afsagte

kendelse vedrørende fredning af områder i Mølleådalen vest og nord
og laf
for Farum sø skal ikke være til hinder for, at der på matr.nr. lag!
af Hastetang Mølle, Uggeløse sogn, opføres en spejderhytte på betillgelse af, at bygningens størrelse, udseende og placering godkendes af fredningsnævnet,

at bygningen kun benyttes til spejderfor-

mål, og at den kan forlanges fjernet, såfremt den overgår til andet
formål.
Udskriftens rigtighed
bekræftes
//

c'.{..ø.-g
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Kaas-Petersen
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År 1965, den 16. november, afsagde Overfredningsnævnet følgende

l'

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 654/46 vedrørende fredning af områder i Mølleådalen
vest og nord for Farum sø.
Ved den af Overfredningsnævnet den 29. februar 1948
afsagte kendelse pålagdes der bl. a. ejendommen matr. nr. l ~,

,-

Farum by og sogn, sålydende fredningsservitut:
II
h

"l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende bestemmelser føl-

e

e

gende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme
måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer,
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder lodningsmaster og lign.,
b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige
jordsmon eller at henkaste affald derpå,
c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at benytte bredderne til henkastning af affald,

I' -

ri/fIJIII' -

.

tt

~,

- 2 d) at nedbryde stendiger.
3) Det er uden fredningsmyndighedernes

tilladelse forbudt:

a) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende hegn,
b) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse
af den eksisterende,
c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand
vejrettigheder nver arealet,

•

d) at udstykke de under fredningen inddragne matr. nr.e eller
dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen nødvendige."
I 1953 ansøgte Korsvejens skoles weekendhytte-udvalg
Overfredningsnævnet

om tilladelse til på et nærmere angivet are-

al af matr. nr. l ~, Farum by og sogn, - senere udstykket som
matr. nr. l m ibd. - at opføre en weekendhytte. Som erstatning
for dette areal skulle til gengæld fredes et andet areal, del af
matr. nr. l h ibd., der da tilhørte fru Laura Terkildsen, som
havde givet sin tilslutning til fredningen.
Overfredningsnævnet

gav i skrivelse af 9. april 1954

fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds underretning
at man var sindet at tillade opførelsen af weekendhytten,

om,

såfremt

fredningen blev udvidet som anført.
Imidlertid fik weekendhytte-udvalget
andragendet om byggetilladelse

i 1956 afslag på

fra byudv~klingsudvalget

for Kø-

benhavnsegnen.
Weekendhytte-udvalget
ningsnævnet for Frederiksborg

forhandlede herefter med fredamtsrådskreds, der i en skrivelse

•

'~

- 3 af 17. september 1956 gav tilladelse til på nærmere vilkår at
opføre 2 sommerhuse på arealet. Til at give denne tilladelse, der
indebar en ændring af den af Overfredningsnævnet
og hvorom Overfredningsnævnet

afsagte kendelse,

ikke blev underrettet, savnede fred-

ningsnævnet kompetence.

r oktober 1956 gav Farum kommunalbestyrelse meddelelse
til udvalget om, at kommunalbestyrelsen

•

over for byudviklingsud-

valget ville anbefale en udstykning til 2 sommerhusgrunde på betingelse af, at der blev etableret en 3 m bred adgangsvej til de
grønne stier fra Kong Volmers vej, hvilken betingelse hytteudvalget accepterede.
Parcellen blev herefter søgt afhændet, men først i
1959 henvendte en køber sig til Statens konsulent i naturfredningssager for at få godkendt planerne til opførelse af 2 huse.
Det blev her - idet ejheller konsulenten kendte fredningsnævnets

e

e

e

skrivelse af 17. september 1956 - oplyst, at Overfredningsnævnets
tilladelse krævedes til en sådan anvendelse, og at Overfredningsnævnets tilladelse næppe kunne forventes.
Sagen rejstes derefter over for Overfredningsnævnet,
der har søgt at formidle et salg af ejendommen til Farum kommune,
men dette salg er imidlertid strandet på uoverensstemmelse

mellem

parterne om købsprisen.
Overfredningsnævnet

har efter besigtigelse af ejendom-

men og under hensyn til sagens omstændigheder besluttet ikke at
ville fragå den af fredningsnævnet
T h i

i 1956 givne tilladelse.

b e s t e m m e s :

Den af Overfredningsnævnet

den 29. februar 1948 afsagte

~,
.'

-4kendelse vedrørende fredning af områder i Mølleådalen vest og
nord for Farum sø skal ikke være til hinder for, at der på matr.
nr. l

m,

Farum by og sogn, opføres 2 beboelseshuse på betingelse

af, at bygningernes størrelse, udseende og placering godkendes
af fredningsnævnet.
Udsk~iftens rigtighed bekræftes.
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1973,

År

d'3D

9.

november,

afs8.gde

Overfredningsn::ev.o.et

følgonde
t i l l

i sae;en

nr.

654/46

og nord

for

Farum

Ved den af
sagte
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l39/79 .

Tlf. (03) 26 98 00 ml. kl. 9-12

Vedr. klage over bebyggelse på ejendo~~en ~atr. nr. l l, Hestetangs
Mølle, Uggeløse sogn, Hestetangsvej 204, Farum
og

vedr. ansøgning om ændring af tagkonstruktion på eksisterende hestestald og hønsehus på ejendom~en matr. nr. l l, Hestetangs Mølle,
Uegeløse sogn, Hestetangsvej 202, Farum.
Ved skrivelse af 22. januar 1979 har arkitekt Palle S. Jørgensen,
Hestetangsvej 210, Farum, for nævnet indbragt en klage over bebyggelsen
på ejendommen Hest~tangsvej 204, som siden 1971 er ejet af Peter Schmidtl
Jensen. Nævnte ejendom udgør i forening med Hestetangsvej 202, som ejes
af Erik Jørgensen og nr. 208, som ejes af Johannes Fleischer een samlet
ejendom matr. nr. l l, Hestetangs Mølle, Ubgeløse sogn.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 i henhold til hvilken den er pålagt servitut A vedrørende
landbrugsarealer uden landbrugsbygninger. I henhold til kendelsen skal
arealet fredes således, at tilstanden ikke mR forandres, men udelukkende
udnyttes på sa~e måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
Det er navnlig forbudt bl.a. at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan
virke misprydende, herunder ledningsmaster og lignende, og at foretage
afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon.
Ved Overfredningsnævnets tillæeskendelse af 9. april 1959 er meddelt ejeren af matr. nr. l 1, Hestetangs Mølle, Jørgen S. Jørgensen,
tilladelse til på den del af ejendommen, der ligger m~llem vejen og
Mølleåen at opføre en landbrugsbygning til brug som fedskabshus og stald
i overensstemmelse med fremsendt tegning.
Ved Overfredningsnævnets tillægskendelse af 8. oktober 1959 er
meddelt for~~vnte ejer tilladelse til at omhandlede landbrugsbygning
placeres på den modsatte side af vejen således, at den anbringes nord
for Hestetangsvejen og øst for den eksisterende eartnerbolig.
Omhandlede gartnerbolig
er nu Hestetangsvej nr. 208.
,
I
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Klageren gør indsieelse mod,
der i stedet for en landbrugsbygning øst for gartnerhuset er placeret en beboelsesbygning,
der nord for beboelsesbygningen er en halvt nedgravet garage med
nGdkørsel, og
der umiddelbart nord herfor er opført en staldbygning i l~ etage
med ca. 300 taghældning.

Ved kendelse af 13. juni 1972 har fredninesnævnet Qeddelt Johannes
Fleischer som ejer af nr. 208 tilladelse til at øge taghøjden fra 5,40 :TI
til 7,10 m og indrette beboelig tagetage.
Ved skrivelse af 7. september 1978 ~ar Overfrednin&snævnet meddelt
Farum Ko~~une, at etablering af hestefoldeindheeninger bl.a: på matr.
nr. l l ikke er i strid med fredninesbestenmelserne.
Ifølge oplysninger fra Allerød Kommune er den 5. juli 1976 sket
anmeldelse om opførelse af en traktorgarage, og anmeldelse er accepteret, men bygnings attest ikke udstedt.
Nævnet har holdt møde og besigtigelse på ejendo~~en, der ligger
på et mod Mølleåen skrånende terrron mod syd begrænset af Hestetangsvej,
mod øst af enearealer og mod vest af privat vej, der danner adgangsvej
til en naboejendom.
Ejendommen mod Hestetangsvej fremtræder i stil med forB2vnte gartnerbolig, og med en tGrrasse nord herfor under hvilken er etableret
garage. Nord herfor er omhandlede staldbygning, som ligge lavt. Eje~en
har oplyst, at terrassen er dannet ved planering, men han har ikke fore-'
taeet afgravning.
N~3vnet har efter indbydelse fra klaseren set den ham tilhørenc.e
ejendom Hestetangsvej 210, hvorfra det ikke er muligt at iagttage bebyggelse på nr. 204.
Klageren har i en på mødet afleveret skrivelse gjort ~ældende, at
saeen skal behandles efter naturfrednin~slovens § 34 A, og s~fre~t ~vnet er i tvivl om anvendelsen af § 3lt eller § 34 A, må sagen henskydes
til Overfredningsnwvnets afgørelse. Subsidiært anføres, at såfremt
n~vnet v@leer at behandle sagen efter lovens § 34 og meddeler dispensation m~ der ske tilbaeebetaling af den i 1948 udbetalte erstatnin~,
stor 3.000 l<::r.
Således foranlediget skal nævnet meddele, at da Overfredningsnævnet i 1959 har meddelt tilladelse til opførelse ef e~ st81~bye~ine, og
c.adermes størrelsesforhold i1<::ke
ses c:mdret, findes c.en omst23nc:i[hec.,
at bGbyggelsen nu.er indrettet til en beboelse til~asset o~givelser~e

- 3 il{ke

at VE3re i st:"id med i'redningens formål at l..mdgå s~:;r::'r:lende
bebyg~el-

se.

}led hensyn til den nedgravede garage fin~es denne uhcer he~s~stagen til sin ~lacering som skjult under bysnineen ejheller at W3re i
.strid med freclningens formål, og det findes H:ke soc.t:;jor
..
t, at ,:er er
foretae;et afgravning af det naturlige jords:1on, men kun ylanerir'..c
..
~1ed hensyn til den opførte staldbYf.nin~ c~r dsnne klart ud over
o~fanget af det tilladte byggeri, nen henset til nt cc~ er meccelt tilladelse til etablering af hestefoldeindretninger,
og der 0~S2 på ejendOlllInen
Hestetangsvej 202 findes en staldbvr:rninc, mod hvil~en der Hc:{e
ses at ~'3re rejst indsigelse samt at bygnin~en naturli0t er føjet til
eksisterende bebye;eelse, findes der il{ke herved at ·v,',)re
e;jort såc:2..nne
indsreo i frednincens for~ål, at der bør kr~ves nedrivning.
~~vnet finder herefter at kunne neddele dispens2tion fr2 Ove~fred.ninssnF.Jvnetskendelse af 29. febrw?r 19L;.8 på vilkår, 2,"": c.er pc: eje:::;.dommen tinclyses c1e1elarationom, at der ikke p:'leje~ldor:unen
Hestetanesvej
204 opfores ydGrlieere bebyggelse samt om- oe tilbygnins.
Nævnet har på sanme møde besietiGet ejendommen Hestetancsvej 202 i
8nlednin~ af den fre~sendte ansøgninr, o~ 83ndring af t2gxo~struktion p~
eksisterende hestestald oG hønsehus. AnsøGnin~en vedr~r2r ~ndrin5 af
eksisterende bye;nings ensidiGe tag~~ldnine med ret rinse f~ld til s~æro-pbY:'3l1ing
til tag med hc.:;ldning450 og med tagc1:J~er..ins
ef blå eternit.
Der er i bY8ningen indrettet hesteboxe og udvidelsen ønskes af hensyn
2
til hesteholdet.
Således foranlediget sl{al nævnet udtale, at man under henvisnir.e
til tidligere meddelt tilladelse for så vidt angår ejendor;;me~Hes-:etan7S
vej 208 finder at kunne dispensere fra Overf~ednings~~3vnets kendelse af
29. februar 1948 i overensstemmelse med de fre~sendte tegnince~.
Den af lliJVnetsåled~s meddelte tilladelse bortfalcer i De~~2r af
naturfredningslovens
§ 64 a, såfrent den ikke er udnyttet inden 5 a~
fra tilladelser..smeddelelse.
N03VY'.ets
afgørelse kan inden 4 u!3er pe.ankes til Overfrecl:--lingsY'..w'\
.c:
af den, der har bec~ret frednings~~vnets afsørelse, ve(~o~~e:'\~8 a~tsråd, hovedstadsr:~det, korr:.munalbest:/relsens~rjt 8.r..erl~en.c1.t2
::0::: er.'::--l::;er
o~ institutioner, der virker for gen.nemførelse af naturfre~~i~sslove~s
forrr:;~J.l.
De:--l meddelte tilladelse lean d.erfor ild{e uc.nyttE:s:f.:;r ._~-:;:efriste~s udløb, jfr. naturfredr..ingslovens § 58.
'-'
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Ang. bebyggelse på matr. nr. 11 u, Farum by og sogn, Hestetangsvej
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Ved brev af 18. oktober 1979 har Farum Kornmune, Byrådet, ansøgt om
nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et 11 m 2 stort væksthus
og et 43,2 m2 stort udhus, sidstnævnte forsynet med 3 fag vinduer og
kælder på matr. nr. 11 ~, Farum by og sogn.
Sagen har af n~vnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 bl.a. således, at det uden fredningsmyndighedernes samtykke
er forbudt at opføre bygninger af enhver art herunder drivhuse, boder,
skure og lignende, og ved genopførelse eller ombygning af eksisterende
bygnineer skal tegninger forinden godkendes af fredningsmyndighederne.
Det skal dog være nærværende ejendoms ejer tilladt at lægge tegltag med
rejsning på eksisterende hus, samt under fredningsnævnets censur at opføre et mindre drivhus og et mindre udhus.
Således foranlediget skal ru~vnet herved i medfør af fredningskendelse af 29. februar 1948 for sit vedkommende udtale, at den ansøgte
bebyggelse for så vidt angår udhuset efter de fremsendte tegninger og
beskrivelse i størrelse og udformning på højt fundament med kælderudGang mod syd overskrider den i kendelsen indeholdte tilladelse til opførelse af et mindre udhus, hvorfor nævnet ikke kan meddele tilladelse
til o~førelse af det beskrevne ucllius.
Derimod finder n~vnet for sit vedkommende i medfør af fornævnte
l\Emc~(?2.e E~ at kunne meddele tilladelse til opførelse af det ansøgte 11 me
:3i:or'(?
v~3ksthus i overensstemmelSE? med de fremsendte tegninger.
; Den af nævnet således meddelte tilladelse til opførelse af vækst\ ,huse~ to~tfalder i medfør af naturfredningslovens § 64 a; såfremt den
:..,:lkkel~r udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
. Hc.nmets afgørelse kan inden 4 uger påankes tilOverfredningsnævnet
af dl~n, der har begæret fredning:mævnets afgørelse, vec:kommende amtsråc
hovedstadsrådet, kommunelbestyrelsen samt anerkendte forer.i:r:ger
og

"".
./ .

- 2 -

5_r~:;;titutionert der virker

•

af naturfredningslovens

:~c)rm:L.DE~n
meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes
::rist(?ns udløb, jfr. naturfredningslovens
§ 58 .

En genpart af tilladelsen
ren .

•

for gennemførelse

vedlægges til

udlevering

før anketil

bygher-

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

e)

Adr.: Kriminaldommcrkontoret

F. S. nr ....

Torvet 3-5, 3400 Hillerød

!

96/.'99.

Tlf. (03) 26 98 00 ml. k!. 9-12

...

lO

Ang. bebYGGelse på matr. nr. 91 .f og 91s., F8rum by o::; soen.
Ved brev af 29. anril 1980 har farum Kommune, byrådet, på vegne
Hans Christian Petersen som ejer af ovenn~vnte ejendom belizgende
Hestetangsvej 1~9, 3520 Farum, ansøgt om nævne~s Godkendelse af en
ombygning på matr. nr. 91 Q og 91 d, Farum by og sogn, bestående i
udskiftning af ejendommens tagdækning med røde tagste~fil store eternitplader af mørk farve.
Sagen har af nævnet v~ret forelagt Hovedstadsr1det og Danmarks
Naturfredningsforening.
S3ledes foranledieet meddeler nævnet herved i medfzr af fred"n~ng~~kendelse af 29. februar 19L18 for sit vedlwITJIlende
tilladelse til
den anszGte bebyggelse i overensstecrmelse ned de frcI~sendte tegninger
på vilkår, at tagdækningen udføres i et ikke reflekterende materiale
i en mzrk farve.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikl~e er udnyttet inden
5 år fra tilladclsens meddelelse.
Nævnets afgørelse k2n inden 4 uger påankes til Overfredninesru~vnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedko~~ende
amtsr~d, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse· af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
aru{efristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 .
En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren.
I
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Ang. bebygeelse p3 matr. nr. 103 Q, Ganløse by og sogn.
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Ved brev af 3. maj 1978 har Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning,
ansøGt om nævnets godkendelse af et fra FDF/FPF, 23. kreds, modtaget
projekt til ombygning af og tilbygning til spejderhytte på matr. nr.
103 8, Ganløse by og sogn.
.
Projektet omfatter et bebygget bruttoare81 i stueplan stort 138,51
m2 og en l. sal med bebyge;et bruttoareal stort 70,92 m2 eller ialt

-

209,Ld

2
m •

I K01ITmUnenSskrivelse anføres, Bt det er ko~munens opfattelse, at
nævnte projekt er i overensstem~else med Hovedst8dsr:3.dets tilladelse
af 22. september 1975 og Overfredningsnævnets tilladelse af 8. januar
1976.
Ejendommen er omfattet af 9ver~rG~n~E~snwvnets kendelse af 29.
febrUAr 19/-18,'
oG den 22. :juli 1975 meddel te Th'Bvnettilladelse til et
(L
,T
{ :2 -.1- (
2
byggeprojekt stort ca. 175 m , en "svalegane;" p:~ under 90 m og med
udnyttet tagetage pA vilkGr af tinelysnin~ af deklaration, hvorefter
bebYGGelsen kun m1 benyttes af FDF o~ ikke mA udlejes eller udlånes
til 8ndre orgonisationer eller enkeltpersoner.
Frivilligt DrenGe-Forbund, Københavns ?3. kreds, ankede afgørelsen
til OverfredningsnJ3vnet med påstand om deklarationens bortfald. I den
af den 8. januar 1976 trufne afgørelse siges bl.a.: "
I 1970 var
der s'lledes p& ejendommen 2 bebyg,f::elser'.
Ifølge oplysninger fra Stenløse
2
?
lcommune var det gamle hus pil ca. 55 m- + udnyttet ta[;etap-;e
på ca. 24 mL.,
medens det senere opførte, incl. tilbygningen p3 26 m~, var på ialt ca.
70 m2 + udnyttet tagetage. Det senere opførte hus blev fjernet i begyndelsen af 1970erne
Man skal herefter meddele,' at overfredningsnævnet på møde den 27. november 1975 har besluttet at ændre
fredningsnævnets afgørelse, idet man under hensyn til fredningens formål samt de under sagen afgivne udtalelser har fundet at måtte afslå
opførelse af det ansøc;te projekt pA grund af den store udvidelse af
bebygGelsesarealet. Efter overfredningsnævnets opfattelse falder et s~
omfattende byggeri udenfor, hvad der ved l<::endelsen
er hjemmel for fredningsnævnet til at tillade. En tilladelse m&tte således foruds~tte en
tillægskendelse afsaet af overfredninf,srrevnet i henhold til naturfrecnin~slovens § 34. Man finder imidlertid at kunne tillade et projekt
I

•

{I

(-f-

')

- 2 p~ ca. 70 m2 og med udnyttet

tagetage

belicgen..ned af fredningsnævnet.

efter godkendelse

Man har samtidig

ophævet

af udseende

og

det sJ3rliGe

vilk2lr om r<.idigheds".Jeerænsning,idet man er enig i, at dette må anses
for mindre praktisk, hvortil kommer, at 70 m2 svarer til den i 1970-71

•
I

I

nedrevne bygning
l!
Ansøgningen af 3. maj 1978 har været forelaGt FredninGsplanudvalget, der bl.a. har udtalt, at man under ingen omstændigheder kan anbefale den ansø~te bebyccelse, som langt overskrider den af Overfredningsnævnet accepterede størrelse på ca. 70 m2 og med udnyttet tagetaee . Udvalget finder det endvidere alvorligt betænl-::elil3t
at godl\:ende
2
bebyggelsen på ca. 70 m , såfremt det ikke sikres, at bebyggelsen alene anvendes til spejderform11 og lignende ungdomsform51.
Ansøgningen blev ligeledes forelagt Farum 3kovdistrikt, som henviste til sin tidligere afgivne udtalelse af 20. maj 1975 ifølge hvilken ejendommen er beliggende mellem og crænsende op til statsskoven
Ganløse Ore (Farum Skovdistrikt) oe Ryget (Københavns Skovdistrikt),
der begge iføle;e aftale mellem statsskovbruget
og cliverse un~~somdorganisationer, herunder også FDF, og i forståelse med fredningsplanudval[et er henført til katesoricn "besl-::yttetskov", hvill(et indebærer, at
begge slwve er lukkede for organiseret øvelsesvirksomhed
for såvel Ungdomsl{orps og Dansk Idrætsforbund som forsvar og hjemmeværn. Endvidere
grænser ejendommen mod øst på en strækninc af ca. 200 m op til Sortemosen (matr. nr. 18 Q, Kirke Værløse by, Værløse sogn), som ejes af
statsskovbruget
og administreres
af Købe~~avns skovdistrikt. p~ nævnte
ejendom er i 1942 tinglyst deklaration ifølge hvilken arealet lukkes
for offentligheden
i almindelighed af hensyn til specielt mosens særprægede flora. på denne baggrund finder s)(ovdistriktet, Dt en restaurering af den tilba~eværende,
kondemnable, mindre bygninG, endsige nybygning på grunden som ans2Jgt absolut uønsl..;:et,
idet anlæggets udnyttelse er i modstrid med skovvæsenets og fredningsplanudvalgets
bestræbelser for at friholde Ganløse Ore - Sortemose - Ryget komplel(set for organiseret øvelsesvirksomhed.
Denne udtalelse er tiltrådt af 'Københa~s
skovdistrikt.
Farum Skovdistrikt har endvidere udtalt, at distriktet fortsat m~
ønske si~ en rådighedsbegrænsning
s&ledes at udleje af bygningen i
almindelighed ikke ms finde sted, men derimod nok til korps og organisationer. som er medlemmer af Børne- ar Unedomsorganisstionernes
Samr~d, ligesom det ønskes præciseret overfor FDF, kreds 23, at dispensQtion til afholdelse af organiseret øvelsesvirksomhed
i den beskyttede
skov Ganløse Ore ikke vil blive givet.

I
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Nævnet tilskrev herefter kommunen om at det fremsendte projekt i
henseende til størrelse var i strid med Overfrednin~snB\mets tilladelse
af 8. januar 1976, og kommunen meddelte ved skrivelse af 5. februar
1979, at man accepterede, at der alene meddeltes tilladelse til opførelse af en tilbYGning på ca. 70 m2 med udnyttet tagetage.
Hovedstadsrådet har ved skrivelse af 16. november 1978 fornyet
sin tilladelse af 22. september 1975, jfr. §§ 9 og 7, i lov om by- og
landzoner i overensstemmelse med den af Overfredningsru~vnet meddelte
dispensåtion af 8. januar 1976 på vilkår, at ejendommen alene benyttes
til ungdomsform81 (spejderformål og li8nende), hvorom Hovedstadsrådet
har ledet tinclyse deklaration på ejendo~men.
Ved brev af 3. januar 1979 fra Stenløse Kommune, Teknizk ForvaltninG, til FDF, 23. kreds, fremsendtes Hovedstadsrådets fornwvnte tilladeIse, ligesom ansøger blev anmodet om, såfremt se.c;e:n
øns~{edes viderebehandlet, at fremsende projekt i overensstemmelse med Over!redninLs~~~1ets dispensation af 8. januar 197G.
Ved sl<.:ri
velse af l!+. marts 1980 frem15endte FDF, 23. l{l~ecis,
Valbys
vestlige sogne, til Stenløse Kommune et nyt projektmateriale omfattende istandsættelse af den eksisterende ca. 55 m2 store bygning og ny
tilbysning p~ ca. 70 m2, begge bYtnineer med udnyttet ta~etage, hvorved det samlede~ageareal
bliver 209,5 m2, og bygningerne indre~tes
med grupperwn og 24 senGepladser. Anvendelsen vil sl<.:e
i overensstewnelse med den deklaration vedrørende rådighedsindskrænlming, som Hoved.stadsrQdet har ladet tinglyse på ejendommen.
p.,\foranledning af flere beboer'e i ornr(~ldet
indkaldte n:.cvnettil
åstedsforretning den 8. juli 1980. Indkaldelse blev bl.a. fremsendt
til Københavns Skovdistrikt , og skovrider E. Laumann .Jørgensen tils]{rev den 27. juni 1980 nfovnet sålydende: "...... Undertet;nede er i1~ke
i stand til personliet at give mød.e ved nævnsmødet den 8. ,julilcl. 13
om spejdererunden opad Ganløse Ore. Jee skal derfor hermed skriftliBt
fremføre, at en evt. tilladelse til om- og tilbygning i relation til
deldarationen af 17/11 1978 bør anføre3 til kun at gælde medlemmer ':lf
,
Børne- og Ungdomsorganisationernes .s8mr,-~d,
altså F.D.F., F.f-'.F.,D.e.I.
D.D.P.S. , D.D.S. og K.P.U.M. 013 K.P.U.K.
Sagen giver iøvrigt skovdistriktet anledning til at udtale, at
placeringen af stor, udbygget spejderbyr;ninG er den d3rli~st tæn~elice,
idet RY13et skov er lul<:.~{et
for organiserede øvelser af enl1.vl2r
a~~tfor
ungdoms organisationerne m. fl., idet clen er "beskyttet slwv" of,den
til,grE'Jnsende
"Sortemose" er belagt med tinglyst deklaratioI"'.
om, at enhver ~orm for færdsel i mosen er forbudt. Alle de statsejede arealer
mOl;' syd'jst 1<:8nalts:?ikke brUGes tj.l spejclerbruc;,bOl~tset fra evt.
j ndividl.lJ::l
s:;J2ds(::ren.
Dette er meddelt ans,u(::ernc.;
i 1978, men det m:~

I

-

Lo..

pr::eciseres nu, sA skovdistriktet
f.'.;es
ud for Eit formene

bruGerne

-

ikke efter et evt. dyrt bY~0eri
af nybY8[)2riet adean8

h~Bn-

til de østvi~ndte,

offentlice Eirealer."
Ved skrivelse af 2. juli 1980 ·::raJ"i'DJi'
/FPF, 23. kreds, til n'Bvnet
mec.ctel
tes bl. a.: "
Vi øn.sl<:er
derefter c,t bem23r~ce, 8t der i 1953
efter ~ensidiG venlig overenskomst
skete et frosalc; af metro nr. 103 2
til hr. legotionsråd
Tryggvi Sveinbjornsson
(nuv. Sortf.lo,scm15) o~ elI
nyt ma.tr. nr. 103 ::ir: til fru bille(lhugger KAtrine Je.cobsen (nuv. Sort-

•

•
I

•

mosen 17) for at skabe mere afstand mellem lejren og de to beboelser.
Salgs3ummerne
var kr. ~50 hhv. 750!
Det er vor bestemte opfattelse, at vi også på alle anere områder
i de 19 - 20 år lejren var i brug har kunnet tale om tinsene med de 2
familier oG forøvriet ogs~ med mosens øvri~e beboere. Der- stadig tættere; slwVWJlcst i mosearealerne
m3. oGså r.1edtiden have givet en stadig
bedre dwmpning af støj fra lejren.
DGt er ur1der alle oJrlstJmd.i.gh(;~der
vor best8mte opfattelse, at anvendelsen af ejendommen til lejrbrue er endeliet godkendt loed de af
bycningsmyndighed
og overfredningsDD'3Vn i 1950 Givne til1o.de1ser. Den
siden 18.1.1975 på5uede bY8ge.sagsbehandlins
er alene nødvendiggjort
af en rækIce ulykkelige omstG:mdlcheder, der lwrt ken re:t'ereres sc'Uedes:
....••...•• ~ed zonelovsmyndighedernes
stillinG i denne 0a~ samt de
senere civne tilladelser,
.senest d. lG.ll.1978, hvor myndi[:;heclcmhar
lad~t anvendelsen tinelyse på ejendommen er den fremtidiee anvendelse
til lejrbru~ nu be;kræftet flere ganee.
Med hensyn til spørgsmålet
om udlejninc er det vor bestemte op.Lettelse, at der med freclningsnævnets kendelse af 22.7.1975, vor an1\.e
af 22.8.1975 samt overfredning3r~vncts
kendelse af 8.1.1976 er skabt
k18rhed på de;tte omr~de.
Til belysning af den af beboerne påklagede udlejninc vedlwsges
som bilaG er'e~clæring
af 10.8.1975 fra overlrorer Gunnar Eschelund,
der forestod ucUejnin2:en i perioden 195'+ - lCJG7, idet samtidie bem~:;rkes, at Hovedstadsråclets forvel tning over for os har bek!'c3.f·~et,
at en
tilsvarende bredere ucllejninc falder helt inden for rammerne 2\:;: den
tinglyste deklaration om anvendelse.
Hed hensyn til fuglelivet i Sortemosen berrk.'Brkes,
at vi nat'Jrligvis er bGkendt med den mancesidede
bacgrund for naturparkens
etablering, herunder også forholdene om~ring dyre- og fugleliv. Den pu c_et
føromtalte bilag refererede henvendelse
fra medlemmer af arbejdsudvalget repræsenterer
imidlertid den eneste i denne forbindelse relevante
henvendelse fra myndigheder
taget i de 30 &r ejendommen

og anerkendte forenine;er, som vi har mod.har været i vor besiddelse,
08 vi till~ley
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os derfor forsiftigt
at lwnklud ere, dels at de skader
20 år le,jrbY[1;ningerne var i brug har p;~ført fuglelivet
set

ri')~iJ<:evidde,og dels

vi i de omtrent
af stær~{t begn'.;r_-

at vi i al bE:.slcedenhedpd anden ITl2.dehar bidra-

f,et til at fr~
formålene med naturparken.
Let er en naturlig
sag, at vi i den daglige drift
af ejendommen
fremover vil sØCe at f~ etableret
et tilsvarende
Godt s~nlQrbejde med de
nye naboer, som vi tidliGere
havc.e med de dawJrende beboere, lit~e30m
vi er parate til at rette
vedrørende fugleliv
m.v.,

,

os efter overkommeliGe, praktiske
anvisninger
hvis vi m&tte f J henvendelse herom fra myn-

digheder eller anerkendte foreninGer
"
Under åstedsforretninc;en
hen1:1oldt slwvrider Poul Fctersen ':rr-; F'erum S~wvdi3-:rikt sig til sl{ovrider Lnum2.nnJør[cnscns
s:"ri velse ef ?7.
juni l<)Go og ::remh::evedebetu:;nkeli8hec~(m ved fortollcnincen
2f beGrebet
"un8domsform:~1.1"
herunder udlejning
til f. el~s. skoleklasser
uden .s23rligt tilhørsforhold
til stedet.
Repræs~ntanten fra Dcnsk Ornitologisk
Forening udtalte
sig imod
projeldet
under henvisninc; til omr;~dets følsomme lwrskter
af mose med
den herfor specielle
fuglebestand,
en naturtype
i tilba~egang,
og risi-,
koen for at brugerne ikke holdes fra de beskyttede
omr~der.
Hoved3tadsr~dets
repræsentant
hnvde intet at indvende mod projektet
s'~:fremt det udføres i overensstemmelse
med Overfredning:..;rriJvnet::>
tilladelse

af 8. januar

1976 heller

ikke mod en eventuel

høj tagrejs-

nin~,

•
•

og ville
r:erne støtte
en brugerb81.'~r;))Yl:ming
til spe,jdere.
De omkrin13boende modsatte sie; projektet.
På l1J3vnets forslag
05 med ans08ers samtyl<.:kehar nævnet herefter
den 21. juli 1980 tils:<:revet
Stenløse Kom~une om muligheden for at

fremskaffe andet eenet arenl til opførels€
af en spejderhytte
for FDF/
FPF.
I ru:3vnets sl{ri velse er bl. a. anført,
at der efter det oplyste
ikke er etableret
vandforsyning
til arealet
og ikke foret2get
kloakering nf dette.
Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning,
har ved skrivelse
af 16.
september 1980 meddelt, a~ man fastholder
det fremsend-te projelct med
2
et etaG:(.;area.l p:'l CG.. 210 m s&lodes .som af OV0rl'reclllinc,<,:m;
JVnet <Jccq)teret,
senest bekræftC?t ved telefonisk
samtale med Ovorfreclningsn:avnets formand den 2l~. marts 1979, og at kor,'JmurJ,en
ikke er i stand til at
anvise et eGnet kommunalt ejet areal til iorm3let.
3::1ede.s foranlediget

•

a C de omlicgende
deles betænkeliet

skal

nævnet herved

udtale,

at det p:5.grunc.

skovarealer
oG den iøvrigt
uberørte natur findes S:Jl~at meddele dispensation
til den ansøgte om- o~ til-

'~~T~::ning', som t.i.llader 2/" mC?nnesl<,:er3
tilste:.-levosrelse
på et rele-t j.7t ::E;gr'ænset arenlog
med.heraf følGende slid P~1 naturen,
men henset -eJ:"

I

I

- 6 at YJY'o v4ektet findes i overensster:!H:else med OVE:r
frednin,r)'slu.'J'mets
til•
ladelse af 8. januar 1976 og til,
at der ilcL:e under r(13rVccrcnc.le
sags
4

behandling er fremlwrnmet oplysninGer;
som iklce ogs5. nar vC'3ret til
stede under behandlingen ved Overfredning.s:r:Bvnl2t, finder nævnet på
erundlag af det s~ledes givne tilsaGn at måtte meddele dis~ensation
til den ansøgte om- og tilbygning
i medfør af Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar 19~8.
Den af Y1..'Dvnet
s{lledes meddel te tilladelse
bortfc,l(~er i medfør af
naturfreclningslovens
§ 6/! a, såfremt den il\J~e er udnyttet inden 5 år
fra tillaaelsens
meddelelse.
Nx-vncts afgørelse

ken inden

L}

uger p[w.n1<::es
til

Overfrec1ninGsn.av-

net 2. f den, der har beG_uret frednin(;snævnGts afgørelse,
veclcon:r::ende
(J.>;rtsrud, hovedstadsrcldet,
komnunalbestyrelsen
samt ar_e:r'l\el~dtcforenin~er o~ institutioner,
der virker for gennemførelse af naturfredningslovens form~ll. D2n meddelte tilladelse
kan derfor' H::lceuc1:nyttes før

I
./ .

ankefristens
udløb, jfI'. naturfredninGslovens
Ln [enpart af tilladelsen
vedlæGges til

0

58 .
udleverine

dlJI

'~J.w (t

EJ·;:! L!:nJ"lt·,,··n
E~:r"lIl'~

I

•

til

lit,

bycher-
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Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.· Kriminaldommr:rkontoret

F. S. nr.

Torvr:l 3-5, 3400 Hillr:rød

Tlf.

(03) 269800

~g.

'

HiIlr:rOO, dr:n

ml. kI. 9-12

262/81.

REG. NR. /0 ()y - IHa:-

bebyggelse på matr.nr. 103 a, Ganløse by, Sortemosen 21.

Ved brev af 30. december 1981 har Den selvejende Institution
Stavn, FDF/FPF K. 23, Sortemosen 21, Farum, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et cykelhalvtag på matr.nr.
103~, Ganløse by, Ganløse.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Farum skovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening samt Stenløse Kommune.
Nævnet har ved kendelse af 23. oktober 1980 meddelt tilladelse
til ombygning af og tilbygning til eksisterende spejderkytte på
ejendommen.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 for sit vedkOIT1.:T,ende
tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overen~steT:lITlelse
med de frETI,sendte tegninger.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfnlder i ~ediør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnytte~ inoen
5 år fra tilladelsens meddelelse.
Eævnets afgørelse kan inden 4 uger påaIl.1{es
til OverfrE-c.:;,int;snænet af åen, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, veG:oTh~ende
a!1jt~r2C,hovec.stadsrådet , kommunalbestyrelsen S8lTJL. e.ner};er,c.~e
foreningEr af i~-J.sti
tutioner, der virker for gennemførelse E:i naturiredningslov(:t
..:::"or:n::'l. Den meddelte tilladelse kan derior H:1-:euclnyttes før
an;:e':ri~:~r:.s
uc.løb, jfr. naturfredningslovens S 56.
~J.
~enpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren. hvtlkcrt b~nec. :';:{.»~~les.

i,

I

]

-c. t,

• .' •
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Lis Lauritscri

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

Modtappt i trednlngsstyre~en

1 5 JUNI 1982
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts .sydlige fredningskreds
Adr.: KriminRlclommf'Tkontoret
Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03) 26 98 00 ml. kJ. 9-12

Hillerød, den
F.S.nr ..

97/81 og 227/81.

REG. NR. (ffrJ Y

Ang. klage over opfyldning
mølle, Uggeløse.

•

af moseareal på matr.nr. l q, Hestetangs-

Ved skrivel&e af 26. november 1980 fra Danmarks Naturfredningstil ~ov~dstadsrådet
foren~n~meddeltes, at der foregik ulovlige opfyldninger indenfor det
af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 omfattede område,
idet iøvrigt vedlagdes kortskitse vedrørende de ulovlige opfyldninger.
Ved skrivelse af 25. marts 1981 fra Hovedstadsrådet til Johannes
Fleischer som ejer af matr.nr. ~.g, Hestetangsvej 208, og Palle Schøn
, Jørgensen som ejer af matr.nr. l m, Hestetangsvej 210, begge ejendomme af Hestetangsmølle, Uggeløse, henstillede Hovedstadsrådet, at den
af Danmarks Naturfredningsforening
i fornævnte skrivelse påtalte ulovlige opfyldning af den på de to ejendomme værende mose ophørte som
værende i strid med fredningskendelsen.
Palle Schøn Jørgensen tilskrev den 3. maj 1981 Hovedstadsrådet
om, at opfyldningen af den fredede mose på matr.nr. l l, Hestetangsmølle, stadig foregik uanset Hovedstadsrådets henstilling. Nævnet modtog kopi af denne skrivelse.
Palle Schøn Jørgensen fremsendte med skrivelse af 18. maj 1981
til Hovedstadsrådet fotos udvisende senest aflæssede fyldmaterialer
vedrørende den fredede mose på matr.nr. 1 l og 1 ~.
Påny ved skrivelse af 22. september 1981 fra Palle Schøn Jørgensen til Hovedstadsrådet påtalte Palle Jørgensen den ulovlige opfyldning af fredet mose nu under angivelse af matr.nr. l 1, rettet til l m,
og l ~ og anførte blandt andet, at han er ejer af matr.nr. 1 l, rettet til 1 ~.
Den 22. oktober 1981 forelagde Hovedstadsrådet de indkomne kla- ,
ger for nævnet under henvisning til, at den ulovlige opfyldning foregik på matr.nr. l ~ og l m. Hovedstadsrådet sendte genpart af skrivelsen blandt andet til Johannes Fleischer og Palle Schøn Jørgensen.
Under henvisning til Hovedstadsrådets skrivelse af 25. marts og
22. oktober 1981 udbad nævnet sig en udtalelse fra Johannes Fleischer
og Palle Schøn Jørgensen. Sidstnævnte svarede ved skrivelse af 30. oktober 1981, at den ulovlige opfyldning foregik 1 den del af mosen,
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der er beliggende på matr.nr. 1 ~, medens Johannes F.1eischer ved
skrivelse af 3. november 19B1 meddelte, at han først den 24. oktober'19Bl havde modtaget
en skrivelse fra Hovedstadsrådet vedrørende den verserende sag. I skrivelsen siges endvidere: ti ••••••
Hvad
selve klagen angår har jeg ikke i sinde at opfylde et moseareal,
men renovere den bevoksning af pilekrat, som i årenes løb har ødelagt sig selv og er gået i forrådnelse.
Jeg planter efterhånden hele området til igen, og har derfor
planeret området for at kunne pleje nyplantningen, og har således
brugt et par læs muldjord til dette formål. ••••••••
Denne redegørelse omfatter kun matr.nr. 1 ~' da matr.nr. 1 ~
ikke ejes af mig.tI
Nævnet har på det således foreliggende grundlag indhentet tingbogsattest vedrørende ejendommen matr.nr. l g, Hestetangsmølle, der
ejes af Johannes Fleischer, Peter Schmidt Jensen og Erik Jørgensen
med nærmere angivne anparter. Ejendommen er beliggende Hestetangsvej
208.
Den 4. maj 1982 foretog nævnet besigtigelse af moseareal på matr.,
nr. 1 ~. Johannes Fleischer mødte personligt og for medejerne af
ejendommen og oplyste, at det omdiskuterede moseareal var fyldt med
affald og rådden plantevækst, da han overtog ejendommen.
Danmarks Naturfredningsforenings
repræsentant påpegede de gentagne overskridelser og henstillede, at det indskærpes ejerne, at
overtrædelser ikke tolereres.
Fredningsstyrelsens repræsentant anbefalede politianmeldelse og ,
retablering til det oprindelige jordsmon.
Nævnet konstaterede under besigtigelsen, at der som af Johannes
Fleischer oplyst var påfyldt muldjord på en del af mosearealet på
matr.nr. l ~' nemlig den del, der ligger nærmest bebyggelse og afgrænset af vej og vandløb, at arealet er tilsået med græs, og at der
er foretaget mindre nyplantninger. I fortsættelse af det omhandlede
areal er beliggende det oprindelige moseareal, hvorpå er plantet pil.
Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 er det
blandt andet forbudt på ejendommen at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon og at foretage opfyldning af søer
og vandløb, ligesom det uden fredningsmyndighedernes tilladelse er
forbudt at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning
af træer, buske og levende hegn samt at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af den eksisterende.
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør at fredningskendelse af 29. februar 1948 for sit vedkommende pålæg til ejerne af matr.nr. l S om inden den l. november 1982 at foranledige afgravning af græs og det tilførte muldlag i en udstrækning fra vej mod
vandløb således, at arealet følger den naturlige afgrænsning i forhold til eksisterende store træer og at fjerne nyplantning således,
at dette areal fremtræder som det hertil stødende moseareal, hvorpå
er plantet pil. Nævnet meddeler tilladelse til, at der på det herefter
renoverede areal plantes pil som på det tilstødende areal, på hvilket
den skete pilebeplantning godkendes.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse til plantning af pil kan derfor
ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 •
•/.
En genpart af afgørelsen vedlægges til udlevering til ejerne.
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Ang. bebyggelse på matr.nr. 25 ~ og 25 d, Ganløse, Kalkværksvej

e

e

,

4.

Ved brev af 15. marts 1982 har Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende
en 55,8 m stor garage med redskabsrum på matr.nr. 25 ~ og 25 d, Ganløse by.
Af sagens oplysninger fremgår, at ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 29.februar 1948, type C, hvorefter
det uden fredningsmyndighedernes samtykke blandt andet er forbudt
at opføre bygninger af enhver art herunder drivhuse, boder, skure
og lignende.
Overfredningsnævnet har ved skrivelse af 22. juni 1978 meddelt
tilladelse til genopførelse af nedbrændt bebyggelse på arealet således, at genopførelse til dels sker på eksisterende fundament og
i samme materialer som den tidligere bebyggelse. Samtidigt er meddelt tilladelse til udvidelse af boligarealet med ca. 36 m2 og tilladelse til en 19 m2 stor udestue.
Nævnet har i nærværende sags anledning foretaget besigtigelse,
hvorunder ejendommens ejer oplyste, at projektet forudsætter opfyldning til gårdspladsens niveau, og at garage med redskabsrum agtes opført i samme materialer som udestuen. Hovedstadsrådets repræsentant fandt det ønskeligt, at arealet ikke opfyldes med bygninger,
medens repræsentanten.for Danmarks Naturfredningsforening intet havde at indvende mod projektet, og skovrideren udtalte, at byggeriet
ikke berører skovdistriktets interesser.
Ejendommen er af areal 1478 m2 og eksisterende bebyggelse er
173 m2•
Stenløse Kommunes bygningsmyndighed har intet haft at indvende
mod det ansøgte.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fredningskendelse af 29. februar 1948 for sit vedkommende tilladelse
til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

I

.'

"
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Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af
naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor
ikke_udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens
§5s...

.1 .
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77/81

l frednlnQsstvre1se'n

1 O JUNI 1983
;

o

Ifaturfrednlngsnæmet

bar dag. dato t11akrevet

ByrAdet, Prederllæborgvej
·An~. Træfældnin~

Farum KOIIIIlNfte,

3, 3520 FenDl, aAlecleel

på matr.nr. 16 a Farum. Kobakkevej 4, Bastrup.

Ved brev af 3l.marts 1981 har Farum Kommune, Byrådet til
nævnet fremsendt ansøgning af 24. februar 1981 fra gårdejer Helge
Beck om nævnets tilladelse til på den ham tilhørende ejendom,
matr.nr. 16 ~ Farum by, Farum, at fælde enkelte træer stående i
~ ....
moseparcellen.
Ejendommen er omfattet af Overfrednin~snæ~s
kende~e~
29.februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord
for Farum Sø.så1edes, at det på nævnte ejendom bl.a. er forbudt at
fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer,
buske og levende hegn.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Farum
Kommune, for så vidt angår sidstnævnte med forespørgsel om, hvilke
træer, der ønskes fældet.
Ved skrivelse af 25.november 1981 meddelte Farum Kommune, Byrådet, at man i løbet af den kommende vinter ville foranledige foretaget forstlig udvisning af ejendommens træbeplantning, og ifølge
kommunens byplanafdelings skrivelse af 7.januar 1983 havde udvisning
af træbeplantningen nu fundet sted.
Nævnet foretog besigtigelse af moseparcellen med træbeplantning den 5.maj 1983 med tilsigelse af ejendommens ejer, Farum Kommune, Hovedstadsrådet, Farum Skovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening.
Af Farum Kommunes repræsentanter blev påvist den foretagne udvisning af træer med oplysning om, at maksimalt lo~ af vedmassen er
udvist, og at man ved udvisningen har tilstræbet at fremme tilvæksten
af store træer og solid rodmasse.
Der var ingen indvendinger fra de mødende mod den foretagne udvisning, og Farum Skovdistrikts repræsentant tilføjede. at forstligt
korrekt ville en udtynding kræve en forhøjelse af udtynd~ingsprocenten.
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Således foranlediget me~deler nævnet herved i medfør af fredningskendelse af 29.februar 1948 for sit vedkommende tilladelse til
den ansøgte fældning af træer på moseparcellen i overensstemmelse
med den af Farum Kommune foretagne udvisning.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse.
Næynets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud---~ytte~
f~ ankefristenLudlø~,_ jfr. naturfredningslovens § 58.
En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygher-
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Tlf.

(03) 269800

Ang.

f

udstykning

af matr.nr.

l ~' l

Hestetangsvej

Ved brev
spektørerne

Larsen

godkendelse

Ejendommen
brugsejendom

Mølle,

13/44,

Jørgensen

med

11/44.

ejendom

Ejendommenes

søges

samlede

med udstykningen

søges

sen tilhørende
areal

!'

Kommune

af matr.nr.

alt i overensstemmelse

Jensen

samtidigt

areal

med

tangsvej
bygning

på hver

fra den ene
tidligere

et magelæg

henhørt

Samtlige
af 29. februar
og nord

under

matr.nrr.

med 20/44 og af Erik

mellem

bygninger.
blandt

andet

forbud

med

tilladelse

af Johannes

og

Hestetangs-

Fleischer

Endvidere

ejendomme.

findes

Bygningerne,

og Peter
Heste-

en staldbortset

på matr.nr.

"Hyldeknøsen"

l,

l

og har været

af Overfredningsnævnets

fredning

af områder

har

beboet

landbrugsbygninger

servitut

og matr.nr.

landbrugsarealer

er en tilstandsfredning

kendelse

i Mølleådalen

l g og l ~ er pålagt

A omfattende

mod

vej arealer

ejendom.

uden

og i begge

vest
B omfat-

l ~' l

l

tillægskendelse

til på matr.nr.

l

l

af 9. april

at opføre

og

landbrugstilfælde

udstykning.

Ved Overfredningsnævnets
meddelt

Jørgen-

udstykningskort.

Jørgensen,

ejendommen

Sø. Matr.nr.

servitut

incl.

og staldbygningen

1948 angående

Fredningen

den Erik

2 beboelsesejendomme,

er omfattet

landbrugsarealer

l ~ er pålagt

land-

af Johannes

l x har een beboelsesejendom,

af de nævnte

på denne

for Farum

med

matr.nr.
af Erik

især

l g,

27.324 m2 og i forbindelse

udgør

henholdsvis

beboelsesbygning

af medhjælpere

tende

medens

202, beboet

!'

ophævet.

udarbejdet

er bebygget

vej 208 og 204, og bebos
Jensen,

l

en samlet

l g ejes

matr.nr.

i 3 parceller
(11/44), 13.060 m2 (21/44) og 7.180 m2 (12/44)

l

l ~'

ansøgt

l ~ og matr.nr.
l ~' hvorefter
det
2
2
ca. 27.300 m , heraf vej 800 m , der ønskes
med følgende
ca.- ~tørrelser:
7.060 m2

udstykket

l

61, Farum,

matr.nr.

andrager

Matr.nr.

har Landin-

l ~ og l ~ udgør

Schmidt

foretaget

ejendom

l v og l ~' Hestetangs

Gammelgårdsvej

samt

af Peter

Landbrugspligten

Schmidt

;.~n.J

Uggeløse.

l ~' l

og nævnte

med

l g,

1980 til Allerød

og BrUhl,

matr.nr.

Fleischer

!'

af en udstykning

l ~ og l ~' Hestetangs

I

JUU

56 /80 .

202, 204 og 208.

af 21. januar

Krog,

om nævnets

samlede

F.s. nr.

ml. kj. 9-12

Mølle,

•

I~I

REG.NR./eO~i1lerød,den

Adr.: Kriminaldommerkontoret
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1959 er

en landbrugsbygning

er
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til brug

som redskabshus

kendelse

af 8. oktober

ring

af nævnte

og stald.
1959

er meddelt

landbrugsbygning

og øst for eksisterende

Ved Overfredningsnævnets
tilladelse

til at være

tillægs-

til ændret

nord

place-

for Hestetangsvej

gartnerbolig.
J

De omhandlede
nærmere

vandløb

bygninger

handlet

en klage

søgning

om ændret

•

delte

garage

garagen

er skjult

da

staldbygningen,

under

den klart

Nævnet

de matr.nr.

på vilkår

meddelte

rejst

samt

samtidig

bebyggelse,

der er i strid

og
omfanget

hvorvidt

med kendelsen
anmodede

der burde

den indankede

af det
bebyggel-

tilladelse

og der på naboejen-

en staldbygning,

indsigelse.

mod hvil-

Dispensationen

af deklaration

om forbud

vedrørende

ankede

blev
mod

iøvrigt,

senere

og senere

foretages

sag i bero.

anke

at der fandt

til konstatering
herefter

ansøgningen

naturfredningsnævnets

og frafaldt

af hele fredningsområdet

Overfredningsnævnet

bebyg-

til eksisterende

dispensation

l ~' men henstillede

hold

med

om- og tilbygning.

tilOverfredningsnævnet

sted

de iøvrigt

bygning,

findes

af tinglysning

bebyggelse

gang

overveje,

i strid

med-

omgivelserne,

er føjet

202 også

herfor

Nævnet

indrettede

går ud over

på matr.nr.
l x.
Danmarks Naturfredningsforening
afgørelse

skæmmende

er
en

nord

taghældning.

af hestefoldeindretninger,

ken der ikke ses at være

yderligere

fornævnte

naturligt

fornævnte

til den af Overfredningsnævnet

og er tilpasset

Hestetangsvej

meddelt

umiddelbart

ikke værende

at undgå

an-

og høn-

er bygget

også er hense t til, at der er meddelt

til etablering
dommen

som

i forhold

omend

byggeri,

se, hvorved

ca. 30

!og

be-

landbrugsbygning

af den nu til beboelse

tilladelse

tilladte

med

andet

ikke sås ændret

da

I

blandt

størrelsesforholdet

meddelte

0

1979

hestestald

for hvilken
samt

l

vedrørte

hvilken

nord

til bebyggelsen

formål

gelse

bebyggelsen

med nedkørsel,

i l 1/2 etage

dispensation

fredningens
da

over

af en beboelsesbygning,

en staldbygning

end 300 m og

matr.nr.

på eksisterende

øst for gartnerhuset,

nedgravet

skov

af 26. oktober

på ejendommen

tagkonstruktion
l x. Klagen

landbrugsbygning
halvt

har ved afgørelse

over bebyggelse

på matr.nr.

erstattet

nærmere

end 150 m.

Naturfredningsnævnet

sehus

er placeret

meddelte

vedrøren-

en gennem-

af, hvilke

tilladelser.

Fredningsstyrelsen

en sådan

for-

gennemgang,og

om at
stille

-

Ved skrivelse
vedstadsrådet
ningen,og
at man

nets

opmærksomhed

!'

Nævnet

juni

af ejendommene

på enkelte

førstnævnte

og sidstnævnte

•

fordi

udsatte

1982

der

hensyn

omhandlede

at man

henledte

herunder

der i forbindelse

med

næv-

matr.nr.

et på ejendom-

af ældre

landbrugsmaskiner,

fandtes

oplag

af flere

gamle

behandlingen

biler.

af udstykningssagen

de i Hovedstadsrådets

ejendomme

vedrørende

at være

og foretog

på

skrivelse

besigtigelse

af

den 27.

meddelt

angår

den

ejer

til omdeling

!'

ejendommene
ansøgte

udstykning

for

af ejendommen

og udstykning

at der fremkom

hjælperboliger
ved,

februar

samme

1948

matr.nr.

videre

på tilla-

matr.nr.

l ~ ibd.

af tre eksisterende

ejendom".

Det

på matr.nr.

for Hestetangsvej

med

har ved

skrivelse

det af Allerød

finder,

samt

ændring

af de eksisterende

me og ophævelse

af landbrugspligt

præjudicerende

fredningsområdet
.
Allerød Kommune,
1982 meddelt,

virkning

af 23. juli

Kommune

at en ophævelse

at en tilladelse

tober

til "hver

1969

matr.nr.

tilOverfredningsnævnets

udtales,

have

de

l

med-

bemærkes

her-

kendelse

af

!

og een

een bygning

på

syd for Hestetangsvej.

udtalte,

en uheldig

afslag

og ejendommen

een bygning

l x nord

har den 12. maj

"Hyldeknøs"

på førstnævnte

hørende

Hovedstadsrådet

1980

udpeget

af landbrugsejendommen

parcel

er markeret

på matr.nr.

i lighed

een

beliggende

at der på kortet

bygning

1982

l k og l l fand-

fik nævnet

København-Egnen

l ~' l ~ og l ~' Hestetangsmølle

således

matr.nr.

af 24. juni

arealer.

daværende

delse

skrivelse

foretaget.

Byudviklingsudvalget

•

af fredningskendel-

ejendomme,

til de i Hovedstadsrådets

For så vidt

man

opfattelse,

oplag

af samtlige

forhold

tes oprydning

29.

Hovedstadsrådet

generelle

dog

Ho-

af Mølleå-fred-

fandtes

herefter

omhandlede

blev

1983.

bemærkede

I

udtalte

omfattet

udpegede

fordi

halvtag

gennemgang

Med

l

1982

fredningsbestemmelserne,

eksisterende

24. juni

en gennemgang

at det er planlægningsafdelingens

overholder

nævnte

fra Fredningsstyrelsen

af 24. juni

på størstedelen

l k og l

1980

om at foretage

ved skrivelse

sen,

men

af 21. juli

anmodet

til nævnet,

3 -

i skrivelse

forhold

indenfor

tiltrådt,

End-

af landbrugsejendom-

Mølleå-området

for den da planlagte

har

vil være

på ejendommen.

til udstykning

at

af 28. februar

af landbrugspligten

Ejendomsudvalget,
at man

1980 meddelt,

vil kunne

gennemgang

har ved skrivelse
at landbrugspligten

af hele

af 22. okophæves
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Kommunen

har ved skrivelse

af 28. februar

fra bygningsreglementets
gelses
ning

afstand

til naboskel.

af deklaration

for matr.nr.
tionsrids
sider

l

l

til sikring

af det fremtidige
Statens

Sørensen,

Guldager,

på høringsskrivelse

•

foreliggende
ejendommen

omstændigheder
matr.nr.

Nævnet
februar
grund,

finder

1948 med

ladelse
efter

indgivet
grundlag

seende

klage

delse
ansøgte

for yderligere

egenmægtigt

at søge

nævnet

størrelse

Kommunes

krav

sker

dyrehegn

og

hegning

det af de nævnte
ændringer

syn til bebyggelse
Ved den således
pr~udiceret
nævnets

af fredningskendel-

faktiske

begrundelse
i hen-

på et areal

forhold

i området

tilOverfredningsnævnets

naturfredningslovens

§

til matr.nr.

34,

kentil den

l r ting-

l og 2.

af parcellerne

på anden

omfattede

i den nuværende

areal
tilstand

måde

end ved

i det hele
herunder

ikke
med hen-

og terrænændringer.

trufne

afgørelse

Overfredningsnævnets
afgørelse

sig et væsent-

forhold

parceller

matr.nrr.

til-

afgørelse

stedfundne

om færdselsret

på de projekterede

der ikke

skaffet

på

som nævnet

med

i henhold

på vilkår

Allerød

endelig

ordnede

udstykning

til

uden

for sit vedkommende

for at skabe

jfr.

af 29.

lægge

m.v.,

samt

1948,

på

kendelse

landbrugsdrift

af 29. februar

de

ophæves."

for at opretholde

tilladelse

1980

"under

har således

afvigelse

finder

afsigelse

Jacob

april

at måtte

hvorom

dette

undergår

angår

men

mod udstykning.

meddele

lyses

at

og har derved

kendelsens

at han

ny boligbebyggelse

har godkendt,

til muligheden

at burde

opført

gårdejer

af 21.

anført

og l x. De 3 ejere

forbud

af så ringe

at

l

l

l og 2

var en beboelsesbygning

dennes

Uanset
i de siden

l

l

medlem

oplysninger,

tidspunkt

på begge

at landbrugspligten

som ovenfor

givne

at deklara-

parceller

de i Overfredningsnævnets

kortbilag

på matr.nr.

sen nemlig

at

efter

matr.nr.

ikke er truffet,

t

m.fl.

at der på kendeIsens

henholdsvis

ligt

l

l

kan anbefale,

l ~, nord

til bebyggelse,

de projekterede

1980 meddelt,

bebyg-

om tinglys-

eventuelt

påtegningsskrivelse

af 13. marts

krav

i forhold

v/tilsynsførende

har ved

stråtækt

til matr.nr.

4 m bred,

skel mellem

Jordlovsudvalg

dispensation

l g og l ~ således,

beliggenhed

skal være

andet

har stillet

af vej adgang

matr.nr.

vejadgangens

og vejudlæget

om blandt

Kommunen

og mellem

udviser

skel m.v.,

bestemmelse

1980 meddelt

om udstykning

endelige

af 26. oktober

afgørelse

1979,

hvorved

har nævnet

ikke

for så vidt
bemærkes

at

I

-

ejerne

af de nævnte

stykning,
ledes

forinden

selv

kendelse

må bære

ejendomme

af nævnet

den eventuelle
således

tilladelsens

Nævnets
nævnet
mende

afgørelse

af den,
amtsråd,

foreninger

I

,

./.
ren.

afgørelse
uden

god-

l l.

bortfalder

ikke

og så-

i medfør

er udnyttet

inden

meddelelse.
kan inden

der har begæret

formål.
ankefristens

En genpart

den

om ud-

på matr.nr.

tilladelse

64 a, såfremt

og institutioner,
før

afgørelse

ved udstykning

bebyggelse

meddelte

4 uger

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

Den meddelte
udløb,

af tilladelsen

påankes

fredningsnævnets

hovedstadsrådet,

fredningslovens
udnyttes

§

nævnets
fornævnte

risiko

yderligere

af naturfredningslovens
5 år fra

har krævet

Overfredningsnævnets

af den opførte

Den

5 -

jfr.

samt

anerkendte

for gennemførelse

tilladelse

kan

af natur-

derfor

naturfredningslovens

vedlægges

vedkom-

til udlevering

ikke
§

58 .

til bygher-
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til får

på matr.nr.

vej

210, Farum.

Ved

brev

af 7. september

af ejendommen

matr.nrr.

tangsmølle,

ansøgt

Hestetangsmølle,
Hele

den

nævnte

vest

og nord

omhandlede

landbrugsarealer

navnlig

er forbudt

dommens

drift

skure

eller

Efter

det

der

~.

....

';l-

E

l

••

Uo

~

• r
•

Hestetangs-

S. Jørgensen

som

ejer

og l ~,

Heste-

af en bebyggelse

omfat-

på matr.nr.

l ab

der

fredning

kendeIsens

servitut

kræves

påhviler

som

samt

ikke

at anbringe

der kan virke

er flytbart,

var opført.

meddeler

nævnet

værende
4 uger

bo-

på hvilket

i medfør

tids-

af fred-

godkendelse

form på matr.nr.l
ab Heste.
tangs Mølle.. u:ggeløse.
paankes t~lOverl-rea~~ngs-

fredningsnævnets

afgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

af ejen-

landbrugspligt.

1948 for sit vedkommende

i dens
.
kan 1nden

det

misprydende.

1983,

herved

B ved-

drivhuse,

der ikke ejendommen
den 27. juni

har begæret

i Møl-

type

bygninger,

indretninger,

og institutioner,

af områder

hvorefter

hovedstadsrådet,

En genpart

af Overfredningsnævnets

besigtigelse

afgørelse

fredningslovens

./ .

.......
:::.. ('.

'1

landbrugsbygninger,

bebyggelse

amtsråd,

foreninger

andre

af 29. februar

af den,

mende

er pålagt

foranlediget

Nævnets

~
.....

•• ~ ...""

Sø.

landbrugsejendom,

foretog

af den opførte

I!f
-

Mølle,

til får

er omfattet

Farum

med

oplyste,

læskuret,

nævnet

for

at opføre

som

ningskendelse

læskur

1948 angående

areal

rØrende

Således

og 2 m hØjt

ejendom

leådalen

Nævnet

godkendelse

~
...

.. --

Uggeløse.

af 29. februar

Det

l ab Hestetangs

1982 har Palle

om nævnets

kendelse

punkt

t

,r

l ~, l ab, l ~, l ~,

et 2 x 3 m stort

der,

'....

....
,"

læskur

tende

:- ( ..

.

f'

lAng.

.. :.~ ...( ....

samt

vedkomanerkendte

for gennemførelse

af natur-

formål.
af godkendelsen

vedlægges

til udlevering

til byg-

r·

herren.
r ,. ~t' tp""\ ....
Modtageti fre<fnlnpsstvr-eloon
I

tf

~."

"

..

l,' _
\

'7"

i O fI KT. 1983

•

l'"
~,

I
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3000

•

april 1984

Dato:

6.

J. nr.:

654/46-,1/83

Helsinge

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

har ved skrivelse af 30. september
en gennemgang

af forholdene

fredningsnævnets

amts sydlige fredningskreds

1983 med en række afgørelser

afsluttet

inden for det område, der er omfattet af over-

kendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i

Mølleådalen

vest og nord for Farum sø. Ved nævnte skrivelse har nævnet
2
bl.a. tilladt bibeholdelse af en 20 m stor campingvogn, som er anbragt
på matr.nr. l

l

m. fl., Hestetangs

gælder så længe ejendommen

Mølle 20-30 m fra Mølleåen.

er ubebygget

Tilladelsen

på en række vilkår bl.a. om fjer-

nelse af en tilbygning samt resterne af et udhus. Nævnet har samtidig
langt fjernelse af en nord for Hestetangsvej
Den af nævnet meddelte

tilladelse

nævnet af Danmarks Naturfredningsforening
om, at campingvognen
at opstilling

forlanges

opstillet

af en campingvogn

campingvogn.

er påklaget

til overfrednings-

og hovedstadsrådet

fjernet. Hovedstadsrådet

for-

med påstand

har gjort gældende,

i det fredede område er i strid med fred-

ningens formål og at en tilladelse

vil skabe præcedens

for det åbne land

som helhed.
Ejendommen ligger i landzone.
opstillet er endvidere omfattet
telseslinien.

Arealet, hvor campingvognen

af naturfredningslovens

§ 47a om åbeskyt-

Efter det oplyste har De erhvervet ejendommen

en årrække haft opstillet en campingvogn
søgt tilladelse til opstilling

fredningsbestemmelser

må tilstanden

skal udnyttes fortrinsvis

i 1966 og i

på arealet ved åen. De har ikke
i medfør af by- og land-

af campingvognen

zoneloven og naturfredningsloven.

er

Ifølge de for denne ejendom gældende
af arealerne

som landbrugsarealer.

ikke forandres, men de
Det gælder endvidere

bl.a.,

at det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder
drivhuse, boder, skure eller andre indretninger,
Det er ikke tilladt at fjerne den eksisterende

,
fu 10-1

tage ny beplantning

ud over vedligeholdelse

der kan virke misprydende.
beplantning

eller at fore-

af den eksisterende.

Der blev

z.
ved fredningen

i 1948 tilkendt fredningserstatning

Over fredningsnævnet

til ejerne.

skal udtale:

Formålet med fredningen af denne del af Mølleådalen
tilstanden

af området bevaret under hensyn til de landskabelige

Det i kendelsen
af bygninger
pingvogn

og naturfredningsloven

§ 47 a gældende

værdier.

forbud mod opførelse

m.v. findes ikke at burde fraviges til opstilling

af en cam-

i det fredede område.
Idet det af hovedstadsrådet

og Danmarks Naturfredningsforening

anførte tiltrædes ændres fredningsnævnets
hermed. Den ulovligt opstillede
nævnets afgørelse

•

var at sikre

campingvogn

nævnte bebyggelse

afgørelse

i overensstemmelse

samt den øvrige i frednings-

vil være at fjerne

senest l. november

1984.
I sagens behandling
Afgørelsen

har deltaget 8 medlemmer

er enstemmig.

fm.

af overfredningsnævne'

.'
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antennemast

på matr.

Ved nævnets

afgørelse

bestemt,
mast

opsat

rende
med

at en på matr.
i skel

placering

mod matr.

inden

af områder

videre

bestemte

skulle

forelægges

ændring

l l Hestetangs

Mølle

nr.

fjernes

l m skulle

kendelse

at projekt

og nord

antennesin

nuvæ-

i strid

1948 angående
for

til eventuel

fredningsmyndighederne

andet

Farum

anden

Sø.

End-

placering

til godkendelse

forinden

tidligere

anbragt

af placering.

Efter

det oplyste

på naboejendommen
ejendomme
gensen

har

matr.

antennemasten

nr.

l m som

over,

Klageren

af 28. marts

at antennemasten

anførte,

på matr.

at hun først

af 30. september

adresse

i brevet,

men

"Hyldeknøs",
nr.

Hestetangsvej

l ~' og breve

Nævnet

modtaget

nævnet

tilskrev

Fleischer
ved

for

begge

nævnets

210, hvilken
er ikke

dret

placering

kun

tage

på matr.

nr. l

!og

klage,
i nævnet,

af 30. september
ske ved opsætning
matr.

var

fjernet.

1984 havde

modtaget

anførte

klageren

ejendom

1984 ejeren

henvendelse

kunne

Jør-

ingen

på adressen

er identisk

med

returneret.

om den indgåede

afgørelse

Sandholt

l e ikke

1983. Klageren

har tilskrevet

den l. maj

personlig

nr.

Merete

den lo. marts

afgørelse

oplyste

antennemast

1984 klagede

nævnets

Johannes

fælles

været

.

Ved skrivelse

matr.

fra

1983 som værende

vest

Kommune.

blandt

værende

af 29. februar

i Mølleådalen

Allerød

1983 blev

l l Hestetangs

den l. november

nævnet,

Mølle,

af 30. september

nr.

Overfredningsnævnets

fredning

•

nr.

nr.

l ~'

af matr.

nr.

l l

og Johannes

Fleischer

at han

havde

ikke

1983, og at en ænaf antenner

hvis

ejere

på hus-

i fællesskab

- 2 benytter
meget
net

den

imod.

opstillede
Ejeren

af matr.

i overensstemmelse
Sagen

har

antenne,
nr.

denne

l ae har

løsning
senere

var

begge

tilskrevet

ejere
næv-

hermed.

af nævnet

været

Således
foranlediget
~
fredningskendelse
af 29.

februar

ladelse

af

til

og

bibeholdelse

forelagt

meddeler

Hovedstadsrådet.

nævnet
1948

herved

for

antennemasten

i medfør

sit

vedkommende

med

dens

af
til-

nuværende

placering.

•
e
•

Nævnets
nævnet

af den,

kommende
kendte

afgørelse
der

amtsråd,
foreninger

kan

har

inden

begæret

af naturfredningslovens

påanke s til

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,
og

4 uger

institutioner,

afgørelse,

kommunalbestyrelsen
der

virker

for

formål~
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r
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Naturfredningsnævnet
Martin
"Ang.

Unmack,

Værløse,

bebyggelse

155,

har

dags

dato

tilskrevet

arkitekt

således:

på matr.

nr.

l ae Hestetangs

Mølle,

Hestetangsvej

Allerød.
Ved brev

af 6. juli

vej 5, Værløse,

ansøgt

af eksisterende

bebyggelse

Ejendommen
ningsnævnets
områder

18 m

af om-

nr. l ~

i landzone

og nord

Unmack,

og tilbygning

Hestetangs

og omfattet

Mølle.
af Overfred-

1948 vedrørende
for Farum

Enigheds-

fredning

af

Sø.

oplysninger

et eenfamiliehus

a

på matr.

vest

Martin

godkendelse

af 29. februar

i Mølleådalen

Af sagens

huse

om nævnets

er beliggende

kendelse

2

1984 har arkitekt

fremgår, at ejendommen
er bebygget
med
2
2
78 m med udnyttet
tagetage
på 48 m , 2 ud-

stort
2

og lo m , en garage

stor

21 m

2

og et lysthus

stort

2

18 m •
Ansøgningen
sydgavl,

vedrører

sammenbygget

til en tilbygning
være 3 m2 større

dækket

hvilken

hu~,

mod

nord

og i stedet

tilbygning

end

udhus

tilladelse

er projekteret

I tilbygningens
og 2 nye

er projekteret

ved

at

tagetage

kviste.

fløjdør,

balkon

og over-

terrasse.

er projekteret

garage

en muret

af træ med fladt tag nedrives
og i stedet
2
42 m stor garagebygning
med rejsning
be-

med vingetegl.
Der ansøges
Allerø9

•

eksisterende

til huset,

gavl

Eksisterende

klædt

med

af eksisterende

eksisterende
udhus.
et 18 m2 stort opholdsrum

er projekteret
I husets

nedrivning

om lovliggørelse

Kommune,

Ejendomsudvalget,

bygningen

til godkendelse

ikke

væsentligt,

øges

af en opført

med

læmur.

har indstillet

den begrundelse,

og at tilbygningen

at etagearealet

i byggestil

iv1iijø;-ninlsteriei

~, nr, F" \'l..
. ~l'~.
.'j iJ

om- og til-

"-\

II

Oi!.

svarer

til
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Kommune, EJendomsudvelset.
• Ang.
202,

bebyggelse
Farum.
Ved brev

her da~s d~to t1L~krevot Allerø~
o61edeat

på matr.

af ll.

nr.

juni

ansøgt om nævnets
2
et ca. 30 m stort foderpå matr.

og Nord

ninger,

godkendelse

1948

angående

fredning

Sø. ~atr.

servitut

type B vedrørende

og denne

føre

bygninger,

art.

nr.

Matr.

i Mølleådalen

blandt

kræves

blandt

af
Vest

af kendelsens

uden

landbrugsarealer

som

heste-

kendelse

landbrugsbyg-

andet

nr. l x er omfattet

indeholder

omfattende

Farum.

l v er omfattet

servitut

ikke

Ejendomsud-

eksisterende

af områder

indeholder

af enhver

ger,

til

landbrugsarealer

servitut

byggelse

Kommune,

af Overfredningsnævnets

type A vedrørende
og denne

Hestetangsvej

af en bebyggelse

og redskabsrum

er omfattet

for Farum

servitut

har Allerød

nr. l ~ og l ~ Hestetang,

Ejendommen
29. februar

l v og l x Hestetang,

1985

valget,
stald

IC-8~

med
andet

forbud

af kendelsens
landbrugsbygnin-

forbud

af ejendommens

mod be-

mod

drift

at op-

som land-

brugsejendom.
Ifølge

Ejendomsudvalget

eenfamiliehus
projekterede
tilbygning

bebyggelse
et
2
på ca. 100 m og en hestestald
på ca. 100 m . Det
2
foder- og redskabsrum
på ca. 30 m agtes opført som

til hestestalden,

Ejendommen
zonemyndighed
bestemmelsen
sætning

er beliggende
har meddelt

har af nævnet

tilladelse

været

ansøgte

9, jfr.

godkendelse
forelagt

nr. l ~.

og Hovedstadsrådet

til det
§

på matr.

§

som

i medfør

7, under

af

forud-

af ansøgningen.

Hovedstadsrådet

og Dan-

Naturfredningsforening.
foranlediget

fredningskendelse
delse

af 29.

til den ansøgte

sendte

tegninger.

~iljøm;nJsterief/

~. nr. F. \~ o..?
-

i landzone,

i by- og landzonelovens

Således

,_.

eksisterende

der er beliggende

af Naturfredningsnævnets

Sagen
marks

omfatter

2

-

2,. ~ O

lw.

meddeler
februar

bebyggelse

nævnet
1948

herved

for sit

i medfør

vedkommende

i overensstemmelse

med

af
tillade frem-

•

.,

- 2 Den

af nævnet

således

meddelte

medfør

af naturfredningslovens

nyttet

inden

5 år fra

Nævnets

afgørelse

ningsnævnet

af den,

vedkommende

amtsråd,

anerkendte

foreninger

relse
k2n

§

inden

der har

ikke

ni~gslovens

af afgørelsen

Heste:angsvej

~vilket

ikke

formal.

påankes

er ud-

til Overfred-

fredningsnævnets

afgørelse,

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

før

den

i

der virker
Den

ankefristens

meddelte
udløb,

samt

for gennemføtilladelse
jfr

naturfred-

58.

§

En genpart
Jcrfensen,

4 uger

Hovedstadsrådet,

udnyttes

bortfalder

meddelelse.

begæret

af naturfredningslovens

derfor

64 a, såfremt

tilladeIsens
kan

tilladelse

202, 3520 Farum.-

herved me~delee.

-e
e

Fredningsstyrelsen
Amaliegade
13
1256 København
K

er fre~sendt

til

bygherren

Erik

•
- 2 eenfamiliehuset.

Endvidere

ny garage

opføres

nedrives,

og i samme

debestemmelsen
kanten.

bygning.

•

indstilles

er,

garage,

der

samt

at høj-

idet der bortses

fra gavl tre-

1916 meddelt

ikke

været

benyttet,

forelagt

godkendelse

af om-

bortfaldet.

Hovedstadsrådet

og Dan-

Naturfredningsforening.
foranlediget

fredningskendelse
delse

meddeler

af 29. februar

til den ansøgte

liehus

om-

i overensstemmelse

af eksisterende

og iøvrigt

er meddelt

Den opførte

læmur

Den af nævnet

nævnet
kommende
kendte

Hvilket

i medfør

kan

inden

af na-

den ikke er udnyttet
4 uger

formål.

udløb,

inden

og Hanne
herved

Stephensen,

afgørelse,

der virker

af garage

tilladelse

kan derfor

til om-

ikke
§

til bygherren

Hestetangsvej

aner-

for gennemførelse

naturfredningslovens

er fremsendt

ved-

samt

155,

3520

meddeles.

~~
dJWJ4~U'
Lis Lauritsen
Formand
Fredningsstyrelsen
Amaliegade
13
1256 København
K

5

til Overfrednings-

kommunalbestyrelsen

Den meddelte

jfr.

af tilladelsen

påankes

fredningsnævnets

genopførelse

tes før ankefristens

Ole Nielsen

bortfalder

og institutioner,

samt

En genpart

af garage

og til-

meddelelse.

af naturfredningslovens
og tilbygning

af zonelovstilladelse.
til om-

Hovedstadsrådet,

foreninger

vilkår.

tilladelse

der har begæret

amtsråd,

nedriv-

meddelte

64 a, såfremt

§

afgørelse

af den,

tilla-

godkendes.

genopførelse

tilladelsens

Nævnets

af

eenfami-

tegninger,

stillede

på vilkår

således

turfredningslovens
år fra

i medfør

af eksisterende

de fremsendte

på de af Ejendomsudvalget

samt

herved

1948 for sit vedkommende

og tilbygning
med

Tilladelsen

bygning

nævnet

garagebygning
og genopførelse
på samme sted
2
stor 21 m
i byggestil
som eenfamiliehuset

af ny garagebygning

•e
•

som eksisterende

at

til bevaring.

som

har af nævnet

indstillet

som eenfamiliehuset,

har den 3. december

Således

ning

areal

byggestil

Tilladelsen

Sagen

samme

i BR 82 overholdes,

Havemuren

Nævnet

marks

med

har Ejendomsudvalget

udnyt-

58.
Niels
Farum."

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Hillerød, den

Adr.: KriminaldommerkoDtoret
Torvet
3400 Hillerød
11f. (03) 26 98 00 ml. kJ. 9-12

F. S.
nr.

3-,.

REG.NR.

Ang.

klage

Ganløse

•

over

en række

forhold

...

~

__

~.

om fredning
Ga~løse,

L

O

blandt

pålægges

skal

veje

opfyldning

der over

eller

arealet

Servitut
er uden
ninger
sterende

servitut

103

a

af søer

stier

samt

C omfatter

af enhver

art.

bygninger

eller

navnlig

forbudt

afgravning
eller

op-

affald

at benytte
andet

trediemand

at

eller

stendiger.

blandt

fortrins-

derpå,
bred-

Det

forbudt

at

vejrettighe-

ejendomme

med mindre

samtykke

tegninger

hus med

forbudt
eller

forinden

have.

at opføre

ombygning

godkendes

Det
byg-

af eksiaf frednings-

myndighederne.
Ejendommen

er tillige

Overfredningsnævnet
1950 tilladelse

for

omfattet
meddelte

Frivilligt

er

udstykning.

Ved genopførelse

skal

at arealerne

at henkaste

at tilstå

fredningsmyndighedernes

i

landbrugsbygninger.

og at nedbryde

at foretage

103 a

den

som hidtil,

andet

tilladelse
eller

Sø.

ejendommen

således

måde

og vandløb

af affald

nr.

pålagt

angår

uden

at foretage

jordsmon

Farum

C.

på samme

art,

for

matr.

blev

A og for så vidt

fredningsmyndighedernes

anlægge

ejendommen

Det er blandt

af enhver

til henkastning

og nord

mosearealet

udnyttes

af det naturlige

at foretage

vest

en tilstandsfredning,

kunne

bygninger

fyldning

uden

nr.

__ . . __..1948~_-..kendelse
-.---._ - -......

landbrugsarealer

vis som landbrugsarealer.
opføre

_

andet

beskrevne

A omfatter

arealer

udelukkende

angår

servitut

den ligeledes

ServItut

•e

matr.

den 29. februar

i Mølleådalen

omfatter

beskrevne

u__

--..

der for så vidt

iøvrigt

derne

O {OoLt. 000

på ejendommen

afsagde
,

af områder

Kendelsen
ke~delsen

e

126/84.

by.

Overfredningsnævnet

Disse

1 7 DEC. 1985

af skovbyggelinie.
ved skrivelse

Drenge-Forbund,

af 23. januar
K 23, Timotheus

- 2 sogn,

til

på matr.

nr.

Ved

ansøgte

•

sterende

med

fremsendte

af 12.
23.

april

kreds,

tilladelse

Frivilligt

1969

ansøgte

Frivilligt

til.

Ved

at et area~
udskiltes

skrivelse

stort

kreds, om tilladelse
7.340 m2 med den eksi-

og afhændedes

til

medens forbundet
beholdt
den ubebyggede
2
1.792 m . Spejderhytten
agtedes omdannet
til

nævnets

skrivelse

spejderhytten
for

meddelte
herom

allerede

Københavnsegnen

at spejderhytten

fremgår
var

ved

afslag

begyndt,

retableredes,

på en af Frivilligt

indsendt
ansøgning
2
ca. 175 m , en "svalegang"

om

en privat

restejendom

per-

stor

helårsbeboelse
februar

andet,

for

1971.

Af

at omdannelsen

af

og at Byudviklingsudvalget
til Stenløse

om nødvendigt

meddelte

kreds,

den 22.

blandt

skrivelse

Overfredningsnævnet
1976

afslag

af 2. juli

23.

son,

Nævnet

Drenge2
på 26 m , hvil-

om en tilbygning

Drenge-Forbund,

således

spejderhytte

erhververen.

planer

a Ganløse.

meddelte

til udstykning,

•

i overensstemmelse

Københavns

nævnet

1970

103

skrivelse

Forbund,
ket

bebyggelse

ved

Kommune
ved

skrivelse

krævede,

politisag.
af 8. januar

Drenge-Forbund,

Københavns

23.

tilladelse

på under

til et byggeprojekt
stort
2
90 m
og med udnyttet
tageta-

ge.

Overfredningsnævnet
meddelte
herefter
tilladelse
til et
2
jekt på ca. 70 m
og med udnyttet
tagetage efter godkendelse
udseende

e

••

blandt

og beliggenhed

I skrivelsen

af

omtales

i 1970 var 2 bebyggelser
på ejendommen,
et
2
2
gammelt hus på ca. 55 m
+ udnyttet
tagetage
på ca. 24 m , og et
2
2
senere opført hus incl. tilbygning
på 26 m
stort ialt ca. 70 m
+

andet,

af fredningsnævnet.

pro-

udnyttet

at der

tagetage,

hvilken

sidstnævnte

i begyndelsen
af 1970'erne.
Det tilføjes,
2
på ca. 70 m
med udnyttet
tagetage
svarer
nedrevne
Ved

bebyggelse
at det
til

den

blev

tilladte
i 1970

fjernet
projekt
- 71

bygning.
brev

Forvaltning,

af 3. maj

om godkendelse

Frivilligt

Pige-Forbund,

tilbygning

til

bruttoareal
bruttoareal

1978

23.

spejderhytten.

ansøgte

Stenløse

af et fra
kreds,

Kommune,

Frivilligt

modtaget

Teknisk

Drenge-Forbund/

projekt

til

om-

og

Projektet
omfattede
et bebygget
2
i stueplan
stort 138,51 m
og en l. sal med bebygget
2
stort 70,92 m2, eller ialt 209,43 m .

-

Efter
distrikt

indsigelse

tilskrev

henseende

nævnet

Forbund,

•

Stenløse
var

af 8. januar

Ved skrivelse

•

fra Fredningsplanudvalget

til størrelse

tilladelse

3 -

Skov-

om, at projektet

i

med Overfredningsnævnets

1976.

Valbys

1980

fremsendte

vestligste

sogne,

Frivilligt

Drenge-

til Stenløse

Kommune

et nyt projekt omfattende
istandsættelse
af den eksisterende
ca.
55 m2 store bygning og ny tilbygni~g
på ca. 70 m2, begge bygninger med udnyttet
tagetage,
hvorved det samlede etageareal
androg
ca. 209,5 m2. Bygningerne
var projekteret
indrettet med grupperum og 24 sengepladser.
delsen

ville

ske

foranledning

I skrivelsen

som vilkår

lyst

Skovdistrikt,

mod

Naturfredningsnævnet

i overensstemmelse

te projekt

med

uberørte
tion

på grund

natur

til den ansøgte

tilstedeværelse
gende

slid

1976

at der

og til,

kommet

ansøgte

givne

gelse

omfattende

stemmelse
teret

betænkeligt

relativt
men

ikke
som

1948.

med

1982

under

Ifølge
pekonstruktion

ansøgningen
med

og den

til

fremsend-

tilladelse

også

sags

har været
finder

24 menneskers

og med

til at projektet

iøvrigt

dispensaheraf

findes

føl-

i over-

af 8. januar
behandling

til stede
nævnet

er frem-

under

be-

på grundlag

at måtte

meddele

i medfør

af Overfredningsnævnets

dispensation

af

til den
kendel-

"
meddelte

fremsendt

den ll. november

1980

at meddele
areal

nærværende

nævnet

et cykelhalvtag

herom

beboere

tilladelse

som tillader

begrænset

henset

ikke

om- og tilbygning

Den 14. juni

1980

skovarealer

om- og tilbygning,

tilsagn

se af 29. februar

og flere

det den 14. marts

ved Overfredningsnævnet,

det således

og lignende).

Skovdistrikt

Overfredningsnævnets

oplysninger,

handlingen

med

særdeles

på naturen,
med

alene

begrundelse:

på et

ensstemmelse

(spejderformål

af de omliggende

findes

om, at ejendommen

gav den 23. oktober

følgende

i henhold

projektet.

bebyggelse
" ... at det

af tilladelse

deklaration

Københavns

protesterede

at anven-

med en på Hovedstadsrådets

for meddelelse

til ungdomsformål

i området

anførte s endvidere,

i overensstemmelse

til by- og landzoneloven
Farum

••

i strid

af 14. marts

23. kreds,

må benyttes

e

Kommune

og Farum

tilladelse

på matr.

ansøgning

til en bebyg-

nr. 103 a i overens-

og tegningsmateriale

da-

1981.
skal

cykelhalvtaget

bræddebeklædning

udføres

som en stol-

een på to og et tag dækket

af

4 græstørv.

Cykelhalvtaget

der skal

tjene

Ifølge
med plads
10,30

•

facade

mod

sydøst

er 6,20

med 2 tophængte

øst er indsat

dør.

er angivet

at være

dommen,om

forskellige

af en besigtigelse
den ovennævnte

m lukket.

til

forhold

og for så vidt

m x

angår

mod nordøst

er 2,00

er

mod

syd-

m og 1,40 m. Materi-

brædder

en

og tag af bølge-

bebyggelse

Med henvisning

e

modtagelsen

e

natningsformål

af denne

omstændigheder

ibrugtagningstilladelse
Den nuværende
virksomhed

formål

end

bebyg-

soveplad-

man derfor
inden

meddele

30 dage

påbud

fra

om, under

bebyggelse

til over-

til de, der er udstedt

til.

brug

af ejendommen

forvaltningens

tinglyste

køjerum.

flere

Dem

den omtalte

og pensionistudflugter,

er efter

andet

forhold

meddele

af

projekt.

17 skal

§

samt

til andre

blandt

på, at bebyggel-

er etableret

det ulovlige

at anvende

eller

siges

ombygning

tyder

i det godkendte

skrivelse

af ejen-

om, at der i den opførte

til byggelovens

om at berigtige

For-

på grundlag

I skrivelsen

til blandt

og lignende

forudsat

ejendommen

at det

benyttes

Teknisk

som ejer

byggetilladelse)

således,

orienteret

til ungdomsformål

Kommune,

"Stavn",

1984.

(uden

Man er endvidere

påbud

Stenløse

vedrørende

skal

dommen

areal

2,70

60 x 60 cm. I facade

institution

som nu er lukket

ingen

stort

Kun gavl

tagkant

den 24. juli

ser end oprindeligt

ser,

nordvest,

tilskrev

andet:" ... at der pågår

e

mod

bebyggede

og udhus

trykimprægnerede

1984

Den selvejende

Dem

ryddeliggjort.

med græstørv.

valtning,

gelse

udhusfaciliteter,

er det herefter

vinduer

Højde

Den 2. august

sen,

området

indeholde

affaldsstativer

lukket

eternit

tillige

tegningsmaterialet

til cykler,

forsynet

•

til at holde

m med

facaden

alet

skal

deklaration

til blandt

andet

som foretages

med

opfattelse

i strid

med

vedrørende

benyttelse

kursus-

store

bus-

den på ejenaf ejendom-

"

men.
Den

selvejende

30. august
nævnte
flugter

brug

1984

blandt

andet:"

af ejendommen

skønnes

kontrakter

institution

efter

at referere

"Stavn"
...

Den

svarede

i forvaltningens

til kursusvirksomhed

en fuldstændig
til følgende

i skrivelse

gennemgang
2 forhold:

af

skrivelse

og pensionistudaf samtlige

leje-

- 5 l. Tirsdag

den 15.05.1984

Gymnasium

haft

viklingen

af en række

2. Torsdag

et hold

den 9.06.1983

hjemsogn,

Vedrørende
ordensregler

ristbus

for at forberede

lejrskoleophold

på lejren.

fra FDF/FPF

fået

forevist

af-

K 23s

lejren

som

et

til lejr~n
kopi)

er optaget

vige-

Sortemosen.

gælder,

at der i lejrens

følgende:

og vendemuligheder

Lejrdeltagere,

lignende

henvises

skitse

kan

busser

der ankommer

i tu-

til at gå til lejren

viste

P-pladser

fra

en

på Christianshøj-

vej."
Der har uanset

dette

forekommet

buskørsel

er blevet

påtalt ....

omkring

at inddrage

en aflåselig
inspektøren
synet

" Endvidere

er afblændet

port.

Ifølge
benyttet

oplyses,

at stærkt

og rummer

kunne

værktøj

står

af lejren

aktihvorfor

er forsynet

der eventuelt

for

egne

med
lejr-

Rummet

er for-

senere

kan

der ved enkelte

fremlagt
stilles

øgede

til rådighed

af ejerkredsens

en af institutionen

ved udleje

åbning

alene

køjerislagbænke,

benyttes

omgående

som depotrum,

og reserveinventar.

og hyldesystem,

tilfælde

har nødvendiggjort

og den anden

Depotrummet

i eet

som efterfølgende

del af cykelhalvtaget

til 4 primitive

lejligheder

bekendt

naturundervisning/oplevelse

med et kiste-

bygges

institutionen

på Sortemosen,

den åbne

den ene åbning

•

har Holte

aftentur.

af de på vedhæftede

viteter

e

i Valby

af begrænsede

eller

på lejren

har et hold ældre

buskørsel

ikke benytte

den 11.05.1984

skoleklassers

(se vedlagte

"På grund

e

lærere

Timotheuskirken

led i den årlige

•

- torsdag

ud-

særlige

hold.

genpart

af lejekontrakt

den til rådighed

for max .

30 personer.
Hovedstadsrådet
der af Bjørn
Ganløse

Gilberg

by var

rejst

tilskrev

den 3. oktober

som ejer

af ejendommen

en række

spørgsmål

1984
matr.

nr. 103 a og den måde,

hvorpå

rådet

havde

den 18. september

at cykel halvtage t er opført
end det af nævnet
lukket

bygning,

godkendte,
at halvtaget

den blev

i en højde

udnyttet.
1984

på

Hovedstads-

konstateret,

nu fremtræder

ikke er beklædt

at

ejendommen

på 15 cm til 100

at halvtaget

om,

nr. 103 æ

vedrørende

matr.

ved besigtigelse

nævnet

cm mere
som

med græstørv,

en
at

...

-

der

ca. 30 m øst

udhusbygning,
ført

for bebyggelsen

og at der ved

et halvtag

af grenaffald

nord

m. v.,

terrænregulering,

•

•

bunker

21.

august

isat

cykelskur

tionsfolkene,

krævet

således
at der

der ikke

opsat

højere

åbne

ved

kunne

grunde
skelet

er ikke
kr.
til et ud-

affaldsstativet,

grenaffald

have

arbejdskraft

ca. 18.000,-

efter

for

del af facaden

ved frivillig

placeret

ønske

fra renova-

er almindeligt

opmåling

skov-

køjer

om tilladelse

ikke

er udført

er søgt

tilladt.
samt
samt
var

be-

nogle
opsat

til opsætning

af

affald.
anbefalede,

ikke forlange

af, at udhusrummet
der synes

skillevæg

repræsentanter

der

at være

end

og garderobeskab

og andet

men ville

målt

0,83 m højere

bygningsinspektør

som

blev

og indvendig

ansøgning

af papir

af cykelskuret,

m. Forkant

institutionens

oplagt,

på betingelse

bemærkede,

mentet,

håndvask

ifølge

Kommunes

Sørensen,

4 m, for at man

er opsat

og bagkant

der var

til afbrænding
blev

over

m x 10,40

på en senere

Henning

i mængde.

tilladt

der

overnatning,
Han

og
den

der lå til grund

vil koste

foretoges

var opsat

Stenløse

nedsat

større

besigtigelse

og af økonomiske

at det omtalte

2,84

end

ligesom

henblik

taget

forefindes

at det konstaterede

til ejendommen,

i areal

eternitplader,

en ovn

oplyst,

besigtigelsen

I cykelskuret

med

om en

det umiddel-

en halv meter

er opført

og at halvtaget

samt

m højere

lysning,

er tale
med

formand

ialt

hvilket

der varierer

Under
0,62

Bygningen

blev

indkørslen

er opført

bredde

på taget,

hus er fjernet,

e

en deponering

og foretog

oprindeligt

af arkitekttegning,

græstørv

ningsaffald,

møde

tegningsmateriale,

af samlet

i fred.

e

vandløb

var opført

på det

to døre

Endvidere

ved

konstateret,

faktisk

i forbindelse

institutionens

og i den vestlige

på grundlag
pålagt

foregår

at der rent

holdt

erkendte

end vist

tilladelsen,
var

blev

er op-

1985.

tilladte

forkant

Endelig

beliggende

til en

til ejendommen

bebyggelsen

og at der også

et skelet

af grenaffald.

På mødet
at det

indkørslen

således

Naturfredningsnævnet

bygningen

•

for

øst for bebyggelsen

mindre

er placeret

til affaldsstativer.

at der umiddelbart

bart

6 -

ikke blev

at være

i overensstemm~lse

bygningshøjden
benyttet

begyndende

godkendelse

at græstørvs-

tegn

til
til.

af vaskearrangemed

kommunens

•

- 7 regulativ.
Institutionen
sendt

tegning

november
1985.

1981

•

er forsynet

2,50

2 x 2 vinduer,

2,20

1983

m. ~d for

og 30. august

facade

er øget

frem-

den ll.

størrelse.

Facade

mod sydøst

til ved

tegning

70 x 70 cm tophængte".

Vedrørende

tag er anført

Vedrørende

fundament

til fast

bund,

min.

Bryggers/Depotrum

forkant

af gavl

Vinduerne

er

mod

nord-

er ikke

I skrivelsen

varieret

med

at være

være

en vis margin

i forhold
emne,

myndighed

en skærpet

ved

andet

ning

i reguleringen

net,

at de under

hold

til de oprindeligt

ved

Tegningen
godkendte

Om den som inspektørdepot
den omtalte

eventuelt

et primitivt

soverum

p. t. aktuel.

anmode

indskrænk-

områder

skøn-

af udhuset

i for-

godkendte

teg-

nævnet

tegning
udgave

af et udhus

betegnede

om at berig-

nr. 30,

revideret

af den af nævnet

på ejendommen.

del af bygningen

ønskelige

vil kræve

omhandlede

margin.

er en revideret

senere

i admi-

i sagsbehandlingen.

den 14.06.1982

vedlagte

tegning

ik-

af Små-

besparelser

ændringer

indtrængende

at godkende

dels

på en række

på ikke væsentlige

den acceptable

der

er et led i regeringens

til den foran

af nævnet

har

områder,

i udarbejdelsen

at opnå

foretagne

afvigel-

Marginen

vitale

og forenkling

henset

for

år synes

og kontrollen

tilstræber

udførelsen

for

på nogle

indskrænkninger

og kontrollen

imidlertid

den 30.08.1985.

med

andet:" ...

tilladelser.

udtrykt

rationalisering

Vi har blandt

tige forholdet

kurs

tydeligst

der

blandt

m. v. De senere

reguleringen

moderniseringsprogram,

den 14.06.1982

til de givne

Sidstnævnte

lå inden

er markeret

må der naturligvis

områder,

Vi skal

Bygningsopdelingen

lo cm fundament

siges

husreglementet.

ninger

cm beton.

1985

om at begrænse

nistrationen

"lo

af 2. september

tid,

ke væsentlige

er anført

90 cm".

tale o~ dels

et ønske

"græstørv".

og Inspektørdepot.

ser i udførelsen

•

er dateret

i uændret

Bygningshøjden

1985

markerede.

På clt byggeri

e
e

med

port.

"vinduer

Tegningen

er anført

m og bagkant

øst er anført

af 2. september

den 16. september

areal

med dobbelt

at være

skur.

og revideret

Det bebyggede

lukket

skrivelse

af omhandlede

mod nordvest

•

har med

omdannelse

vinduesudskiftning

siges,

af rummet
og skønnes

"
at
til
ikke

-8 Således

foranlediget

skal

Naturfredningsnævnet

De af Overfredningsnævnet
januar

1976 meddelte

quo fredet

område

tilladelser

må ses

det i at imødekomme

den 23. januar

ungdomskorpsets

Den af Naturfredningsnævnet
tilladelse
gere

i overensstemmelse

tilladelse

1950

til bebyggelse

som en absolut

udtale:
og den

i et status

undtagelse

behov

alene

den 23. oktober
1976

begrun-

for en lejrbygning.
1980

meddelte

med Overfredningsnævnets

af 8. januar

8.

er begrundet

tidli-

i det samme

hen-

syn.
Den af Naturfredningsnævnet

•

ladelse

den 14. juni

til et cykel halv tag indeholdende

er ligeledes

en imødekommenhed

hov for at have
et ønske

et sted

om at holde

1982

også

meddelte

udhusfaciliteter

af det i ansøgningen

at anbringe

området

anførte

lejrdeltagernes

ryddeligt,

til-

således

som

be-

cykler

og

anført

i an-

søgningen.
De konstaterede
14. juni

e

e
e

meddelte

tidligere

og som et forsøg

re spejderhytte
Da nævnet

for sit vedkommende
udvidelse

et relativt
meddeler

nævnet

stitution

herved,

1982,

Herefter

inden

dateret

mod

slid

den l. april

at der
øget

sig
denne

heraf.

ikke

bør

aktivitet

på naturen

på

til følge,

til sin afgørelse
afgørelse.
Den selvejende

in-

1986

i overensstemmelse
1982 meddelte

den ll. november

tilladelse
1981

samt

med

den

indsendte

for så vidt

retablering

til grund

angår

af åbent

parti

sydøst,

græstørv

på bølgeeternittag,

at fjerne

håndvask,

at fjerne

eternitplader

opsat

ovn,

•

og dermed

med

om en stør-

til opnåelse

finder,

med øget

og vinduesetablering

i facade
at lægge

fortsat

den

i sammenhæng

på ønsker

Naturfredningsnævnet

for den den 14. juni
højde

afslag

at det henholder

cykel halvtaget

tegning

må ses

og at det fastholder

pålægger

"Stavn"

at bringe

areal

til den af nævnet

på tiltag

af spejderhytten

begrænset

af 14. juni

i forhold

byggetilladelse

1982 meddelte

de institutionen

ske en

ændringer

at fjerne

køjer

og

at fjerne

garderobeskab

.

med

henblik

på installation

af

- 9
Henset
i mindre

til at det bebyggede

grad

overskrider

se til bibeholdelse
Nævnet

finder

areal

det tilladte,

størrelsesmæssigt
meddeler

nævnet

kun
tilladel-

heraf.
anledning

til at indskærpe

de tinglyste

fred-

ningsbestemmelser.
Nævnets
nævnet

•

•

kommende
kendte

afgørelse

af den,

Greve

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

v/formanden

er fremsendt
Henning

til Den

Sørensen,

Strand.

Formand

e
e

samt

aner-

for gennemførelse

cfn4~
Lis Lauritsen

e

yed-

formål.

af afgørelsen

"Stavn"

påankes

fre~ningsnævnets

og institutioner,

af naturfredningslovens

2670

4 uger

Hovedstadsrådet,

foreninger

institution

inden

der har begæret

amtsråd,

En genpart

kan

selvejende
Dørrøjel

15,

Naturiredningsnævnet for
• Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

~
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Ang.

frastykning

af ejendommene

by og sammenlægning
Ved brev
Sognevej
ansøgt
matr.

om nævnets
hvilken

P-

Ganløse,
samlet

ejendom

Den

103 m og 103 ~ Ganløse

med matr.

nr. 103

er uden

af matr.

a Ganløse,

ejendom

nr.

m

103

med

103 ~

og noteret

som

nr. 19 a Farum.

om, at de således frastykkede
2
2
9.485 m og 9.709 m sammenlægges

hvilken

"Stavn"

nr.

ansøges

henholdsvis

Larsen,

i forening

landbrugspligt

med matr.

Kai

af matr.

som landbrug

og frastykning

a ibd.

institution

af frastykning

Farum,

ejendom

nrr.

selvejende

er noteret

i forening

Endvidere

103

godkendelse

m. fl.

O \OO~ •O O O

1985 har landinspektør

på vegne

ejendom

hvilken

matr.

ejendomme

af 18. februar

nr. 24

areal

af disse

4, Glostrup,

Ganløse,

~ 1. 7 DEC. 1985

er uden

lodder
med

landbrugspligt

af

matr.

nr.

og af areal

2

6 ha 9.132 m .
Ifølge
opdelt

matrikelkort

i lodder

103 n samt

af september

umiddelbart

i en lod adskilt

nord
fra

1981 er matr.

og syd for matr.
den sydligste

nr.

nrr.

103 ~
103

m og

lod af andre

matr.

nrr.
Samtlige

ejendomme

er omfattet

af .2.~!:.!:r_eJ~~.~.~snævnetsken-

~?=e=~~~_af_~5~.
__L~~r:u~r_ 1948 om fredning
vest

og nord
Ifølge

alet

for Farum
kendelsen

af matr.

arealer

uden

forandres,

er matr.

nrr.

og det er navnlig

eller

opfyldning

og vandløb

af søer

A, der

Tilstanden
forbudt

at foretage

naturlige'jordsmon

103 ~ og 103

servitut

landbrugsbygninger.

art,

i Mølleådalen

Sø og af skovbyggelinie.

nr. 103 ~ pålagt

ger af enhver

af områder

at henkaste
eller

omfatter

andet

eller

affald

derpå,

at benytte

og at nedbryde

stend~ger.Uden.

hedernes

tilladelse

er det forbudt

at fjerne

beplantning

af træer,

buske

må ikke

at opføre

elle~

bygninaf det

at foretage

bredderne

af affald,

stående

landbrugs-

opfyldning

kastning

arealet

moseare-

på arealerne

blandt

afgravning

n samt

til hen-

fredningsmyndigudtynde

og levende

den

hegn,

at

på

- 2 foretage

beplantning

eksisterende,

af arealet

at anlægge

diernand vejrettigheder
Ejendommen
der omfatter
arealet

genopførelse

eller

forinden

af 4. august

ombygning

godkendes

opført

1981

institution

matr.

ifølge

og ll. februar
Sagen

vilkår

under

nrr.

på

art.

bygninger

er ifølge

Ved
skal

teg-

matr.

tinglyst

skøde

nr. 103 ~' hvorpå

103 ~ og 103 ~ er solgt
tinglyste

været

nrr.

e

ikke at ville

er

om, at matr.

af 27. november

§

nrr.

9, jfr.

§

udtale

matr.

Teknisk

nrr.

således
Endvidere

udstykninger

6, meddelt

ejendomme

er kredse

under

Kommune

at arealet

har

har

af by-

til det an-

anført,

at matr.

har i skrivelse

matr.

har bemærket
nr. 103 m frita-

at det kan sammenlægges
meddeler

godkendt

efter

har i skrivelse

at

landbrugs-

af 29. no-

af § 8 i lov om sommerhuse

lovbekendtgørelse

nr. 360 af 20. juli

"Stavn"

til institutionens
landsforbundet

de

nrr. sammenlægges.

i medfør

institution

med

Matrikeldirektoratet,

PlanstyreIsen,

til, at den selvejende

i medfør

at jordlovsudvalget

Miljøministeriet,

m. v., jfr.

Kommune

tilladelse

kan forventes

tilladelse

ikke

for bebyggelse.

af, at de tre matr.

1984 meddelt

1984

Matrikeldirektoratet,

sig mod,

der

103 m og 103 n ikke bebygges.

på betingelse

de tre nævnte

Kommune,

dog at Stenløse

som af Stenløse

1984 meddelt,

ges for landbrugspligt,

og camping

1983

Skovdistrikt,

har den 17. oktober

Landbrugsministeriet,

de omhandlede

til samme

af 15. juli

Stenløse

og Farum

103 ~ og 103 ~ friholdes

to øvrige

skøder

forelagt

til det ansøgte,

forudsætning

e
e

sagelig

Tilstanden

af enhver

"Stavn"

af ejendommen

Hovedstadsrådet

og landzonelovens

vember

C,

fredningsmyndigheder-

af eksisterende

foreløbigt

Hovedstadsrådet

loven

servitut

1983.

bemærkninger

søgte

udstykning.

pålagt

hus med have.

tre-

af fredningsmyndighederne.

har af nævnet

Forvaltning,
stillet

at tilstå

og at foretage

bygpinger

institution
ejer

af den

en spejderhytte.

Ejendommene

haft

eller

og det er uden

at opføre

Den selvejende

stier

arealet

med mindre

forandres,

forbudt

eller

nr. 103 ~ er iøvrigt

ejendomme

nes samtykke
ninger

over

matr.

må ikke

veje

ud over vedligeholdelse

1983

erhverver

og udlejer

medlemmer

som hoved-

FDF/FPF.

Tilladelsen

-

gælder

alene

i forhold

og bortfalder

til lov om sommerhuse

afholdt

Formanden

møde

for Den

med

og besigtigelse

selvejende

erhvervelsen

institution

mellem

På mødet
den ansøgte

m. v.

"Stavn"
matr.

ikke

1985.

oplyste,

nrr.

103 m
lodder

har planer

af

om bebyggelse

arealer.

fremkom

fra

sammenlægning

re i området

august

de to nordligste

nr. 103 ~, og at institutione?

af de erhvervede

den 21.

af ejendommene

og 103 ~ er at få forbindelse
matr.

og camping

ved ejerskifte.

Nævnet
at formålet

3 -

derved

en nærboende
med

lodsejer

indsigelse

den begrundelse,

afskæres

fra

tilkØb

at andre

af jord

mod

lodseje-

til græsnings-

arealer.
En anden

lodsejer

oplyste,

med erhvervelse

af de nye arealer

at der allerede

nu er lagt

Institutionens
vedrørende

færdsel

bemærkede

i området

hvorefter

forhold,

bekendtgørelser
Således

e

påberåbt

foranlediget

Overfredningsnævnets
mende

tilladelse

de i kendelsen
andet

forbud

direktoratet

meddeler

af 29. februar

bebyggelse

februar

anførte

af enhver

tilladelse

at anlægge
meddelt

1948

for

love

og

af

for sit vedkom-

og sammenlægning
vilkår

veje

på vilkår

herunder

eller

mod

på
blandt

uden

fred-

stier.

som af Matrikel-

stillet.
således

meddelte

tilladelse

§

inden

meddelelse.

5 år fra

kommende

regule-

i medfør

art og forbud

før af naturfredningslovens

nævnet

opmærksom
1948

forud

herved

frastykning

1948

er endvidere

Den af nævnet

Nævnets

gælder

nævnet

af 29.

af 29. februar

Tilladelsen

gjorde

af institutionen.

kendelse

ningsmyndighedernes

at institutionen

sig til en bekendtgørelse

kendelse

til den ansøgte

mod

her til,

kendelse

og

en afvandingskanal.

nævnsformanden

og at denne

som

i forbindelse

en stiforbindelse,

over

henholder

på, at Overfredningsnævnets
rer disse

påtænker

gangbrædder

næstformand

fra Miljøministeriet,

e
e

at institutionen

tilladeIsens

afgørelse

af den,

kan

inden

der har begæret

amtsråd,

64 a, såfremt

4 uger

den

påankes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

bortfalder
ikke

i med-

er udnyttet

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen

samt

ved-

- 4 anerkendte

foreninger

og institutioner,

se af naturfredningslovens
for ikke udnyttes
vens

§

før ankefristens

Den meddelte
udløb,

jfr.

institution

tilladelse

Greve

af tilladelsen

"Stavn"

v/formanden

er fremsendt
Henning

til Den

Sørensen,

Strand.

dm

~e4itu

Lis Lauritsen
Formand

e
e

kan

naturfredningslo-

.r

e

for gennemførel-

58.

En genpart
2670

formål.

der virker

selvejende

Dørrøjel

15,

der-

/.

~.

I.
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til orientering 4f"aL

Ang.
1

fældning

af 30 fredede

c og 1 d Farum
Ved brev

af 26.

træer

d Farum

februar

ansøgt

1986

1

~,

Plan-

af fældning

af matr.

nrr.

og

af 30
c og'

1~,

by.

"Præstebakken"

fredet,

således
Der

vedrørende

kendelse

på matr.

at området
er givet

dele

udtynde

og levende

af 3. marts
1 ~,

matr.

er skovby

og ikke

må

offentligheden.

februar

bestemt,

andet

stående

for

af 29.

nrr.

blandt

på arealet

uforandret

til adgang

kendelse

1922

1 .::.
og 1 d Farum

bibeholdes

tilladelse

tilladelse
den

nrr.

skal

af de nævnte

fredningsnævnets

1948

er

at det uden

er forbudt

beplantning

at fjerne

af træer,

buske

hegn.

Af korrespondance

mellem

Plan-

og Miljøforvaltning

delse

en forstlig'

der af Farum
lagt

godkendelse

på dele

Ved Overfredningsnævnets

e
e
e

nrr.

har Hovedstadsrådets

om nævnets

i Præsteskoven

partiet

eller

af matr.

/,

Ved Overfredningsnævnets

bebygges.

på dele

by.

Miljøforvaltning
fredede

træer

Farum

fremgår,

plejeplan

Kommune

at kommunen

for skovene

Sø og Furesøen,

men

og Hovedstadsfådets

denne

har under

langs
plan

udarbej-

de nordlige

er endnu

søbred-

ikke

fore-

fredningsmyndighederne.
Skovriderne

for Farum

peget

de i sagen

træer

er i en sådan

hedsmæssige
Sagen
den afgivne

og Københavns

omhandlede

træer

tilstand,

skovdistrikter

til fældning,

at en bevaring

fordi

vil

har udde nævnte

medføre

sikker-

risici.
har af nævnet

været

'udtal1else oplyses,

træer,

er fældet

nævnte

skovridere,

fordi

risiko

for

gæster.

skovens

Farum

skovdistrikt.

at de 30 udpegede,

~å foranledning
det

forelagt

af og under

skønnedes,

men

tilsyn

at træerne

I

nu fældede

af de forudgjorde

en

,

",
- 2 -

Således

foranlediget

fredningskendelse
kendelse

meddeler

af 29. februar

af den skete fældning

Nævnets

afgørelse

af 30 fredede

vedkommende

amtsråd,

førelse

og institutioner,

der virker

formål.

i Jlli.eL( ~

chv
(JA
Lis Lauritsen
formand

1_
j

'J

Modtaget I fredningsstyrelsen

~ 6 JUNI 1986
Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

god-

afgørelse,

kommunalbestyrelsen

t

af

til Overfred-

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens

i medfør

træer.

kan inden 4 uger påankes

af den, der har begæret
foreninger

herved

1948 for sit vedkommende

ningsnævnet
anerkendte

nævnet

samt

for gennem-

,

,)

.

Naturfredningsnzvnet
for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
_

Adr.: lCriminaldomme:rkoDtoret

152186

F.S.m ..

Torvct }-5. )4()0 Hillerød
Tlf. (02.) 26 98 00 ml. kl. 9-12

.

MOdtaget, frednIngsstyrelsen

:: 8 DEC. 1986
Ang. pleje af Farum Præstemose
og 9 a Farum.
Ved brev af 23. oktober

•

Miljøforvaltningen,

på dele af matr. nrr. 13 fo

1986 har Hovedstadsrådet,

ansøgt om nævnets

plan for Farum Præstemose

godkendelse

plan- og

af en pleje-

for så vidt angår dele af matr.

nrr.

13 fo og 9 ~ Farum by.
Farum Præstemose

er fredet ved Overfredningsnævnets

af 29. februar 1948. Fredningen,
er begrundet
tillige

med, at området

interessant

og arkæologisk.

der er en status quo fredning,

er af stor landskabelig

i videnskabelig

Landbrugsarealer

og arealer med sommerhuse

kendelse

henseende,

skØnhed

navnlig

og

geologisk

med og uden landbrugsbygninger

er blandt

andet pålagt bestemmelser

at det uden fredningsmyndighedernes

tilladelse

ne eller udtynde den på arealerne

stående

er forbudt

beplantning

om,

at fjer-

af træer,

buske og levende hegn.

e
e
e

Anmodningen
bekendtgØrelse

om plejeforanstaltninger
af 6. december

arealer og er begrundet
ne plejeplan
Ejerne

fredningens

af de omhandlede

Således

ningskendelse

arealer

som beskrevet

foranlediget

til iværksættelse

af den beskrev-

intentioner.

har meddelt

samtykke

til, at

i plejeplanen.

meddeler

af 29. februar

i

1983 om tilsyn og pleje af fredede

med, at en gennemførelse

vil efterleve

plejen kan udfØres

er fremsat med hjemmel

nævnet

herved i medfØr

1948 for sit vedkommende

af den projekterede

af fred-

tilladelse

plejeplan.

1

Den af nævnet således meddelte

,

d

tilladelse

fØr af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladeIsens

meddelelse.

Nævnets

afgØrelse

kan inden

nævnet af den, der har begæret
kommende

amtsråd,

anerkendte

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet
4 uger påanke s til Overfredningsfredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

foreninger

bortfalder

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

ved-

samt

der virker for gennem-

c'

,

I

, .

•

- 2 -

førelse af naturfredningslovens
kan derfor
ningslovens

ikke udnyttes
§

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

jfr. naturfred-

58.

~tt' ~rr 1f1'11I1/I.
Lis ~en
formand

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade

13,

1256 KØbenhavn

K.

tilladelse

01004.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01004.00
Dispensationer i perioden:

25-06-1987 - 20-12-1990

,

\

I~

OVERFREDNINGSNÆVNET

BD/bop
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Den selvejende institution "Stavn"

den 25. juni 1987

v/ formanden Henning Sørensen

J.nr. 654/46-1/86

Dørrøjel 15
2670 Gteve Strand

'.
Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amts Sydlige Fredningskreds

har i en skrivel-

se af 17. december 1985 (j.nr. 126/84) pålagt Dem som ejer af ejendommen matr.nr.
103 a Ganløse By at bringe en bebyggelse på ejendommen i overensstemmelse

med

det projekt, til hvis udførelse fredningsnævnet den 14. juni 1982 meddelte dispensation fra Overfredningsnævnets
Mølleådalen.

kendelse af 29. februar 1948 om fredning af

De har påklaget fredningsnævnets

afgørelse tilOverfredningsnævnet.

Af de foreliggende oplysninger fremgår, at institutionen er oprettet af og drives
l

nær tilknytning til FDF/FPF, Københavns 23. kreds, der erhvervede ejendommen i

1949.

Ejendommen var da bebygget med en ældre landarbejderbolig.

I 1950 meddelte Over fredningsnævnet dispensation
der måtte foretages en om- og tilbygning.
get til ca. 130 m2 med udnyttet tagetage.

fra fredningskendelsen

til, Bt

Det bebyggede areal blev herved forøEn bygningstegning

dateret 9. november

1949 viser, at der skulle indrettes to sovesale i bygningens stueetage.

Efter

Deres oplysninger i skrivelse af 13. januar 1985 kunne sovesalene rumme ialt 30
køjepladser, og tre rum i tagetagen indeholdt hver to køjepladser.

I 1969 dispenserede

fredningsnævnet

men tilladelsen blev ikke udnyttet.

til opførelse af en 26 m2 stor tilbygning,
I stedet solgtes den bebyggede lod under

ejendommen til en køber, der agtede at anvende bebyggelsen
straks nedreven

del af bygningen.

ladelser, herunder dispensation

til helårsbeboelse og

Da køberen ikke kunne opnå de nødvendige til-

fra fredningskendelsen,

måtte handelen gå tilbage.

2
Over fredningsnævnet meddelte i 1976 dispensation fra fredningskendelsen til opførelse af en bygning på ca. 70 m2 med udnyttet tagetage, hvilket svarede til
det nedrevne etageareal, men afslog at dispensere til gennemførelse af et ansøgt
større byggeprojekt.

I 1978 gjorde Stenløse Kommune fredningsnævnet bekendt med et om- og tilbygningsprojekt, hvortil der var søgt om byggetilladelse.

Fredningsnævnet meddelte kom-

munen, at projektet i størrelse afveg fra det af Over fredningsnævnet godkendte .

•

Et ændret byggeprojekt fremkom i 1980. Det omfattede istandsættelse af den eksisterende ca. 55 m2 store bygning og opførelse af en tilbygning på ca. 70 m2,
begge med udnyttet tagetage, således at det samlede etageareal ville andrage ca.
210 m2 og efter Deres oplysninger i skrivelsen af 13. januar 1985 rumme 26 sengepladser fordelt på 7 værelser.

I skrivelse af 23. oktober 1980 dispenserede

ningsnævnet fra fredningskendelsen

til gennemførelse af dette byggeprojekt.

fredAr-

bejderne blev udført i 1981-82, og ejendommen blev overdraget til den selvejende
insti tution "Stavn".
Fredningsnævnet meddelte den 14. juni 1982 dispensation til opførelse af en 2;7

X·

10,3 m stor bebyggelse, der var udformet med en 4 m bred åbning i bygningens ene
langside og med et 2,7 x 4,1 m lukket rum, betegnet udhus.
ningstegningen benævnt "cykelhalvtag - udhusbygning".

•e
•

meddelt byggetilladelse

Projektet var på byg-

Stenløse Kommune havde da

efter byggeloven til udførelse af det beskrevne projekt .

Bygningen blev imidlertid opført med forskellige fravigelser af det godkendte
projekt.

Bl.a. blev rumhøjden forøget fra de på tegningen angivne 140-200 cm

til 220-250 cm, der blev indsat yderligere to vinduer, og taget blev ikke forsynet med græstørv.

De lod udarbejde en revideret bygningstegning,

som viste

bygningen i dens faktiske udførte stand, og på grundlag af denne tegning udstedte kommunen d. 30. september 1983 ibrugtagningstilladelse

efter byggeloven.

Ændringerne blev ikke forelagt fredningsnævnet.

Kommunen konstaterede

i juli 1984, at den 4 m brede ~bning var blevet lukket, og

at der foregik indvendige byggearbejder, som tydede på, at bygningen agtedes anvendt til overnatning.

Kommunen meddelte Dem derefter i skrivelse af 2. august

1984 påbud om at lovliggøre

forlloldene og om ikke at anvende bygningen til

form81 end anført i ibrugtagningstilladelsen

På foranledning af Hovedstadsrådet

andre

(overdækket cykelparkering/udhus).

foretog fredningsnævnet besigtigelse d. 21.

3

august 1985.

Det konstateredes,

at der

j

det nu aflukkede rum, som oprindelig

var beregnet til henstilling af cykler, var opsat bl.a. køjer, garderobeskab og
håndvask samt nogle eternitplader,
tænkt opsætning af en ovn.

der agtedes anvend l i forbindelse med en på-

Det konstateredes endvidere, at taget stadig 'ikke

var forsynet med græstørv.
Efter besigtigelsen tilsendte De med skrivelse af 2. september 1985 fredningsnævnet en revideret bygningstegning,

hvorpå cykelrummet og udhuset er betegnet

henholdsvis "bryggers/depot rum" og "inspektørdepot",
~

være bragt i overensstemmelse

og som i øvrigt angaves at

med de foretagne bygningsforandringer.

te i skrivelsen, at "græstørvsbeklædningen

De anfør-

af tagfladen forudsættes etableret

snarest muligt", og at en eventuelt senere omdannelse af inspektørdepotet

"til

et primitivt sove rum ..•.. ikke (vil) blive ansøgt i den nærmeste fremtid".

De

anmodede fredningsnævnet om at godkende den medsendte tegning.

Fredningsnævnet

traf herefter den påklagede afgørelse om bebyggelsen.

blev i afgørelsen pålagt Dem at bringe cykelhalvtaget

Det

i overensstemmelse

med

den tegning dateret d. ll. november 1981, som lå til grund for tilladelsen af
d. 14. juni 1982, for ~~ vidt angår højde og vinduesetablering
ring af åbent parti

j

~ade mod sydøst, ~

at fjerne håndvask, at fjerne eternitplader

9amt retable-

lægge græstørv på bølgeeternit~ag,
opsat med henblik på installation

af ovn, at fjerne køjer og at fjerne garderobeskab.

e
e

De har for Overfredningsnævnet

~

genopførelse af den, og at et -~iant kraver

anført, at fredningsnævnets

afgørelse om bebyg-

gelsen er ensbetydende med et krav om nedrivning af bygningen med påfølgende
urimeligl, når der hverken kan

rettes indvendinger mod bygnir

IS

virkninger af dens udformning.

le har endvidere anført, at begrundelsen

fredningsnævnet s afgørelse alE

er, at udhusbygningen

aktivitetsudvidelse

udseende eller påvises uheldige direkte

og et øget slid på naturen.

for

skulle muliggøre en

Der er imidlertid ikke tale

om øgede aktiviteter, idet antallet af køjer i lejrbygningen er mindre end tilladt af Over fredningsnævnet

i 1950.

Der er heller ikke grund til at frygte

nedslidning af naturen, idet problemet i fredningsområdet

tværtImod er al for-

hindre tilgroning.
De har meddelt, at De har fjernet "de køjelignende hylder i inspektørdepotel",
og at De er indforstået med at forsyne taget med græstørvsbeklædning.
der herefter om dispensation til bibeholdelse

De anmo-

iøvrigt af den opførte bygning,

,

4

Som den nu fremtræder.

Over fredningsnævnet

skal udtale:

Over fredningsnævnet har i 1976 afslået at dispensere fra fredningskendelsen

til

et byggeri på ejendommen, som var større end den i 1950 tilladte bebyggelse.
Der er ikke grundlag for i dag at anlægge en anden vurdering, og der kan heller
ikke dispenseres til opførelse af en bygning, som efter sin konstruktion og indretning gør det muligt at anvende den til andet end udhusformål og henstilling
af cykler.
Det tiltrædes herefter, at fredningsnævnet
holdelse af udhusbygningen

har afslået at dispensere til bibe-

i den skikkelse,

hvori den er opført, og at nævnet i

konsekvens heraf har påbudt Dem at bringe bygningen i overensstemmelse
holdet af dispensationen

med ind-

af 14. juni 1982, herunder at beklæde taget med græs-

tørv, og påbudt Dem at fjerne de anførte indretninger m.v.
----fredningsnævnets
for.

afgørelse af 17. december 1985 om bebyggelsen stadfæstes der-

Fristen for efterkommelse

af påbudene forlænges dog til l. november 1987.

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets

e

e
e

Overfredningsnævnets

10 medlemmer.

afgørelse er enstemmig.

på overfredni~nsnæ

<-(,,((ct"f

~ts vegne

{C~C(tF-7

Bendt An arsen

OverlrSdnlnasnaavnets

formand

REG.Nl
OVERFREDNINGSNÆVNET

Slotsmarken

BO/bop

15

2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Den selvejende institution

"Stavn"

den. 25. juni 1987

v/ formanden, Henning Sørensen

J.nr. 654/46-1/86

Dørrøjel 15
2670 Greve Strand

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amts Sydlige Fredningskreds

har i en skrivelse

af 17. december 1985 (j.nr. 30/85) på nærmere angivne vilkår meddelt dispensation fra servitut A i Overfredningsnævnets
ning af Mølleådalen

til, at to moselodder

kes og derefter sammenlægges
By.

kendelse af 29. februar 1948 om fredunder to forskellige ejendomme udstyk-

med institutionens

De har påklaget fredningsnævnets

ejendom matr.nr. 103 ~ Ganløse

afgørelse tilOverfredningsnævnet.

Matr.nr. 103 a har bestået af tre adskilte lodder.
onen de nævnte to moselodder,

I 1983 erhvervede instituti-

der ligger mellem den nordligste og mellemste lod

af matr.nr. 103 a.

Formålet var at skabe forbindelse mellem disse lodder.

Fredningskendelsens

servitut A, der gælder for bl.a. de to nordligste lodder af

matr.nr. 103 ~ og de tilkøbte moselodder,

indeholder forbud mod udstykning og

mod "at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder".

Under fredningsnævnets
det, at institutionen

behandling

af sagen blev det anført af en beboer i områ-

påtænkte at anlægge en sti, og at der allerede var lagt

gangbrædder over en afvandingskanal.

Fredningsnævnets

afgørelse om udstykning-

en indeholder en gengivelse af både denne og andre udtalelser fremsat under det
af nævnet afholdte møde, herunder af en udtalelse af nævnets formand om, at
fredningskendelsen

gælder forud for bestemmelserne

cember 1980 om almenhedens
fredningslovens

Fu~

§ 56.

i bekendtgørelse

af 24. de-

færdsel og ophold på udyrkede arealer, jfr. natur-

o'

2

Over fredningsnævnet

skal udtale:

Klagen retter sig ikke mod den af fredningsnævnet
viss

vilkår meddelt dispensation

kan

1m klagemyndighed

trufne afgørelse, som er en på

fra fredningskendelsen.

Overfredningsnævnet

ikke tage stilling til fremsatte udtalelser under fred-

ningsnævnets behandling af sagen, selvom
skrivelse, hvori fredningsnævnet

disse udtalelser er gengivet i den

har meddelt sin afgørelse.

Overfredningsnævnet

må derfor afvise Deres klage.

Til spørgsmålet om forholdet mellem fredningskendelsen
december 1980 skal bemærkes, at almenhedens

tIt

og bekendtgørelsen

af 24.

færdselsret i henhold til bekendtgø-

relsen ikke må udøves på en måde, der indebærer overtrædelse

af fredningskendel-

~n.

_ sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets
LJerfredningsnævnets

e
e

afgøre

e er enstemmig.

10 medlemmer.

.' ".

REG. NR. 0/

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Hestetangsvej

•

•

F. S. nr.

Ltl

000

13 JULI
1987
.

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kl. 9-12

Ang. bebyggelse

(tO

76/ 87

på matr. nr. l v og 1 x Hestetangsmølle,

202, AllerØd.

Ved brev af 15. april 1987 har AllerØd

Kommune,

Ejendomsudval-

get, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en
21 m2 stor garage til erstatning for en værende 12 m2 stor garage
på matr. nr. 1
Ejendommen
29. februar

y

og 1 x HestetangsmØlle,

er omfattet

1948 vedrØrende

UggelØse .

af Overfredningsnævnets

kendelse

fredning

af områder

servitut

B, og den resterende

af

i MØlleådalen

vest

og nord for Farum Sø.
Matr. nr. 1 x er pålagt
er pålagt

servitut A.

Servitut
medens

ejendom

B omfatter

servitut

A

landbrugsarealer

omfatter

med landbrugsbygninger,

landbrugsarealer

uden landbrugsbygnin-

ger.
Fredningen

er en tilstandsfredning

det er forbudt at opfØre bebyggelse
der for ejendomme

•

kræves

omfattet

for ejendommens

godkendes

at det blandt an-

af enhver art bortset

af servitut

drift,

således,

fra, at

B kan opfØres bygninger

og bygningstegninger

som

skal i så fald

af nævnet.

Den på ejendommen

omfatter
2
efter det oplyste et eenfamiliehus med etageareal 98 m og over2
dækket terrasse på 10 m , en staldbygning på 132 m2 og en garage
2
på 12 m •
Der ansøges
ge stor 21 m2•

om nedrivning

Ejendomsudvalget
i henhold

matr. nr. l ~ værende

af garagen

har vedtaget

til Miljøministeriets

og opfØrelse

at meddele

cirkulære

bebyggelse

af ny gara-

zonelovstilladelse

nr. 87 af 29. juni

1984.
Sagen har af nævnet været
Naturfredningsforening.

forelagt

Hovedstadsrådet

og Danmarks

- 2 -

således

foranlediget

fredningskendelse

meddeler

af 29. februar

nævnet herved i medfØr
1948 for sit vedkommende

ladelse til den ansøgte bebyggelse
fremsendte

tegninger

på vilkår,

rives, og at ny garage placeres
Den af nævnet

•
I

i overensstemmelse

at den eksisterende

således meddelte

tilladelse

§

inden 5 år fra tilladelsens

meddelelse.

afgØrelse

Hovedstadsrådet,

erkendte

forening

og institutioner,

i med-

kommunalbestyrelsen
der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

afgørelse,

udlØb,

ved-

samt an-

for gennemfØrelse

tilladelse

kan der-

jfr. naturfrednings-

lovens § 58.
En genpart

af tilladelsen

er fremsendt

Jørgensen,

Hestetangsvej

202, 3520 Farum,

Thorslund,

Hestetangsvej

5, 3520 Farum.

dM~

til bygherren,

Erik

og arkitekt Anne Sus

Lis Lauritsen
formand

•

ned-

til Overfrednings-

fredningsnævnets

amtsråd,

for ikke udnyttes

garage

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

kommende

af naturfredningslovens

med de

bortfalder

kan inden 4 uger påankes

nævnet af den, der har begæret

til-

samme sted.

før af naturfredningslovens
Nævnets

af

/

Naturfredningsnævnet for
LFrederiksborg amts sydlige fredningskreds
.)

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
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"

Vedr. udstykning

J

23 OKT. 1987

REG. NR.

•

af ejendommen

O \ O O~ .

O O O

matr. nrr. 37 ~' 12 c og

10 ei Farum by.
Ved brev af 25. februar

-.

Naturfredningsnævnet
landinspektØr

1987 har Farum Kommune,

fremsendt

Ib Erik Nielsen

ansØgning

Byrådet,

af 4. februar

om tilladelse

til

1987 fra

til udstykning

af den

som gartneri drevne

landbrugsejendom matr. nrr. 37 a, 12 c og 10
2
ei Farum by, af arealer 80.529 m2, 4.811 m heraf v~j 1.l~0 m2 og
--2
2
2
10.437 m eller ialt 95.777 m heraf vej 1.100 m .
Ejendommen

er omfattet

29. februar 1948 angående

af Overfredningsnævnets

kendelse

fredning af områder i MØlleådalen

af
vest

og nord for Farum SØ.
IfØlge kendeisens
landbrugsbygninger
bygninger

type A vedrØrende

er blandt

af enhver

andet udstykning

.'
•
e

gen er beliggende

uden

og opfØrelse

af

art forbudt.

Matr. nr. 10 ei er en selvstændigt
rige matrikelnumre

landbrugsarealer

beliggende

lod, medens

Øv-

udgØr et samlet areal, hvorpå ifØlge ansøgninto beboelseshuse.

Det ene beboelseshus,

som se-

nest har været benyttet

som aftægtsbolig, Ønskes frasolgt med ha2
ve, ialt et areal stort ca. 4.700 m , og dette areal Ønskes derfor
frastykket
projekteret

som en selvstændig
således,

parcel. Grænsen for denne parcel er

at den nØje fØlger den faktiske rådigheds-

grænse for huset.
Jordbrugskommissionen

har godkendt

forvejen er en god beboelse

udstykningen,

da der i

til gartneriet.

"

i
I

I

I
I

Byrådet har anbefalet
det kan dokumenteres,

ansØgningen

at ejendommens

under forudsætning

driftsform

af, at

ikke kræver en

"medhjælperbolig".
Sagen har af nævnet været
ningsafdeling

og Danmarks

forelagt Hovedstadsrådets

Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening
og har samtidigt

oplyst,

planlæg-

har modsat sig udstykningen

at den omhandlede

ejendom er opfØrt uden

- 2 -

fredningsmyndighedernes
ejendommen

gældende

ningsforening

tilladelse

og dermed i strid med de for

fredningsbestemmelser.

Danmarks Naturfred-

har derfor anmodet om, at det pålægges

ejendommens

ejer snarest at nedrive ejendommen.
I en til Hovedstadsrådet
Naturfredningsforening
vitut A i fornævnte
forhandling

fremsendt

redegØrelse

anfØrt, at ejendommen

har Danmarks

er omfattet

af ser-

kendelse, dog således at der efter nærmere

med Over fredningsnævnet

vil kunne meddeles

til at opfØre et eller to mindre huse med tilhØrende

tilladelse

drivhuse

på

den nordlige del af matr. nr. 37 Farum.

•

I Danmarks

Naturfredningsforenings

at Overfredningsnævnet
udstykning,

er henvist

den 12. april 1956 har meddelt

og at Overfredningsnævnet

til ansøgning

skrivelse

gartneri-

afslag på

den 3. maj 1963 i henhold

og tegning af 18. december

fØrelse af en kombineret

til,

1962 har tilladt op-

og beboelsesbygning

på matr.

nr. 37 og 12 ~ Farum.
Sagen har herefter af Hovedstadsrådet
Kommune med forespØrgsel

om, hvorvidt

været forelagt Farum

den omtalte bebyggelse

opfØrt, og om der foreligger den nødvendige
Farum Kommune,

Byplanafdelingen,

lag herunder Overfredningsnævnets

e
e

e

Hovedstadsrådet

har endvidere

nævnet, der tillige har fremsendt

fredningstilladelse.

har fremsendt

tilladelse
forelagt
udskrift

er

diverse

bi-

af 3. maj 1963.
sagen for Overfrednings-

af en den 14. juni 1972

meddelt tilladelse til at opfØre en tilbygning til lagerrum på 65
m2 til den eksisterende beboelses- og gartneribygning på matr. nr.
37 a og 12 c Farum.
Af modtagne

bilag fremgår endvidere,

at Naturfredningsnævnet

i mØde den 28. oktober 1960 har behandlet

et udstykningsandragen-

de vedrØrende

ejendommene

matr. nrr. 10 ~' 12 ~ og 37 Farum by, som

Ønskes delt i ~o dele med tilladelse

til opfØrelse

hus i skoven og to mindre huse på den nordlige
mod i givet fald at fraskrive.sig
Nævnsbehandlingen
ningsnævnet

del af matr.

af bygninger

nr. 37

til at opfØre drivhuse.

sluttede med sagens indsendelse

og med tilkendegivelse

fale opfØrelse

retten

af et beboelses-

til Overfred-

om, at nævnet ikke kunne anbe-

i skoven.

Farum Kommune har den 25. februar

1964 udstedt bygningsattest

for en på matr. nr. 37 opfØrt gartneribygning og beboelses på
270 m2 indeholdende en lejlighed a 3 værelser, kØkken, bad, 2 wc-

-

rum, kontor,

3 -

fyrrum med centralvarme

og oliefyr samt pakke- og

redskabsrum.
Farum Kommunalbestyrelse

har den 22. oktober 1964 i henhold

til andragende

af 18. marts 1964 meddelt
fØrelse af et 226 m2 stort eenfamiliehus

byggetilladelse

til op-

på matr. nr. 37 ~' Brede

Enge nr. l.
Hovedstadsrådet
behandling,
anbefalet,

herunder

på baggrund

at Farum Kommune

at der efterfØlgende

se af den opfØrte

•

har herefter

bebyggelse

har meddelt byggetilladelse,

meddeles

Således
meddele,

foranlediget

og har intet haft at bemærke

til grund,

indhentede

1948 påbudt

er meddelt

tilladelse

se, at fredningsbestemmelser
forinden

udstedelse

for tilladelse

til opfØrelse

huse, findes der ikke tilstrækkeligt
dommens

nuværende

ejer at kræve

Det bemærkes,
fremsendte

af 22. oktober

kendelse er indeholdt

af 2 mindre huse med drivgrundlag

for over for ejen-

nedrivning.

at bebyggelsen

ikke er vist på det til nævnet

kortmateriale.

For så vidt angår ansøgningen
ved for sit vedkommende
af 29. februar

i medfør

1948 meddele

i overensstemmelse
vedrØrende

at på-

og da kommunen har und-

af byggetilladelse

1964, samt da der i Overfredningsnævnets
mulighed

beboelsesbygning

som bygningsmyndighed

overholdes,

af 29.

af Overfredningsnævnet

sag omhandlede
226 m2.

af areal

må lægge

kendelse

af den i nærværende

Da det må påhvile Farum Kommune
ladt dette

oplysninger

at der ikke som i Overfredningsnævnets

efter byggetilladelsen

-

til det

skal nævnet herved for sit vedkommende

at man efter fornævnte

til opfØrelse

e

tilladelse til bibeholdel-

ansØgte.

februar

e

af den skete sags-

Den af nævnet

tilladelse

idet nævnet

herved

er en beboelse

således meddelte

inden 5 år fra tilladeisens

meddelelse.

beskrivelse

og oversigtskort

har fundet det afgØrende,
bortfalder

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

kan inden

nævnet af den, der har begæret

til den ansøgte udstykning

tilladelse

§

afgØrelse

kendelse

til gartneriet.

fØr af naturfredningslovens
Nævnets

skal nævnet her-

af Overfredningsnævnets

med den fremsendte

arealer,

at der i forvejen

om udstykning

4 uger påankes til Overfrednings-

fredningsnævnets

afgørelse,

vedkom-

- 4 -

mende amtsråd, Hovedstadsrådet,
kende foreninger

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

se af naturfredningslovens
derfor ikke udnyttes

der virker

for gennemførel-

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

samt aner-

tilladelse

kan

jfr. naturfrednings-

lovens § 58.
En genpart af afgØrelsen
gartner Jørgen H. Svendsen,
inspektØr

Ib Erik Nielsen,

er fremsendt

til ejendommen

Brede Enge 5, 3520 Farum,
Ole Rømersvej

dm 1{iLcU{Ui

e
e

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken

13,

2970 HØrsholm.

og land-

3, 3000 Helsingør.

Lis Lauritsen
formand

e

ejer,
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.

N.OV.. 1987

14 4 / 8.7

.

.

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

2 7 t-:OV. irJ?

Ang. plejeplan

for Farum Sortemose

matr. nrr. 1 ~' 1

Q,

i medfØr

Naturfredningsnævnets
nærmere

godkendelse

kendelse

fremsendt
matr.

34 ansøgt om

til plejeforanstaltninger

i Farum Sortemose

har i skrivelse

oplysninger

plejeplan

§

plan- og

omfattet

på

af Over fred-

af 29. februar 1948.

Hovedstadsrådet
supplerende

1987 har Hovedstadsrådets

af naturfredningslovens

angivne ejendomme

ningsnævnets

dele af

1 k og 6 ~ Farum samt 103 a Ganløse.

Ved brev af 8. september
miljøforvaltning

omfattende

af 25. september

og har med skrivelse

for matr.

nr. 103 ~ GanlØse,

1987 meddelt

af 6. november

1987

nrr. 1 e, 1 h, l k og 6 a Farum samt

alt for så vidt angår dele af de nævnte

matrikelnumre.
Det bemærkes,

at ejendommene

matr. nrr. 1 e, 1 h og 6 a

Farum samt matr. nr. 103 a GanlØse
nævnets

kendelse

Ejendommen

af 29. februar

er omfattet

af Overfrednings-

1948.

matr. nr. l k Farum er af Ekspropriationskommis-

sionen den 20. ja~uar

1948 pålagt

Formålet med de pålagte

fredninger

og uden fredningsmyndighederne
fjerne eller udtynde

fredningsservitut.
status quo,

er det blandt andet forbudt at

den stående

levende hegn samt at foretage

er at bevare

beplantning

beplantning

af træer, buske og

udover vedligeholdelse

af den eksisterende.
De af plejeplanen
naturfredningslovens
Således
stemmelsen
kendelse

§

arealer er tillige omfattet

43 om beskyttelse

foranlediget

meddeler

i naturfredningslovens

af Plejeplan

stadsrådets
fornævnte

berØrte

skrivelse

ejendomme

ejere meddeler

af 6 november

samtykke

Miliomlnisierie1

.

-,/

.t ~r. F. !{SO:S/Z_ '10 r

god-

fremsendt med Hoved-

1987 for så vidt angår de

at de af plejeplanen

til de i planen beskrevne

ger.

af be-

34 for sit vedkommende

for Farum Sortemose

på vilkår,

af sØer og moser m.v.

nævnet herved i medfØr
§

af

berØrte

lods-

foranstaltnin-

!
l'
I

.'

- 2 -

Den af nævnet

således meddelte

godkendelse

før af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladeisens

meddelelse.

Nævnets

afgørelse

amtsråd,

erkendte

foreninger

ningslovens

fredningsnævnets

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

ikke udnyttes
§

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

Hovedstadsrådet,

relse af naturfredningslovens
kan derfor

der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

~~~

13,

2970 HØrsholm.

samt an-

godkendelse

jfr. naturfred-

Lis Lauritsen
formand

Slotsmarken

ved-

for gennemfØ-

58.

Skov- og Naturstyrelsen,

i med-

kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret
kommende

bortfalder

REG.NR.

/ / /' Naturfreåhingsriævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

F. S. nr.

Ang. bå1- og siddepladser

•
~I

på matr. nr. 1 m Farum by,

Ved brev af 2. juli 1987 har Farum Kommune,
om nævnets godkendelse

af etablering

a

af 1

Byrådet,

2 bålpladser

ansøgt
på matr.

nr. l m Farum by.
Ejendommen,

der er en parcel

fattet af Overfredningsnævnets
fredning af områder

Herefter

skrænkninger
art, herunder

drivhuse,

kan virke misprydende,
affald, fjernelse

må tilstanden

eller udtynding

tilladelse

De nævnte

eller opfyldning,
af beplantning,

af arealet

Ved Overfredningsnævnets
er meddelt

kunne benytind-

af enhver

skure eller andre indretninger,

afgravning

levende hegn, beplantning

udelukkende

andet forbud mod bebyggelse

boder,

uden

ikke ændres, men de

som landbrugsarealer.

blandt

1948 om

for landbrugsarealer

indskrænkninger

fortrinsvis

omfatter

af 29. februar

er om-

vest og nord for Farum Sø. Fred-

af type A gældende

skal med nærmere angivne
tes som hidtil,

af matr. nr. l ~ Farum,

kendelse

i MØlleådalen

landbrugsbygninger.

•

124/ 87

16, Farum.

ningen er omfattet

•

oe>

? 7 APR. 1988

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade s, 3400 Hillerød
Tlf. 02- 26 98 00 ml. kl. 9-12

Kong Volmersvej

r oaLl.

henkastning

af

træer, buske og

og anlæg af veje eller stier.

tillægskendelse

til opfØrelse

der

af 16. november

af 2 beboelseshuse

nr. l ~ på vilkår,

at bebyggelsens

størrelse,

ring blev godkendt

af fredningsnævnet.

Farum Kommune

er ejer af arealet

på matr.

udseende

ifølge tinglyst

1965

og placeskØde af

26. februar 1987.
Bebyggelsesretten

er bortfaldet

Nævnet har foretaget
manden

for kommunens

som udflugtsmål
Ejendommen
Volmersvej

besigtigelse,

tekniske

siddesten

er beliggende

med forbudsskilt

Ejendommen

udvalg,

for institutioner,

pladser med grillriste,

som ikke Udnyttet.
og herunder
at ejendommen

for-

tænkes anvendt

hvorfor der ansøges om 2 bålsamt borde og stole.

ud til den private

ved vejens nordlige

er beliggende

oplyste

i landzone.

fælles vej Kong
ende.

- 2 Sagen har af nævnet været
og miljØforvaltning
mærkninger

og Farum

forelagt

Hovedstadsrådets

skovdistrikt,

plan-

der ikke har haft be-

til det ansøgte.

Således

foranlediget

meddeler

fredningskendelse

af 29. februar

cipiel tilladelse

til det ansøgte

nævnets godkendelse
gets placering,

indsendes

anlæggets

•

og parkeringsforhold.

I

5 år fra tilladeIsens

nævnet herved

anlæg på vilkår,

Nævnets

afgØrelse

§

kan inden 4 uger påankes

for ikke udnyttes

fredningsnævnets

tilkØrsels-

bortfalder

i medfØr

afgørelse,

der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

for gennemfØrelse

tilladelse

kan der-

jfr. naturfredningslo-

~~

Lis La~
formand

•

vedkom-

samt aner-

vens § 58.

•

inden

til Overfrednings-

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

af naturfredningslovens

anlæg-

meddelelse.

Hovedstadsrådet,

kendte foreninger

udvisende

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

nævnet af den, der har begæret
mende amtsråd,

tilladelse

prin-

at der til

og en plan vedrØrende

Den af nævnet således meddelte
af naturfredningslovens

af

1948 for sit vedkommende

en situationsplan

omfang

i medfØr

~

Iv o / '
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F. S. nr.
Modt:1got I
Skov- og r~QiUl styrelsen

1 9 f'iI\J 19GB

Ang. teltslagning
Præstegårdens

på matr. nr. 1 a Farum,

jorder.

Ved brev af 1. marts
om nævnets godkendelse
Ejendommen

1988 har Farum Kommune,

af teltslagning
hØrende

areal nær Farum by og er omfattet
De nævnte matrikelnumre

nrr. 1 ~ og

jorder bortset

fra et mindre

af sØbeskyttelseslinie.

er tillige omfattet

af 29. februar

af Overfrednings-

1948 om fredning af områder

ådalen vest og nord for Farum Sø, type A. Fredningen
tilstandsbestemmelser,

ansøgt

på matr. nr. 1 a Farum by.

matr. nr. 1 a udgØr sammen med matr.

1 d de under Farum Præstegård

nævnes kendelse

Byrådet,

og det er navnlig

i MØlle-

indeholder

forbudt at opfØre bygnin-

ger af enhver art.
Ansøgningen
institutioner

er fremsendt

med bØrn i alderen

tiviteter,

6-14 år, for hvem der er planlagt

i tiden 27. juni til 8. juli 1988 omfattende

blandt andet teltslagning
mentet omfatter

omfattende

•

et fælles arrangement

e
e

af Farum Andelsforening

i dagtimerne

kl. 09.00 - 16.00. Arrange-

tillige brug af Farum Sø til nærmere

hvorom er søgt tilladelse

hos KØbenhavns

beskrevne

ak-

Statsskovdi-

strikt.
Farum Byråd har anbefalet

e

fra teltpladsen
vegetationen

til sØen foregår

i området

Farum Menighedsråd

Således
stemmelsen

ad de etablerede

har anbefalet

samt Danmarks

foranlediget

det ansøgte.

§

47 a, stk. log

1948 for sit vedkommende
stillede

således meddelte

fredningsken-

tilladelse

tilladelse

inden 5 år fra tilladeIsens

meddelelse.

bortfalder

<' \.' 1.<-.~Cpfr

til det
i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

Slwv- og NoturstyrelsP-1)

j.nr.;=

af be-

vilkår.

§

afgØrelse

plan- og

nævnet herved i medfØr

fØr af naturfredningslovens
. N~vnets
MiljørTlinl~tenet

stier, således

Naturfredningsforening.

meddeler

ansøgte på det af Byrådet
Den af nævnet

at "trafikken"

forelagt Hovedstadsrådet

i naturfredningslovens

delse af 29. februar

på vilkår,

ikke lider skade.

Sagen har af nævnet været
miljØforvaltning

ansØgningen

-Foto vernterr

at

- 2 -

nævnet af den, der har begæret
kommende

amtsråd,

erkendte

foreninger

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

derfor ikke udnyttes

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

se af naturfredningslovens

afgØrelse,

der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

ved-

samt an-

for gennemførel-'
tilladelse

kan

jfr. naturfrednings-

lovens § 58.
En genpart
v/Preben

Hansen,

af tilladelsen
Fritidshjemmet

er fremsendt

til Farum Fritidshjem

"Mosehuset",

Stavnsholtvej

3520 Farum.

(hl' ~~lL(L(~Uu
Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken
2970

13,

HØrsholm.

27 B,

Modtaget I
Skoy- og Naturstyrelsen

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S. 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kJ. 9-12

på matr.

.. 8 JULI. 1988
.

Hillerød, den

.7 5/8 .8

F. S. nr..

1 1 JUU 1988

Ang. bål- og siddepladser
Kong Vo~ersvej

100 Y

REG. HR.

~aturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

nr. 1 m Farum by,

16, Farum.

Ved brev af 25. maj 1988 har Farum Kommune,
ning, ansøgt
retning

om nævnets

godkendelse, af endeligt

af bål- og siddepladser

Naturfredningsnævnet
for sit vedkommende
bålpladser

principiel

tilladelse

siddesten,

der er beliggende

Ejendommen
februar

er omfattet

1948 om fredning

Farum Sø. Fredningen
arealer
benyttes

som hidtil,

indskrænkninger

omfatter

hver art, herunder

drivhuse,

der kan virke misprydende,

i MØlleådalen

fjernelse

og levende

hegn, beplantning

ende.
for

ikke ændres,

udelukkende

kunne

De nævnte

andet forbud mod bebyggelse

boder

af 29.

for landbrugs-

som landbrugsarealer.

af en-

skure eller andre indretninger,

afgravning

af affald,

fælles-

vest og nord

må tilstanden

indskrænkninger

blandt

2

skØde

kendelse

af type A gældende

fortrinsvis

a

af

ifØlge tinglyst

ud til den private

Herefter

angivne

1988

af 1

er en parcel

ved vejens nordlige

af områder

uden landbrugsbygninger.

men de skal med nærmere

af 27. april

af Overfredningsnævnets

er omfattet

til ind-

til etablering

i landzone,

med forbudsskilt

Forvalt-

borde og stole.

1987. Den er beliggende

vej Kong Volmersvej

projekt

ved afgørelse

nr. 1 ~ Farum og ejes af Farum Kommune

af 26. februar

Teknisk

nr. 1 ~ Farum by.

på matr.

meddelte

med grillriste,

Ejendommen,
matr.

.

eller udtynding

eller opfyldning,
af beplantning,

af arealet

henkastning

træer,

buske

og anlæg af veje eller

sti-

er.
Ved Overfredningsnævnets
er meddelt

tilladelse

1 ~ på vilkår,
blev godkendt

til opfØrelse

at bebyggelsens

af 16. november

af 2 beboelseshuse

stØrrelse,

udseende

1965

på matr.

nr.

og placering

af fredningsnævnet.

Bebyggelsesretten

er bortfaldet

Af den i nærværende
fremgår

tillægskendelse

placering

som ikke udnyttet.

sags anledning

af 2 bålpladser

fremsendte

med siddesten

a

situationsplan
4J m henholdsvis

ca. 80 m og ca. 100 m fra Kong Volrnersvej, placering

af bænke

og

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.

F.

h03Æ-fr·

/",J ./

rlf-

- 2 -

bord i arealets
pladser

sydlige del langs sti og indretning

ligeledes

i arealets

Af den fremsendte

til ca. 8 personer.

vendes

græsarmering

Adgang

sydlige del, hvor vejen

beskrivelse

regnet

Ordensreglement,

Som befæstelse

blandt

af parkeringsarealet

andet i samarbejde

samt Farum

forelagt

plan- og

i medfØr

1948 for sit vedkommende

anlæg i overensstemmelse

og beskrivelse

med brandinspektø-

skovdistrikt.

af 29. februar

til det ansØgte

fra GanlØse.

Hovedstadsrådets

foranlediget meddeler nævnet herved

ningskendelse

an-

og opsat.

Sagen har af nævnet været

tionsplan

fremgår, at bord og bænke er be-

vil ske ad Kong Volmersvej

ren, vil blive udarbejdet

Således

ender.

i form af granitchaussesten.

til arealet

miljØforvaltning

af 3 parkerings-

på vilkår,

af fred-

tilladelse

med den fremsendte

at ordensreglement

situa-

udarbejdes

og opsættes.
Den af nævnet

således meddelte

af naturfredningslovens
5 år fra tilladeIsens
Nævnets
nævnet

,I

§

kan inden 4 uger påankes

mende amtsråd,

Hovedstadsrådet,

te foreninger

og institutioner,

§

formål.

fredningsnævnets

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

for gennemfØrelse
tilladelse

2970

HØrsholm.

af

kan derfor

jfr. naturfredningslovens

~\~J~

Skov- og Naturstyrelsen,

vedkom-

samt anerkend-

Lis Lauritsen
formand

13,

inden

til Overfrednings-

58.

Slotsmarken

i medfØr

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

af den, der har begæret

ikke udnyttes

bortfalder

meddelelse.

afgØrelse

naturfredningslovens

tilladelse

REG.NR.

Nanrlredningsnævnet

for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Kong Volmersvej

7 5 / 8 8.

F. S. nr...

Ang. bål- og siddepladser

på matr.

nr. 1 m Farum by,

16, Farum.

Ved brev af 25. maj 1988 har Farum Kommune,

•

ning, ansøgt om nævnets godkendelse, af endeligt

I

for sit vedkommende

retning

Naturfredningsnævnet

meddelte

principiel

med grillriste,

Ejendommen,

tilladelse

siddesten,

der er beliggende

Ejendommen

til etablering

i landzone,

februar

1948

med forbudsskilt

er omfattet

benyttes

,I

som hidtil,

indskrænkninger

hver art, herunder

blandt

der kan virke misprydende,
af affald,

fjernelse

skØde

ende.
af 29.

for landbrugsikke ændres,

udelukkende

kunne

De nævnte

andet forbud mod bebyggelse

af en-

skure eller andre indretninger,

afgravning

eller udtynding

og levende hegn, beplantning

af

vest og nord for

som landbrugsarealer.

boder

2

fælles-

kendelse

må tilstanden

indskrænkninger

fortrinsvis

drivhuse,

i MØlleådalen

Herefter

angivne

omfatter

ud til den private

af type A gældende

arealer uden landbrugsbygninger.
men de skal med nærmere

ifølge tinglyst

af Overfredningsnævnets

er omfattet

a

af 1

er en parcel

ved vejens nordlige

om fredning af områder

Farum Sø. Fredningen

af 27. april 1988

borde og stole.

1987. Den er beliggende

vej Kong Volmersvej

Forvalt-

proj ekt til ind-

ved afgørelse

matr. nr. 1 ~ Farum og ejes af Farum Kommune
af 26. februar

Teknisk

på matr. nr. 1 m Farum by.

af bål- og siddepladser

bålpladser

Od

- 8 JULI 1988

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kJ. 9-12

\OC)~.

eller opfyldning,
af beplantning,

henkastning

træer, buske

af arealet og anlæg af veje eller sti-

er.
Ved Overfredningsnævnets
er meddelt

tilladelse

1 m på vilkår,
blev godkendt

tillægskendelse

til opfØrelse

at bebyggelsens

af 16. november

af 2 beboelseshuse

stØrrelse,

udseende

1965

på matr. nr.

og placering

af fredningsnævnet.

Bebyggelsesretten

er bortfaldet

Af den i nærværende
fremgår placering

som ikke udnyttet.

sags anledning

af 2 bålpladser

fremsendte

med siddesten

ca. 80 m og ca. 100 m fra Kong Volmersvej,

a

situationsplan
4! m henholdsvis

placering

af bænke og

- 2 -

bord i arealets

sydlige del langs sti og indretning

pladser ligeledes

i arealets

Af den fremsendte
vendes græsarmering
Adgang

sydlige del, hvor vejen ender.

beskrivelse

regnet til ca. 8 personer.

af 3 parkerings-

fremgår,

Som befæstelse

at bord og bænke er be-

af parkeringsarealet

i form af granitchaussesten.

til arealet vil ske ad Kong Volmersvej

Ordensreglement,

blandt andet i samarbejde

ren, vil blive udarbejdet

fra GanlØse.

med brandinspektØ-

og opsat.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets
miljØforvaltning

I

Således

af 29. februar

til det ansØgte
tionsplan

plan- og

samt Farum skovdistrikt.

foranlediget meddeler nævnet herved

ningskendelse

an-

1948 for sit vedkommende

anlæg i overensstemmelse

og beskrivelse

i medfØr

på vilkår,

af fred-

tilladelse

med den fremsendte

at ordensreglement

situa-

udarbejdes

og opsættes.
Den af nævnet

således meddelte

af naturfredningslovens
5 år fra tilladeIsens
Nævnets

§

kan inden 4 uger påankes

Hovedstadsrådet,
og institutioner,

naturfredningslovens
ikke udnyttes
§

i medfØr

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

nævnet af den, der har begæret
te foreninger

bortfalder

inden

meddelelse.

afgØrelse

mende amtsråd,

tilladelse

fredningsnævnets

afgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

til Overfrednings-

udlØb,

vedkom-

samt anerkend-

for gennemfØrelse
tilladelse

af

kan derfor

jfr. naturfredningslovens

58.

dM~

Lis L~n
formand

REG.NR.

.

,..

"
N aturfredmngsnævnet for
·Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

- 3 FEB. 1989

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02-2698 00 ml. kl. 9-12

Ang. plejeplan

1004.00

8/89

F. S. nr.

for Farum Sortemose

omfattende

l

by, GanlØse.

matr. nrr. 103 k og 103

GanlØse

Ved brev af 26. januar 1989 har Hovedstadsrådets

•

•

miljøforvaltning

i medfØr

Naturfredningsnævnets

af naturfredningslovens

godkendelse

l

matr. nrr. 103 k og 103

§

plan- og
34 ansØgt om

til plejeforanstaltninger

GanlØse

by, beliggende

Farumvej

på
149,

Farum.
Ejendommene

er omfattet

af Overfredningsnævnets

29. februar 1948 om Fredning

af Områder

kendelse

i MØlleådalen

af

Vest og

Nord for Farum SØ.
Formålet

med fredningen

er at bevare

fredningsmyndighedernes

tilladelse

at fjerne eller udtynde

den bestående

status quo, og uden

er det blandt andet forbudt
beplantning

og levende hegn samt at foretage beplantning

af træer, buske

udover vedligeholdel-

se af den eksisterende.
Naturfredningsnævnet
på grundlag

af indsendt

har ved afgørelse
plejeplan

for Farum Sortemose

denne for så vidt angår ejendommene

•
•

Farum samt matr. nr. 103 a GanlØse
te kendelse

af 29. februar

den 20. januar 1948 er pålagt
Øllgaard

skriftlig

2.

anfaldende

3.

af fornævnnævnte

ejendomme

tilladelse

på følgende vilkår,

aftale med ejeren om konkret

Farumvej

omfattet

godkendte

sag omhandlede

1.

brænde

ligeledes

pleje-

som af Ekspropriationskommissionen

meddelt

søgte plejeforanstaltninger

godkendt

fredningsservitut.

Ejeren af de i nærværende
sØnnen, Michael

1987

matr. nrr. 1 ~' 1 g og 6 a

1948. Endvidere

planen for matr. nr. 1 k Farum,

af 26. november

aflægges

arbejdstermin

har ved

til de an-

at
og udfØrelse,

ved Sortemosevejen,

så tæt ved

149 som muligt.

for at beskytte

området

imod for nem betrædelse

skal de fØrste 15-20 m pilebudskads
ende. Ligeledes
for kraftigt
ke fjernes.

langs Farumvej

skal der langs med Sortemosevejen

væk. Det store piletræ

fra Farumvej
blive ståikke skæres

i den fØrste kurve må ik-

- 2 -

Skrivelse
Således
stemmelsen

er vedlagt

foranlediget

skitse til illustration
meddeler

i naturfredningslovens

nævnet herved
§

af punkt
i medfØr

34 for sit vedkommende

delse til de ansøgte plejeforanstaltninger

på vilkår

3.
af betilla-

som foran an-

ført under punkt l - 3.
Den af nævnet således meddelte

•

tilladelse

før af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladeIsens

meddelelse.

Nævnets

afgØrelse

kommende
kendte

amtsråd,

foreninger

for ikke udnyttes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,
og institutioner,

af naturfredningslovens

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

kan inden 4 uger påankes

nævnet af den, der har begæret

bortfalder

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

til Overfrednings-

udlØb,

ved-

samt aner-

for gennemfØrelse

tilladelse

kan der-

jfr. naturfrednings-

lovens § 58.
En genpart

af afgørelsen

er fremsendt

til hr. og fru Øllgaard,

Farumvej 149, 3520 Farum.

dr0u~

L~s Laur~tsen
formand

•

•

t~(!)'I'

REG. NR.

_ Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

3 1 MAJ 1989

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tit 02 -26 9800 ml. kl. 9-12

51/89

F. S, nr.

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsen

- 1 JUNI 1989

Ang. midlertidig
Præstegårdens

teltslagning

på matr. nr. 1 a Farum,

Jorder.

Ved brev af 19. april 1989 har Farum Kommune,

•
I

om nævnets

godkendelse

af midlertidig

teltslagning

ansøgt

på matr.

nr. 1 a

Farum by.
Ejendommen

matr. nr. 1 a udgØr

1 d de under Farum Præstegård

De nævnte matrikelnumre
kendelse

leådalen
af enhver

l c og

fra et mindre

omfattet

af Overfredningsaf områder

Sø, type A. Fredningen

, og det er navnlig

i MØ1-

indeholder

forbudt at opføre

bygninger

art.

Ansøgningen
stitutioner

er fremsendt

af Farum Andelsforening

med bØrn i alderen

et fælles arrangement
blandt

jorder bortset

1948 om fredning

vest og nord for Farum

nrr.

af søbeskyttelseslinie.

er tillige

af 29. februar

tilstandsbestemmelser

sammen med matr.

hØrende

areal nær Farum by og er omfattet

nævnets

•

Byrådet,

i tiden

andet teltslagning

juli 1989. Arrangementet
mere beskrevne

in-

6 - 14 år, for hvem der er planlagt
3. juli - 14. juli 1989 omfattende

i dagtimerne
omfatter

aktiviteter,

omfattende

samt en overnatning

tillige brug af Farum

hvorom

er søgt tilladelse

den 12.

Sø til nær-

hos KØbenhavns

Statsskovdistrikt.
Farum Byråd har anbefalet
fra teltpladsen
vegetationen

til sØen foregår

i området

miljøforvaltning

melsen

samt Danmarks

foranlediget

.

Den af nævnet

stillede

at "trafikken"

stier,

således

at

§

Hovedstadsrådets

plan- og

Naturfredningsforening.

§

nævnet herved

i medfØr

af bestem-

47 a, stk. 1, og fredningskendelse
tilladelse

til det ansøgte

vilkår.

således meddelte

af naturfredningslovens

Miljøministeriet

forelagt

1948 for sit vedkommende

på det af Byrådet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F 1~?/~_L{(oBiI.

ad de etablerede

meddeler

i naturfredningslovens

af 29. februar

på vilkår,

ikke lider skade.

Sagen har af nævnet været

Således

anSØgningen

tilladelse

bortfalder

64 a, såfremt den ikke udnyttes.

i medfØr

- 2 -

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen
samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførel•
se af naturfredningslovens
formål. Den meddelte tilladelse kan

•

derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.
En genpart af tilladelsen er fremsendt til Farum Fritidshjem
v/Preben
3520

Hansen, Fritidshjemmet

"Mosehuset",

Stavnsholtvej

27 B,

Farum .

•

dn1~

Lis Laur~tsen
formand

•
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken
2970

13,

HØrsholm.

\

u . 100 Y.

Ktb. NK.

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Hillerød, den

Adr.: Civildommmontom

F••S

Katlnikegide S, 3400 Hillerød
Tlf. 02·269800 ml. kl. 9-12

nr •.

Cl ()

3 O OKT. 1990
", ,.

'l. 2,.5/

..." ..... .'.

9..0
Modtaget I

Skov- og Naturstvml"'An

3 1 OKT. 1990

Ang. træfældning på matr. nr. 16 a Farum,
moselod i Præstemosen.
Ved brev af 26. september
Forvaltning,

ansøgt om nævnets

matr. nr. 16 a Farum,

1990

har Farum Kommune,

godkendelse

Teknisk

af træfældning

for så vidt angår en moselod

på

i Præstemosen,

Farum.
Ejendommen
29. februar

er omfattet

af Overfredningsnævnets

1948 om fredning.af

nord for Farum Sø således,

områder

kendelse

i Mølleådalen

af

vest og

at det på nævnte ejendom blandt andet

er forbudt at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende hegn.
Nævnet meddelte

ved afgØrelse

af 9. juni 1983 for sit vedkom-

mende tilladelse

til ansøgt

fældning af træer på moseparcellen

overensstemmelse

med en af Farum Kommune

i henhold

delingens skrivelse af 7. januar 1983 foretagen

i -

til byplanaf-

udvisning.

Under den af nævnet den 5. maj 1983 foretagne besigtigelse
oplyste Farum Kommunes

•
•

massen

er udvist,

fremme tilvæksten

repræsentanter,

og at man ved udvisningen

ejer, gårdejer

af de udviste

træer inden for den for nævnets afgØrelse

ningskendelse

til den ansøgte resterende
overensstemmelse

Miljøministeriet

Akt. nr.

'I ~ -

y()

Amt, land-

til det ansØgte.

nævnet herved i medfØr

1948 for sit vedkommende

af fred-

tilladelse

skovning af træer på moseparcellen

med den af byplanafdelingen

7. januar 1983 foretagne

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN /3 Oj? /

forelagt Frederiksborg

meddeler

af 29. februar

gældende

til skovning af den re-

der intet har haft af bemærke

foranlediget

skovningen

udviste træer.

Sagen har af nævnet været
skabsafdelingen,

at

1990 fremgår, at ejen-

Helge Beck ikke har fået afsluttet

del af de tidligere

Således

havde tilstræbt

af 26. september

5-års frist, og at han nu Ønsker tilladelse
sterende

10% af ved-

af store træer og solid rodmasse.

Af ansØgningsskrivelsen
dommens

at maksimalt

udvisning

i

ifØlge skrivelse af

af træbeplanting.

- 2 -

Den af nævnet således meddelte
før af naturfredningslovens
inden 5 år fra tilladelsens
Nævnets

tilladelse

bortfalder

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet
meddelelse.
§

afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret

fredningsnævnets

mende amtsråd,

kommunalbestyrelsen

institutioner,

der virker for gennemførelse

afgørelse,

samt anerkendte

vedkom-

foreninger

af naturfredningslo-

vens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes
ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.

a

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til ejendommens
gårdejer Helge Beck, Kobakkevej 4, Bastrup, 3540 Lynge.
(

~~~

Lis Laurltsen
formand

•
•

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,

•

2970

HØrsholm .

og
fØr

ejer,

REG.NR.

,,' N arurfredningsnævnet for
f,rederiksborg amts sydlige fredningskreds

14 NOV. 1990

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

F. S. nr.

Ang. pleje af ejendommen

~OOLI ..OO
132/90

matr. nr. 103 a GanlØse

for så vidt angår den sydlige lod, beliggende

•

•

Sortemosen

21, 3520 Farum.

Ved brev af 27. september
afdelingen,

meddelt,

1990 har Frederiksborg

at ejeren af ejendommen

har anmodet om naturpleje
Landskabsafdelingen

Amt, Landskabs-

matr. nr. 103 a GanlØse

på ejendommen.
har herefter

vens § 34, jfr. bekendtgørelse

i medfØr af naturfredningslo-

nr. 640 af 6. december

1983 om tilsyn

og pleje af fredede områder m.v., ansøgt om Naturfredningsnævnets
godkendelse

til plejeforanstaltninger

på den sydlige lod af matr.

nr. 103 ~ Ganløse.
Ejendommen

ejes af Den selvejende

gelsen på ejendommen
af egentlige

må ifØlge tinglyst

spejderorganisationer

tioner for unge med lignende
naturundervisning

•

Institution

"Stavn", og bebyg-

deklaration

alene anvendes

samt natur- og friluftsorganisa-

formål og idegrundlag

og naturoplevelse

i relation til

som de organisationer,

der kal-

des spejderorganisationer.
Ejendommen

er omfattet

februar 1948 angående

af Overfredningsnævnets

fredning af områder

kendelse af 29.

i MØlleaadalen

vest og

nord for Farum Sø.
Formålet

med fredningen

ningsmyndighedernes

er at bevare

tilladelse

status quo, og uden fred-

er det blandt andet forbudt at fjer-

ne eller udtynde den stående beplantning
hegn samt at foretage beplantning

af træer, buske og levende

udover vedligeholdelse

af den ek-

sisterende.
Landskabsafdelingen
fra såvel landskabelige

har meddelt,
som biologiske

stemmelse med fredningens
af den på ejendommen

e
>

ud

hensyn og tillige i overens-

formål at foretage en passende udtynding

stående vedplantevegetation.

Naturfredningsnævnet
ning om, at udvisning

at det vil være værdifuldt

har fra Landskabsafdelingen

af vedplantevegetation

modtaget oplys-

vil ske efter aftale

...
- 2 -

mellem Landskabsafdelingen,

afdelingens

skovtekniker

og ejendommens

ejer.
Således
melsen

foranlediget meddeler

i naturfredningslovens

§

nævnet herved i medfØr af bestem-

34 for sit vedkommende

til den ansøgte udtynding af vedplantevegetation
med de af Landskabsafdelingen

5 år fra tilladelsens

§

i overensstemmelse

givne oplysninger.

Den af nævnet således meddelte
af naturfredningslovens

tilladelse

tilladelse

bortfalder

i medfØr

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

inden

meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret

I

fredningsnævnets

mende amtsråd, kommunalbestyrelsen
institutioner,

samt anerkendte

der virker for gennemførelse

formål. Den meddelte

tilladelse

tution

§

af naturfredningslovens
fØr anke-

58.

er fremsendt til Den selvejende

"Stavn" v/bestyrelsesmedlem

Helge Erlandsen,

3520 Farum.

ø-vl

Jv-oUOPi)J.AI

Lis~en
formand

•

vedkom-

foreninger og

kan derfor ikke udnyttes

fristens udlØb, jfr. naturfredningslovens
En genpart af afgØrelsen

afgØrelse,

Insti-

Sortemosen

21,
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F. S. nr.

på matr.nr.

2 O DEC. 1990

89/90

103 i GanlØse,

6, GanlØse.

Ved brev af 12. juli 1990 har StenlØse Kommune, Teknisk Forvaltning, ansØgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende nyop2
fØrelse af en 110 m stor anneksbygning med en udnyttelig tagetage
2
2
stor 71 m og en udhusbygning stor 62 m med garage på matr. nr.
103

i:.

GanlØse.

Ejendommen,

der er beliggende

pligt, er omfattet

i landzone og pålagt landbrugs-

af Overfredningsnævnets

1948 om fredning af områder

kendelse af 29. februar

i MØlleådalen

vest og nord for Farum

af kendeIsens

servitut B som gældende

SØ.
Ejendommen

er omfattet

for landbrugsarealer

med landbrugsbygninger,

det navnlig er forbudt at opfØre bygninger,
ejendommens

••

drift som landbrugsejendom,

boder, skure eller andre indretninger,
herunder

ledningsmaster

ning af eksisterende

hvorefter blandt ansom ikke kræves af

samt at anbringe drivhuse,
der kan virke misprydende,

og lignende. Ved genopfØrelse

bygninger

eller ombyg-

skal tegninger forinden godkendes af

fredningsmyndighederne.
Af ansØgningsskrivelsen
delse til genopfØrelse

fremgår, at der ansØges om byggetilla-

af bygninger

efter brand i ændret omfang.
2
De nedbrændte bygninger omfattede en 76 m stor garage- og
værkstedsbygning samt en hønsehusbygning på 24 m2.
2

I stedet Ønskes opfØrt en 110 m

stor anneksbygning

med tag-

etage på tomten efter garage- og værkstedsbygningen. samt nyopfØrt
2
en 62 m stor udhus- og carportbygning. Bebyggelsen er projekteret
opført med hvidkalkede

facader og stråtag svarende til den eksiste-

rende bebyggelse.
Den ændrede
det nuværende
bofællesskab

bebyggelsesform

boligareal

skyldes ejerens Ønske om at udvide
2
2
på 127 m til ca. 180 m og indgå i et

på 3-4 personer,

alle nær pensionsalderen.

- 2 -

Af fremsendt tegningsmateriale
eksisterende
bygningen

beboelsesbygning

er projekteret

portbygning

gen er projekteret

•
I

betingelse

fritliggende,

beliggende

at anneks-

og at udhus- og car-

ved indkØrslen. Anneksbygnin-

indrettet med vævestue,

Mod vest er en overdækket
Kommunens

har en uudnyttet tagetage,

opfØrt

er projekteret

fremgår blandt andet, at den

værksted og værelser.

balkon.

tekniske forvaltning

af, at anneksbygningens

har anbefalet ansøgningen

på

vestgavl udfØres som øvrige gav-

le i muret konstruktion.
Sagen har af nævnet været
Forvaltning,

forelagt Frederiksborg

Landskabsafdelingen,

Amt, Teknisk

og Danmarks Naturfredningsfore-

ning.
Frederiksborg

Amt er tillige

zonemyndighed,

og det ansøgte kræ-

ver zonelovstilladelse.
Ifølge svarskrivelse
vil anneksbygningen

fra Landskabsafdelingen

komme til at fremstå som og nærliggende

tages i brug til selvstændig
res fritliggende,

helårsbeboelse,

hvorfor afdelingen

kunne opnå zonemyndighedens
Behovet

som zonemyndighed

for udvidelse

fordi bygningen

vurderer, at projektet

kunne
opfØikke vil

godkendelse.
af boligarealet

vil kunne tilgodeses

ved

inddragelse

e

•

af den uudnyttede tagetage på eksisterende beboelsesbygning af areal 90 m2, hvilket ikke kræver zonelovstilladelse.
Endvidere

vurderer landskabsafdelingen,

ansøgte vil være i strid med fredningens
se end den, der er nØdvendig
Landskabsafdelingen

forbud mod anden bebyggel-

skal ikke udtale sig imod en eventuel

og værksted til privat

der eventuelt kombineres

an-

med

brug på brandtomten.

Det samlede bruttoetageareal
ialt 394

til det

for ejendommens drift som landbrug.

søgning om opførelse af en garage,
vævestue

at en tilladelse

m2 incl. den uudnyttede

efter tilbygning er opmålt til
tagetage på eksisterende

beboelses-

bygning.
Danmarks Naturfredningsforening

har ikke modsat

sig det ansøg-

te.
Det bemærkes,

at såvel ansøgningsskrivelse

er anfØrt som vedrØrende

som tegningsmateriale

matr. nr. 103 y, der ligeledes er omfattet

af Overfredningsnævnets

kendelse,

servitut E som gældende

for arealer med sommerhus, spejderhuse

lignende.

men som er omfattet af kendeIsens
eller

- 3 Nærværende

sagsbehandling

omfatter

i det hele matr. nr. 103 i

GanlØse.
Således
ningsnævnets

foranlediget skal nævnets
kendelse

re en lempelig

af 29. februar 1948 har til formål at etable-

landskabsfredning

til bevarelse

rakter som værende af stor skØnhed,
skabelige

interesser

flertal udtale, at Overfredaf landskabets

ka-

ligesom der er knyttet viden-

til området navnlig i geologisk

og arkæologisk

henseende.
De af servitut B omfattede

ejendomme

fredning således, at de udelukkende
fortrinsvis

som landbrugsarealer,

regnede indskrænkninger

herunder

er pålagt en tilstands-

skal kunne benyttes

som hidtil,

hvorfor de er pålagt nærmere opmed hensyn til bebyggelse,

udstyk-

ning m.v.

I

Da den projekterede
yderligere

anneksbygning

stuehus på ejendommen

ejendommens

i det hele fremtræder

og ikke er påkrævet

drift som landbrugsejendom,

meddeler

som et

af hensyn til

nævnet afslag på

den ansøgte anneksbygning.
Da der ses at være en nøje sammenhæng
bygning og den ansøgte yderligere
til ejerens,
planer,

Eet nævnsmedlem
en umulighed

e

har nævnet af hensyn

afslag, eventuelt ændrede

til den ansøgte udhusbygning

har udtalt:

med garage.

"Under hensyn til at det i dag er

at drive nogen form for normalt landbrug på ejendommen

- der er stærkt vandlidende

e

bebyggelse,

som fØlge af det meddelte

ikke taget stilling

mellem den ansøgte anneks-

på trods af adskillige

dræningsforsØg

gennem de senere år - mener jeg, at nævnet bØr give tilladelse

til

det ansøgte på fØlgende betingelser:
at tilbygningerne

opføres på en måde, der ikke bryder væsentligt

ind i landskabets
at anneksbygningen

skØnhedsmæssige

karakter,

ikke senere kan udskilles

samt

som selvstændig

ejen-

dom.
Jeg skal i Øvrigt henvise
forvaltning

til, at hverken StenlØse kommunes tekniske

eller Danmarks Naturfredningsforening

har indvendinger

mod det ansøgte.
Endelig

finder jeg, at den foreslåede

ningen er mere hensigtsmæssig

nye placering

af garagebyg-

end den tidligere - set i forhold til

tilkØrselsforholdene."
Der vil være at meddele
tal.

afgørelse

i henhold til nævnets fler-

- 4 Nævnets

afgørelse

kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret

fredningsnævnets

mende amtsråd, kommunalbestyrelsen
institutioner,

afgørelse, vedkom-

samt anerkendte

der virker for gennemførelse

foreninger og

af naturfredningslo-

vens formål.
En genpart af afgørelsen
Svinemosevej
mosen 6, 3520

er fremsendt til arkitekt

4, 3670 VeksØ, og bygherren,

fru Inger Claudi, Sorte-

Farum.

dM~
Lis Lauritsen
formand

I

e
e

Ib Jakobsen,

01004.00
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på matr. nr. 103 i GanlØse,

6, Ganløse.

Ved brev af 6. februar 1991 har Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, fremsendt ansøgning om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en bygning på 80 m2 indeholdende værksteds- og birum
for eksisterende bolig og en 50 m2 stor carport på matr. nr. 103 i

•

Ganløse.
Ejendommen,

der er beliggende

i landzone og pålagt landbrugs-

pligt, er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar
1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum
-Sø.
Ejendommen er omfattet af kendeisens servitut B som gældende
for landbrugsarealer med landbrugsbygninger, hvorefter blandet andet
navnlig er forbudt at opfØre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder,
skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder
ledningsmaster og lignende. Ved genopførelse eller ombygning af ek-

~

ta

sisterende bygninger
myndighederne.

~'

skal tegninger

forinden godkendes af frednings-

Af ansøgningsskrivelsen
fremgår, at der ansøges om byggetilladelse til genopfØrelse af bygninger efter brand i ændret omfang.
De nedbrændte bygninger omfattede en 76 rn2 stor bygning med
stråtag indeholdende 38 m2 værksted, 20 m2 depot og 18 m2 garage
samt et 24 m2 stort udhus.
Bygningerne er projekteret opfØrt med hvidkalkede facader og
stråtag svarende til eksisterende
Udhusbygning

stuehus.

med kviste og uindrettet

på tomt efter den nedbrændte bygning,
hensigtsmæssigt i forhold til vejen.
(e.ljøminist",riet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN
-O O ~
Akt.

nr.

I:L \lI
1

~

8

Y

loftsetage genopføres

og carport med udhus placeres

",,

-

2 -

Ved Naturfredningsnævnets
afgørelse af 20. december 1990
meddelte nævnets flertal afslag på ansøgning om opførelse af en
110 m2 stor anneksbygning med tagetage på tomten efter værkstedsog garagebygningen, hvorved boligareal blev udvidet fra 127 m2
til ca. 180 m2, med den begrundelse at den projekterede anneksbygning i det hele ville fremtræde som et yderligere stuehus på
ejendommen, hvilket er i strid med den pålagte fredningskendelse.
Der henvistes

til at et behov for udvidelse af boligarealet

tilgodeses ved inddragelse af den uudnyttede
rende beboelsesbygning af areal 90 m 2 •

kunne

tagetage på eksiste-

Nævnets flertal undlod som følge af det nævnte afslag at tage

•

stilling til carport med udhus.
Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg
skabsafdelingen

Amt, land-

og Danmarks Naturfredningsforening.

Således foranlediget meddeler

nævnet herved i medfØr af fred-

ningskendelse af 29. februar 1948 for sit vedkommende principiel
tilladelse til den ansøgte udhusbygning til indretning med værksted
og bryggers til brug for boligen på vilkår, at taget udfØres uden
~viste,
samt til den ansøgte carport med udhus, alt på vilkår af
fornØden zonelovstilladelse.
Endelige bygningstegninger og situationsplan vil være at indsende til nævnets godkendelse forinden byggeriets påbegyndelse.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr

e

-

af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeisens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret frednignsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråd, kommunalbestyrelsen

samt anerkendte foreninger og

institutioner, der virker for gennemfØrelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes fØr
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.
En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, fru Inger
Claudi, Sortemosen 6, 3520 Farum, og arkitekt Ib Jakobsen, Svinemosevej 4, 3670 Veksø.
~~~~

Lis Lauritsen
formand
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

JREG. HR. \ oot1

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, JofOO Hillerød

Sortemosen

F. S. nr.

G
27 AU .1991

Tlf.02-269800ml.ll9-12

Ang. bebyggelse

Hillerød, den

,GO

26 AUG. 1991

83/91

på matr. nr. 103 i GanlØse,

6, Ganløse.

Ved afgØrelse
fredningskendelse

af 26. marts

nævnet i medfØr af

1991 meddelte

af 29. februar

1948 om fredning af områder i

MØlleådalen

vest og nord for Farum Sø for sit vedkommende princi2
piel tilladelse til en 80 m stor udhus bygning til indretning med

tt

værksted

og bryggers

til brug for den eksisterende bolig på vilkår, at taget udfØres uden kviste, og til en 50 m2 stor carport

med udhus på matr. nr. 103 i GanlØse,

alt på vilkår af fornØden

zonelovstilladelse.
Endelige
indsende

bygningstegninger

og situationsplan

til nævnets godkendelse

Frederiksborg

og landzonelovens

forinden byggeriets

Amt, Landskabsafdelingen,

17. april 1991 meddelt
§

ville være at

tilladelse

påbegyndelse.

har ved skrivelse

til det ansøgte i henhold

af

til by-

9, jfr. § 7 på de af naturfredningsnævnet

stil-

lede vilkår.
Med brev af 10. juni 1991 har arkitekt
nævnet

fremsendt

facadetegninger

nævnet principielt
Således
ningskendelse
ladelse
sendte

godkendte

foranlediget

og beliggenhedsplan

5 år fra tilladelsens

§

Sortemosen

endelig tilmed det frem-

tilladelse

bortfalder

er fremsendt

til bygherren,

6, 3520 Farum, og arkitekt Ib Jakobsen,

Skov- og Natw'styrelsen
\ ~ \\ \

Ak.

f'J

~

1.."o~~

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

inden

meddelelse.

Mihøminist.erietmosevej
4, 3670 VeksØ.
J.n~

i medfØr

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

En genpart af afgørelsen
Claudi,

i overensstemmelse

af fred-

af 23. april 1991.

Den af nævnet således meddelte
af naturfredningslovens

for den af

nævnet herved i medfØr

1948 for sit vedkommende

til den ansøgte bebyggelse
tegningsmateriale

VeksØ, til

bebyggelse.

meddeler

af 29. februar

Ib Jakobsen,

~~

Lis Lauritsen
formand

fru Inger
Svine-

J REG.NR.

Naturfredningsnævnet for
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- 3 SEP. 1991

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, )400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 mLll9-12

F. S. nr.

123/91
Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 't SEP, 1991

Ang. midlertidig

teltslagning

på

matr. nr. 21 ~ GanlØse.
Ved telefax den 16. august
nisk Forvaltning,

1991 har StenlØse Kommune,

til Naturfredningsnævnet

af 10. juni 1991 fra Stenvadskolen,
af midlertidig

teltslagning

Ejendommen
13. februar

på matr. nr. 21 a Ganløse.

er omfattet

af Overfredningsnævnets

1948 om fredning

kendelse

af arealer omkring Bastrup

af

sø og

arealer, hvorefter

andet er forbudt at opfØre bygninger

henkaste

ansøgning

Farum, om nævnets godkendelse

Bure Sø, type A om fredning af ubebyggede
blandt

overbragt

Tek-

det

af enhver art og at

affald.

Af ansøgningen

fremgår,

25 telte på området mellem

at der er tale om opsætning

Batrup Sø og Undine Camping

af ca.

til brug

for ca. 110 bØrn i dagene 20. - 22. august 1991 i forbindelse
en skoleudflugt

for bØrn i 4. - 7. klasse.

Nævnet har ved afgØrelse
delt tilladelser
vadskolen

med

af 13. maj 1988 og 7. juni 1988 med-

til teltopstillinger

og Ravnsholtskolen

til brug for bØrn fra Sten-

i tiden 24. - 26. maj 1988 og fra 8.

juni til og med 10. juni 1988.
Således

foranlediget

fredningsnævnets
tilladelse

kendelse

meddeler

til den ansøgte midlertidige

teltslagning

at der sker fuldstændig

i dagene 20.
oprydning

skal henlede StenlØse

ikke er meddelt
at ansøgning

en årlig generel

derfor

ankefrist

Kommunes opmærksomhed
tilladelse

skal fremsendes

Skov- og Naturstyrelsen,
... ~iPtsmarken
13,
M'l'l JømmlS.
70 HØ sholm.

Akt.

nr. ~

-B.;t;-"

på, at der

til teltslagning,

til nævnet så betids,

kan overholdes.
~~~

~

Skov- og a urstYI'e~en
J.nr. SN I'2.,\l!"2 - CD oy ~

den

1991.

Nævnet

sædvanlige

af Over-

af 13. februar 1948 for sit vedkommende

- 22. august 1991 på vilkår,
22. august

nævnet herved i medfør

Lis Lauritsen
formand

og

at den

REG. NR. \ ooL\
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Hillerød, den
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Adr.: cmIdommerkomom
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.. ~.

Ang. bebyggelse

på matr.nr.

....

I

11 l Farum,

Hestetanf1sve,j 151, Farum.

--

Ved breve af 22. august 1991 og 7. februar 1992 har Farum
Kommune, Byrådet, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse
omfattende ombygning/udvidelse
af et på eksisterende
ejendoms
2
2
sydside værende 11 m stort indgangsparti
til en 18 m stor ude2
stue med en 16 m stor kælder og en ny overdækning af indgangsdør
på husets vestfacade, alt på matr. nr. 11 ! Farum.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af
29. februar 1948 angående fredning af områder i Mølleådalen vest
og nord for Farum Sø.
Ejendommen er sammen med matr.' nr. 11 i for så vidt angår
mosearealet pålagt servitut A, som gælder for landbrugsarealer
uden landbrugsbygninger,
og iøvrigt servitut C som gælder for
ejendomme med mindre hus med have.
I henhold til begge servitutter
er det blandt andet forbudt
at opføre bygninger af enhver art. Ifølge servitut A må der ikke
foretages afgravning, og ifølge servitut C skal ved genopførelse
eller ombygning af eksisterende
bygninger tegninger forinden
godkendes af fredningsmyndighederne.
Nævnet har ved afgørelse af 20. juni 1974 meddelt tilladelse
til et overdækket indgangsparti
i sydfacade således, at østlige
vindue i sydfacade erstattes med dobbeltdør,
og der etableres
indgangsparti med trappe og rækværk foran dobbeltdør.
Det nu forelagte projekt vedrørende sydside omfatter en total ændring af sydfacade indtil vestlige vindue i sydfacade således, at den tidligere dobbeltdør fjernes, og der isættes 6 store
" rll

lf(\\\i-oo~
.
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.
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vinduer,

opføres trappe

og rækvæ=K langs alle vinduer.

Den pro-

jekterede kælderetage medfører E~gravning til kælderdør og også
iøvrigt i en skrånende linie.
Den projekterede overdæknin; af indgangsdør mod vest fremtræder som en fortsættelse
af uo:stue mod syd med trappe, gelænder og udgravet kælder.
Sagen har af nævnet været f:relagt Frederiksborg
skabsafdelingen,
og Danmarks Nat~rfredningsforening.

Amt, land-

Således foranlediget meddel:r nævnet herved i medfør af
Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar 1948 for sit vedkommende tilladelse til den ansø~te bebyggelse i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af naturfredningslovens
§ 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden

5 år fra tilladeisens
meddElelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har. begæret f=edningsnævnets
afgørelse, vedkommende amtsråd, kommunalbestyrelsen
samt anerkendte foreninger og
institutioner,
der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.
En genpart af afgørelsen er fremsendt til bygherren, Ejgil
Mikkelsen, Hestetangsvej
151, 3520 Farum.
~~~

Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970

Hørsholm.

Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt

29.03.1993

Stengade 72-74
8000 Helsingør
Tlf. 49-210917
Fax.49-214686

FS 12/93

Modtaget l

SkC868ki8Niturstyrelsen
U881~JIMR5. 1993
, lel

Farum Kommune
Rådhuset
3520 Farum
Vedr. j.nr. 01.05.00

G01/563

matr. nr. 7 9 Farum

Ved skrivelse af 11. februar 1993 har Farum Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om tilladelse til, at huset på
ejendommen kan anvendes til helårsbeboelse
efter ejerskifte, idet
en tidligere meddelt tilladelse til helårsbeboelse er bortfaldet
ved ejerskiftet. Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar 1948, type C:

ti

"Arealerne fredes således, at det uden Fredningsmyndighedernes
Samtykke er forbudt at opføre Bygninger af enhvert Art, herunder
Drivhuse, Boder, Skure og lign. Ved Genopførelse eller Ombygning
af eksisterende Bygninger skal Tegninger forinden godkendes af
Fredningsmyndighederne".
Da det ansøgte ikke omfatter opførelse
form for bygninger, kræver det ansøgte
tilladelse.

eller ombygning af nogen
ikke fredningsnævnets

Med venlig hilsen
Thorkild Bendsen
nævnets formand
Kopi til Frederiksborg
Naturfredningsforening,

Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
ON lokal

Danmarks

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyre1sen
J 2 II /2 - 00 .3 r

J.nr. SN
lloltt
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REG. NR.

e

Fredningsnævnet

Helsingør, den

00

2 6 NOV. 1993

for

Frederiksborg Amt

Vedr. FS 43/93,

tt

looL.(.

MGd~09~1
SI<ovø og NotuFstyralsefi}

matr. nr. 1 r Hestetangs

Mølle, Uggeløse

Ved skrivelse af 14.12.92 har Allerød kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre et nyt
enfamilieshus med et bebygget areal på 189 m2 og med udnyttet
tagetage og efterfølgende
nedrivning af eksisterende enfamilieshus på 110 m2 og udhus på 128 m2. Ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets
kendelse sf 29.02.48.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår at alle
eksisterende bygninger fjernes umiddelbart efter opførelsen af
det ansøgte byggeri.

tt

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 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 afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening
og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet
indsendes til fredningsnævnet.

Stengade

72-74, 3000 Helsingør

Tlf. 49210917

Fax. 49214686

og

,'

, l.. •• ~ ""

Fredningsnævnet
,

"

·-·Helsingør. den

-

3 JAN. ;994

for

Frederiksborg Amt

Vedr. FS 56/93

REG. HR. ~ 004.
, matr. nr. 1 a Farum by, Farum.

Ved skrivelse af 12.05.93
ovennævnte ejendom ansøgt

har Farum Kommune for ejeren
om nævnets tilladelse til

af

1) ~ etablere et levende hegn mellem Graverboligens
have og
Præstegårdens jorder mod vest,
2) ~ opføre et 40 m2 drivhus i den nordlige del af Graverboligens have samt
3) at udvide den eksisterende

containerplads

i Præstegårdshaven

med ca. 115 m2.
Forhold 1 og 2 er omfattet af fredningstype
A i Overfredningsnævnets kendelse af 29.02.48 og forhold 3 er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 04.04.52 om fredning af Farum kirkes
omgivelser.

tt
.l'

O

?J

-J

--

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, tilladelsen meddeles dog
f.s.v. angår forhold 1) og 2) på vilkår, at den ny hegnsbeplantning får et let kurvet forløb, som skitseret på vedlagte plan,
og f.s.v. angår forhold 3) på vilkår, at der ikke sker fældning
af gamle træer på området samt, at containerpladsen
søges dækket
af randbeplantning
med løvfældende træ- og buskarter.

rJ

"
"

--

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

(;J
OQ

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
og

Stangade

72-74.3000

Helsingør

Tlf. 49210917 Fax. 49214686

OO

'.1

MOd1e:g;::: i
S:m'J~og l~c.:)it"f\l'eIS(m

Fredningsnævnet

Helsingør. den

1

S'

AUG. 1994

for

Frederiksborg Amt

Vedr. FS 44/94,

matr. nr. 12 i Farum

by, Farum.

Ved skrivelse af 08.06.94 har Farum Kommune for en potentiel
køber af ovennævnte ejendom tilsendt nævnet en ansøgning om
tilladelse til at opføre 140 m2 bjælkehus på ejendommen med
henblik på helårsbeboelse.
Ejendommen er idag bebygget med et slet vedligeholdt
ca. 26 m2 samt et udhus på ca. 17 m2.

sommerhus

på

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 29.
februar 1948, der har til formål at bevare status quo, fredningstype E.
Fredningsbestemmelserne
anfører, at det navnligt er forbudt at
opføre bygninger af enhver art. Ved genopførelse
eller ombygning
af existerende bygninger skal tegningerne
forinden godkendes af
fredningsnævnet.
Da der ved det ansøgte er tale om nybyggeri i en ganske anden
størrelsesorden
end det existerende,
og da der ved helårsbenyttelse vil være tale om ændret benyttelse,
er det fredningsnævnets opfattelse, at realisering
af det ansøgte ikke vil være i
overensstemmelse
med fredningens
formål.
Nævnet

meddeler

derfor

afslag

på det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
og

\~l Ir;;.. -0032
Stengade

72-74.3000

Helsingør

Tlf, 49210917

Fax. 49214686

4t

lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet
og
indsendes til fredningsnævnet.

w~

Thorkild
nævnets

Bendsen
formand .

•

Danmarks Naturfredningsforening,
Farum kommune, j.nr. 01.05.00 G01/1264
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg
Amt, landskabsafd.
j.nr.
Dansk Ornitologisk
Forenings lokalafd.
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Gudrun Lund Meyer.

8-70-52-6-207-1-94,
for Københavnsområdet

REG.Hl
..i..
•

Fredningsnævnet

Helsingør. den

(00 lt-( • o o

1 7 MAJ 1994

for

Frederiksborg Amt

e,1

Arkitekt m.a.a. Flemming
Pennehave 7,
2960 Rungsted Kyst.

Behnke

Vedr. FS 56/93. matr.nr.

1 a Farum by, Farum.

Som aftalt
ovennvænte

i mødet den 25.03.94 har Deres projekt vedrørende
ej endom været forelagt ..
de invol verede myndigheder

samt nævnsmedlemmerne.
Da der ikke er modtaget indsigelser mod projektet, meddeler
nævnet herved tilladelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens
50, stk. 1 til gennemførelse
af projektet.

§

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder" Danmarks Naturfredningsforening
og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet
og
indsendes til fredningsnævnet.
Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild
nævnets

Bendsen
formand.

Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686

1004.

Modtaget i

~1

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 søborg

3ko'l- og

FOR KØBENHAVN

Natur:::tyrelsen

.".
~,"' '.) ...';:
l 1~?~1::~
)

Gladsaxe, den 27.7.1994
FRS nr. 29/94 BIl

Telefon 39693219
Telefax 39 66 10 48

Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2800 Lyngby

Vedr. ir.nr.ne

Ved skrivelse

60477 og 60490 Haldor

af 20. maj 1994 fremsendte

mune til fredningsnævnet
..

stue ApS om etablering
underjordisk

centralrum

AIS.

Topsøe

en ansøgning

Lyngby-Taarbæk

kom-

fra Erik Herløws

Tegne-

af
for trykflasker

med tilhørende

til-

kørselsrampe

etablering

for rum af sloptank

tilladelse

til sænkning

og

af terrænet

mellem

bygningerne

2, 3

og 5.
Ansøgningen

fra Erik Herløws

april 1994 og vedrører
liggende

på matr.

er omfattet

Tegnestue

virksomheden

nr. 8 n Lundtofte

af det af Danmarks

forslag til fredning

ApS er dateret

Haldor

14.

Topsøe A/S,

by, Lundtofte.

be-

Ejendommen

Naturfredningsforening

rejste

af Mølleådalen.

I fremsendelsesskrivelsen

har forvaltningen

bl.a. anført

føl-

gende:

"
Lyngby-Taarbæk

kommunes

den 11. maj d.å.
relæggelse

byplanudvalg

at principgodkende

for Fredningsnævnet

og centralrum

skal placeres

e)1jøministe1i:1~kede
placering

uden

for

vedtog

på

udvalgsmødet

terrænsænkningen

med anbefaling,

til

fo-

men at sloprum

inden for byggefelterne,

idet den

byggefelter

at ville

m.m.

anses

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \
Akt. nr,

'l\\/ \ _O O ~~
51

jii(.

Iv.) I .//nc

DO

-::1
.:,I
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ændre landskabets karakter.
Alternativt for centralrummet for trykflasker henvises til
den tidligere givne tilladelse fra april og maj 1992, der
hermed forelægges Fredningsnævnet på ny med anbefaling.

"
Københavns amt, Teknisk forvaltning, har ved skrivelse af 14.
juni 1994 henholdt sig til den af Lyngby-Taarbæk kommunes byplanudvalg afgivne udtalelse .

•

Formanden for fredningsnævnet har telefonisk rettet henvendelse til 'Erik Herløws Tegnestue ApS, der anmodede om, at
nævnet herefter alene tog stilling til ansøgningen
rænsænkningen

og

til

placering

af centralrummet

på

om teren

af

fredningsnævnet i 1992 godkendt placering. Man ønskede ikke
på

nuværende

tidspunkt

fredningsnævnets

stillingtagen

til

sloprummets placering.
Fredningsnævnet forelagde på dette grundlag ansøgningen for
Danmarks Naturfredningsforening, som ved skrivelse af 30. juni 1994 meddelte følgende:
"Danmarks Naturfredriingsforening har modtaget materiale vedrørende etablering af underjordisk centralrum for trykflasker
m.m. på ovennævnte ejendom til udtalelse i brev af 21/6-94.
Det fremgår af

følgebrevet , at ansøgeren har

frafaldet en

stillingtagen til sloprummets placering og er indforstået med
at ændre placeringen

af centralrummet

for

trykflasker

til

den, der af Lyngby-Taarbæk kommune er givet tilladelse til i
april og maj 1992.
- Danmarks Naturfredningsforening

skal i den anledning udtale,

at foreningen ikke har indvendinger mod den ønskede sænkning
af terrænet mellem bygning 2, 3 og 5.
Med hensyn til sloprum og centralrum for trykflasker deler

.,
- 3 -

foreningen
bør

ikke

Lyngby-Taarbæk.
placeres

byggefeltet

som

eller

af fredningsnævnet

Fredningsnævnet

2800

flasker
gere

skal hermed

•

ningslovens

Der

maj
§

meddeles

bygningerne

relsen
uger

•

hermed

for

som godkendt

tilladelse

til,

by, Lundtofte,

Nymøllevej

centralrum

tilladelse

tilladelse

efter

55

B,

for tryktidli-

naturfr~d-

over afgørelsen,

terrænet

13.60,

meddelelse

mellem

idet det er op-

om etablering

er

kan

til

tager fredningsnævnet

fr~msendt

klage

til

ik-

af sloprum.

til ~kov-

Naturfredningsforening

m.fl.,

nærværende

jf. lov om naturbeskyttelse

må i henhold
er

til kvote

at

2 'og 3.

til ansøgningen

skrivelse

til,

er at skabe bedre dagslystilgang

i bygning

~ra modtagelsen

klagefristen

inden

med den af fredningsnævnet

2, 3 og 5 sænkes

og Danmarks

Tilladelsen

beliggende'

underjordisk

meddelte

endvidere

af denne

meddele

nr. 8 n Lundtofte

A/S,

et

til telefonisk

ke stilling

placeres

anlæg

47 a, stk. l .

arbejdslokalerne

Kopi

Topsøe

1992

lyst, at formålet

I henhold

Disse

II og III,

i enighed

matr.

etableres

1.

enten

byggefelt

i overensstemmelse

den

men

opfattelse.

den l. maj 1992."

Haldor

Lyngby,

ansøgt,

mellem

at der på ejendommen,
tilhørende

kommunes

og Natursty:
der inden 4
fredningsnævn

§ 86 og § 87 .

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes

udløbet,

eller

behandlingen

af

en

før

eventuel

klage måtte være afsluttet.

I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

hvis

§

den

at den er meddelt.

~~ eL.1>~
Hans

Chr. Poulsen

formand.

50, stk. l, jf. § 66,
ikke udnyttes

inden

\004.00
FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Glads<lxe, den 19/07.94
FRS nr. 41194 Blljfr.FRS 55/93

Telefon 39 69 32 19
Telef<lx 39 661048

Lyngby-Taarbæk kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2800 Lyngby

Vedr. matr. nr. 1 e Lyngby,
Ved skrivelse
tilladelse
ejendom,

til at anlægge

med henblik

at undgå
skov/park.

af Mølleådalen.

i dag,

at

ejendommen

og ønskes

bart

den

vest- for

som

vil blive

på ud-

ønsket

om

i den offentlige

skal have en størrelse

lagt ud mod Prinsessestien

af ejendommen.

hvilket

hus.

skyldes

til ejendommen

tjørnehæk,

fra resten

udstykket

parkeringsplads

Den ønskede parkeringsplads

græs,

ønskes

og at ansøgningen

parkering

på 5 x 3 meter

meret

er,

at der ikke eksisterer

fremtidig

ansøgt om

på ovennævnte

på salg af det på denne beliggende

stykningsområdet

7.

af Danmark Naturfredningsforenings

ansøgningen

Det er oplyst,

ejendom

en parkeringsplads

der er omfattet

til

Prinsessestien

af 29. juni 1994 har forvaltningen

forslag for fredning
Årsagen

beliggende

adskiller

den

Belægningen

beskrevet

umiddel-

frastykkede

bliver

med ar-

i en deklaration

for

ejendommen.

Fredningsnævnet
at anlægge

skal herved

parkeringspladsen

som i ansøgningen
træ,

som

står

beskrevet

på det

anlagt, beskyttes

Kopi

i enighed

af denne

på betingelse
hvor

under arbejdets

tilladelse

af, at dette

og på- betingelse

område,

skrivelse

meddele

parkeringspladsen

ønskes

udførelse.

er fremsendt

_.-_.--~.. -.' _ .... __ ...... ~--- .... --\

,

~

.

-

sker

af, at det store

til

Skov-

og Natursty-

AO

---:.--":::"-"---~

til

l

-.

-----~

...

_...

','-".:'

'~~__

~

._~. __ ~.

_

"

- 2 relsen
uger

og Danmarks

Naturfredningsforening

fra modtagelsen

over afgørelsen,
Tilladelsen
klagefristen

kan

klage

m.fl.,

til nærværende

jf. lov om naturbeskyttelse

må i henhold

§

der inden
fredningsnævn

86 og § 87.

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes

er udløbet,

eller

behandlingen

4

af

en

før

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

50, stk. 1, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

k &L.(j?~

Hans Chr. Poulsen.
formand.

inden

\004,00
FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Gladsaxe, den 19/07-94
FRS nr. 30/1994 BIl

Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

Landinspektør Henning Sørensen
Ulrikkenborg Plads 12
2800 Lyngby

Vedr. jr. nr. 1994-22 Udstykning

af matr. nr. 1 e Kgs. Lyngby

by, Kqs. Lyngby.
Ved skrivelse
fremsatte

af 2. juni 1994 har De under henvisning

forslag til fredning

Taarbæk kommunes
af ovennævnte

vegne ansøgt

ejendom,

af Mølleådalen
om godkendelse

beliggende

til det

på Lyngbytil udstykning

Prinsessestien

7, 2800

Lyngby.
I ansøgningen
Planteskole

er oplyst,

og en ældre villabygning.

have har gennem

årene været udlejet

ønskes af kommunen

afhændet

anlæg, der er omkranset

•

at ejendommen

Det er endelig

oplyst,

til, at ejendommen

Taarbæk kommune

Villaen

af Lyngby

med tilhørende

til helårsbeboelse

og

med det til den tilknyttede

have2

af en hæk, og som udgør 1.206 m .
at udstykningen

fremover

ansøgning

alene sker af hensyn

får status som ejerbolig,

der ikke sker fysiske ændringer
har dog modtaget

omfattes

og at

på stedet. Fredningsnævnet

af 29. juni 1994 fra Lyngby-

om tilladelse

til anlæg af en parkerings-

plads.
Fredningsnævnet
den ansøgte

skal herved

udstykning

fysiske ændringer
keringsplads,
til kommunen

____

på betingelse

tilladelse

er meddelt

der samtidig

dispensation.

til

af, at den ikke medfører

på stedet ud over anlæg af ovennævnte

til hvilket

--_.--------C·- •• - .- --;---

i enighed meddele

ved særskilt

par-

skrivelse

,I

, I'

- 2 -

Kopi af denne skrivelse
relsen og Danmarks

Tilladelsen
klagefristen

til Skov- og Natursty-

Naturfrdningsforening

uger fra modtagelsen
over afgørelsen,

er fremsendt

m.fl.,

kan klage til nærværende

jf. lov om naturbeskyttelse

må i henhold
er udløbet,

der inden 4

fredningsnævn
§

86 og § 87.

til § 87, stk. 3, ikke udnyttes
eller behandlingen

før

af en eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder

tilladelsen,

§

hvis den ikke udnyttes

3 år efter, at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand .

......

50, stk. 1, jf. § 66,
inden

Modmg~U
Skovø og Naturs~relsel'il

~ 3 NOV, 1995

Fredningsnævnet

Helsingør. den

1 O NOV. 1995

for

Frederiksborg Amt

Vedr. FS 65/95,
fjenopførelse.

matr.

nr. 103 x Ganløse.

Nedrivnin8

af udhus og

Ved skrivelse af 20. juli 1995 har Stenløse Kommune for ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning
af eksisterende
udhus på ca. 100 m2 og opførelse af nyt på 40 m2.
Ejendommen er omfattet af Overfrednings~~vnets
kendelse angående
fredning af områder i Mølleådalen
vest og nord for Farum sø af
29. februar 1948 type C.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet in~en
3 år fra tilladeIsens
meddelelse .
..

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

\"'1.. \ \

/1..-

tilladelse

må derfor

ikke udnyttes

co2,g

2"
Stengade

---,.---

72-74.3000

Helsingør

TIt. 49210917 Fax. 49214686

før klagefri-

stens udløb uden rettidigt
seslavens § 87, stk. 3.

indgivet

påklage,

jf. naturbeskyttel-

•

T~d1.~
nævnets

formand.

,,-

Jens Toldby, Farumvej 100, Ganløse
Danmarks Naturfredningsforening,

Ore, 3520 Farum,

Stenløse kommune, j.nr. SS 115/95 Ejd.nr. 01120-4
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd.
j.nr. 8-70-52-6-235-4-95,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Frede Lundsteen.

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 0917 fax. 4921 46 86

Vedr. FS 85/96, matr.nr.

Helsingør, den 30/01-97

1 f, l i og l t Hestetangs

Mølle, Uggeløse , beliggende Heste-

tangsvej i Allerød Kommune,
Ved skrivelse af 17. oktober 1996 har Allerød Kommune videresendt til fredningsnævnet en

•

ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om nævnets tilladelse til at opstille en ca 23

m2 jagthytte på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948, der har til

formål at bevare status quo. Ejendommen er pålagt fredning s servitut A "Landbrugsarealer
uden landbrugsbygninger",

hvor fredningsbestemmelserne

anfører, at "arealerne fredes så-

ledes, at tilstanden på dem ikke må forandres, men at de udelukkende skal kunne udnyttes
på samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer"

samt, at "det navnlig er for-

budt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende ".
Nævnet har i sagens anledning indhentet udtalelser fra Allerød Kommune, Frederiksborg

•

Amt, Københavns Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening .
Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved afslag på det ansøgte, idet dette ikke
findes at være i overensstemmelse med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens

§50.

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

af adressaten

fredningsforening

for afgørelsen,

offentlige

myndigheder,

Danmarks

Natur-

og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.
Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

e

~k
nævnets formand

I~ -

A O

\ C\ q \o - \ 'J.. l ~
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§ 88, stk. 1.

Dette brev er sendt til:
Tove Nielsen, Rostgårdsvej 5, 3.th., Helsingør
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-201-5-96
Danmarks Naturfredningsforening

j.nr. 0119-15

Allerød Kommune, j.nr. B 16835
Skov-og Naturstyrelsen,
Københavns Statsskovdistrikt
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet

att. fredningsudvalget,

Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Svend Melby .

•

•

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Stengade 72~74
3000 Helsingør

Tlf. 4921 09 17 fax. 49 21 46 86

Helsingør, den 16/09-97

Vedr. FS 36/97, matr.nr. 1 a Farum by, Farum.
Amt for Kemp & Lauritzen Vand & Miljø

Ved skrivelse af 4. juni 1997 har Frederiksborg

A/S ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere vandindvindingsboringer

•

på ovennævnte ejen-

dom .
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
Fredningens

kendelse af 29. februar 1948.

formål er at bevare landskabets karakter. Det fredede areal er opdelt i fem typer

af områder hvor forskellige fredningsbestemmelser

gælder.

Den pagældende ejendom ~r beliggende i type A område hvor fredniIlgsbestemmelserne

anfø-

rer at det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse boder skure
eller anbringe ledningsmaster eller andre indretninger der kan virke misprydende.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2. såfremt den ikke er ud-,

nyttet inden 3 år fra tilladdsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten f?r afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.
Den meddelte tilladelse ma derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage. jf. naturbeskyttelseslovens

e

ThorkIld Bends n
nævnets fomland

§ 87, stk. 3.

., -"gi "1inisteriet

'atu:::styrelsen
J -

CZ'd

/?

A///'-ij

~

VOO/

L

Dette brev er sendt til:
Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S, j.nr. AR 326.0315.9
Farum Vandværk, v/Jørn Due
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-207-3-97
D,mmarks Naturfredningsforening j.nr. 0119-15
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite, :-'liels Peter Hansen
Farum Kommune, j.nr. P2115088
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Gudrun Lund Meyer.

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

II

Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917
Fax. 49214686

Den 3. september 1998

REG. NR.
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Skov-

Asbjørn Andersen & Ellen Farr Juul-Olsen
Gedebakken 6
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Vedr. FS 84/97. Matr. nr. 103 h Ganløse by, Ganløse, beliggende Farumvej 98,
Stenløse Kommune.
Under henvisning til Deres brev af 16. august 1998 skal jeg bemærke følgende:

•

Den 8. juni 1998 traf fredningsnævnet

afgørelse i sagen, hvorved der blev meddelt

Dem sålydende tilladelse:
"Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§50. stk. 1, tilladelse til
- nedrivning af den eksisterende beboelse på ca 100 ml,
.

opførelse af et nyt beboelseshus på 190 ml med den ansøgte placering og iøvrigt i
overensstemmelse med det reviderede projekt ifølge ansøgning af 23. marts 1998 med den
ændring at huset forsynes med et tegltag i enten en gul eller en mørk, dvs. grå, brun eller
sort nuance,

• at beholde udhuset på ca 16 ml på vilkår at det males i samme farve som beboelsen,
- at beholde læskuret til får på ejendommen på vilkår at skurets ovenlys erstattes af et fast
tagpaptag. at de store udhæng reduceres, og at skuret males i mørkejord/arver. "

Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet

af Foreningen Naturparkens Venner.

Herefter har der været forhandling mellem Dem og nævnte forening med det resultat,
at foreningen ved brev af 14. august 1998 har meddelt Dem, "at vi kan acceptere en
tilbagetrækning

af

vor anke til Naturklagenævnet,

hvis Fredningsnævnet

til den

nuværende kendelse af 8. juni 1998 tilføjer:
"- at det er forudsat,
grundplanfra

l..'
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af husets

95,5 m2 til 105,1 m2, og at denne forskel i øvrigt alene svarer

til det yderligere
< o'" En
' .
.- '" ' erglmmifltcriet
.'/- o,y tT,...t" ..
.

at der kun sker en uvæsentlig udvidelse

areal af sokkel og kældertrappe i det gamle hus.

Det er

ligeledes

forudsat,

at

husets

loftsetage

reelt

har

været

anvendt

til

beboelsesformål af husets tidligere beboer, som var ejer eller medejer af huset
gennem 70 år.
- at bygherren har erklæret, at husets tag udføres i mørk tegl, dvs grå, brun
eller sort nuance. "

Ovenstående forudsætninger
overensstemmelse

er efter det for fredningsnævnet

oplyste korrekte og i

med det projekt, der er godkendt ved tilladelsen af 8. juni 1998.

Det bemærkes herved, at det i tilladelsen anførte areal for det nye hus på 190 m2 er det
samlede beboelsesareal for stueetagen, og 1. sal. Det bemærkes tillige, at tilladelsen til

•

at forsyne huset med et gult tegltag er medtaget i afgørelsen af 8. juni 1998 på
nævnets eget initiativ.

Det er herefter min vurdering, at de betingelser, der er stillet af foreningen
tilbagekalde anken til Naturklagenævnet,

er opfyldt.

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

•

Kopi <\f Q.ette brev ~r ~endt til orientering til;
Foreningen Naturparkens Venner
Frederiksborg Amt,
J. nr. 8-70-51-8-235-5-87 og 8-70-51-8-235-2-98
Stenløse Kommune
J. nr. 01.03.03 Ejd.nr.01119-0
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite for Stenløse Kommune
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Frank Elong

for at

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den 8. juni 1998

Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49210917 Fax. 49214686

REG.Nl
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Vedr. FS 84/97. Matr. nr. 103 h Ganløse by, Ganløse, beliggende Farumvej 98,
Stenløse Kommune.
Ved skrivelse af6. november 1997 har Frederiksborg Amt på vegne af ejerne, Asbjørn
Andersen og Ellen Farr Juul-Olsen ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at nedrive
et eksisterende enfamiliehus på ovennævnte ejendom og opføre et nyt.

~

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948 om

fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
formål at bevare tilstanden i området.
råder som fredningskendelsen

Det er fredningen s

Ejendommen er beliggende inden for de om-

betegner som B-områder.

Heraf følger bl.a. at ved

genopførelse eller ombygning skal tegningerne forinden godkendes af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet afholdt møde med besigtigelse af ejendommen den 4. marts 1998. I
overensstemmelse med det aftalte på mødet har ejerne den 13. marts 1998 ansøgt Frederiksborg Amt om godkendelse af et på ejendommen opført læskur. Den 23. marts
1998 har ejerne tilsendt

Stenløse

Kommune

et revideret

byggeprojekt,

videresendt til fredningsnævnet.

Nævnet har modtaget udtalelser vedrørende det reviderede projekt fra
- Stenløse Kommune
- Frederiksborg Amt
- Danmarks Naturfredningsforening
- Foreningen Naturparkens Venner

/9

~t .-/2J

//

/:

/2 -000/

og dennes lokalkomite

der er

Efter det således foreliggende

meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-

te1ses10vens § 50, stk. 1, tilladelse til
- nedrivning af den eksisterende beboelse på ca 100 m2,
- opførelse af et nyt beboelseshus på 190 m2 med den ansøgte placering og iøvrigt i
overensstemmelse

med det reviderede projekt ifølge ansøgning af 23. marts 1998

med den ændring at huset forsynes med et tegltag i enten en gul eller en mørk, dvs.
grå, brun eller sort nuance,
- at beholde udhuset på ca 16 m2 på vilkår at det males i samme farve som beboelsen,
- at beholde 1æskuret til rar på ejendommen på vilkår at skuret s ovenlys erstattes af et
fast tagpaptag, at de store udhæng reduceres, og at skuret males i mørke jordfarver.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelses10vens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tillade1sens meddelelse.

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

af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,

Naturfredningsforening
afgørelsen.

En

Danmarks

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

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

nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:

§ 87, stk. 3.

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

Helsingør, den 26. juli 1999

REG. NR. 1OO~.
Vedr. FS 30/99 matr.nr.
Stenløse Kommune.

DC).

103 h Ganløse by Ganløse, beliggende Farumvej 98,

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har Stenløse Kommune for ejerne af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til terrænregulering ved det nye hus på
ovennævnte ejendom samt til at bibeholde indkørselen.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948.
Det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest
for Farum Sø. For ejendommen gælder fredningstype B, hvor fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at det navnligt er forbudt at opføre bygninger, der
ikke er nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, at foretage
afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon, samt at anlægge veje og
stier over arealet.
På ejendommen er opført et nyt beboelseshus i henhold til fredningsnævnets
tilladelse af 3. september 1998 i sagen FS 84/97. Denne tilladelse omfatter tillige
en carport på 27 m2.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 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.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til f'faturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. 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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

'I
, I

Den 3. september 1999

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686
Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 76/99.

REG. NR. \ 00 ~

KOPI

Arealoverførsel

Ganløse, Stenløse Kommune.

mellem matr. nr. 103 h og 103 x Ganløse by,

Deres j.nr. 8-70-51-8-235-7-99.

Ved skrivelse af 20. august 1999 har Frederiksborg
ovennævnte

ejendomme

ocr,

Amt på vegne af ejerne af

vi landinspektør Erik Bruel ansøgt fredningsnævnet

om

2

tilladelse til en gensidig arealoverførsel af 720 m •

Ejendommene er omfattet af

Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948.

Det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest for
Farum Sø.

For ejendommen

matr. nr. 103 h gælder fredningstype

B, hvorefter

frednings-

bestemmelserne bl.a. anfører at det navnlig er forbudt at udstykke de under fredningen
inddragne matr.nre eller del~ deraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen
nødvendige.
For ejendommen matr. nr. 103 x gælder fredningstype

C der ikke er til hinder for

arealoverførselen.

Da der er tale om en ganske beskeden ændring, meddeler jeg på nævnets vegne i
medfør af bekendtgørelse

nr. 721 af 7. september

1997 om forretningsorden

for

fredningsnævn § 9, stk. 4, tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen,
fredningsforening
gørelsen.

offentlige myndigheder,

Danmarks

Natur-

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

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til frednings-

nævnet.

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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Landinspektør Erik Briiel, Gammelgårdsvej

61, Postbox 61, 3520 Farum

Stenløse Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
. ,l

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 49214686

Helsingør, den 7. oktober 1999

Vedr. FS 68/99, matr.nr. 8 co Farum by, Farum.
Ved skrivelse af 14. juli 1999 har Frederiksborg Amt for forpagteren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at foretage fældning og oprydning
langs hegn, etablering af et vandhul og opsætning af et foder- og læskur. Ejeren af
arealerne, Bent Maribo, Heireholm, Lystrupvej l, 2540 Lynge, har skriftligt
erklæret sig indforstået med det ansøgte.
Vandhullet ønskes etableret i en fugtig lavning (Vældlokalitet) med det formål at
fungere som vandingssted for græssende dyr. Skuret ønskes etableret som
opbevaringssted for foder og som læskur .
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 (OFN.
654/46). Området er botanisk værdifuld lokalitet, som bl.a. rummer væld med
vinget perikon. Ifølge fredningen må tilstanden på de fredede arealer ikke
forandres og skal benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
Af fredningsbestemmelserne fremgår det bl.a., at det navnlig er forbudt at opføre
bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller andre indretninger.
Der må ikke foretages afgravning eller opfyldning af jordarealet. Beplantningen på
arealet må ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse fjernes eller udtyndes.
Frederiksborg Amt har besigtiget arealet sammen med forpagteren, der har oplyst,
at han ønsker at fjerne hyld og væltede og udgåede træer, der står i hegnet mod
skovstien i den nordøstlige del af matriklen, samt hyld som indgår i de yderste 15
m af hegn i skel mod matr.nr. 16 e og hyld, der står i hegnet i skellet mod
matr.nr. 14 b. Desuden ønsker ansøgeren at foretage udtynding i træ- og
buskvegetation i bunden af grunden for at skabe passage til åen.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til fjernelse af hyld i det under besigtigelsen beskrevne omfang,
samt fjernelse af væltede og udgåede træer der er til hinder for vedligeholdelse af
hegnet. Døde og væltede træer uden for hegnet skal forblive på arealet til gavn for
insekt- og svampelokaliteter.
Derimod meddeler nævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til at der etableres
et vandhul til vanding af dyr og opstilling af et foder- og læskur , idet dette ikke vil
være i overensstemmelse med fredningens formål.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt

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

l
l

til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.
Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
~

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:
Knud Hansen, Anemonevej 3, 3550 Slangerup
Bent Maribo, Heireholm, Lystrupvej l, 3540 Lynge
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-201-4-99
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 92840 - 0110-15
Farum Kommune, Drift og Anlæg.
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Gudrun Lund Meyer

att. fredningsudvalget,

01004.00

DISPENSATIONER>
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Udskrift af mødeprotokollen

REG.NR. 1004.00

for
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 9. februar 2000 kl. 10.00 atboldt Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amt møde på

ejendommen Farumvej 143, 3520 Farum i sagen

FS 29/99 matr.nr.
Kommune.

26 b Ganløse by, Ganløse, beliggende Farumvej 143, Stenløse

For Fredningsnævnet
nævnsmedlemmerne

mødte den fungerende

formand,

dommer

H. M. Skovsborg,

Niels Olesen og Frank Elong samt juridisk sekretær Ulla Tange

Christensen.
Ansøgerne, Allan og Hanne Myltoft, var mødt.
For Frederiksborg

Amt deltog Vilhelm Dalgaard.

For Stenløse Kommune deltog Henri Bornstein.
For Danmarks Naturfredningsforening

deltog Jørgen Bengtsson.

For Foreningen Naturparkens Venner deltog Richard Petersen.
Arealet omkring huset blev besigtiget, ligesom der foretoges besigtigelse fra bunden af
dalen nedenfor huset.
Allan Myltoft oplyste, at tagpapbelægningen

er utæt og kræver snarlig reparation. Da

der således skal foretages arbejde på taget, ønsker han at forskønne huset med et tag med
høj rejsning. Udgiften vil blive ca. 150.000 kr. mod 50.000 kr. ved reparation af det eksisterende tag. Det er ikke afgørende, om det bliver med kvist og glasgavl. Han har foreslået en kvist og påtænker en tagbelægning med tagsten, fordi de omkringliggende

huse

har kviste og tagsten. Han er åben for forslag med hensyn til udseende og materialer.
Huset, der er hans barndomshjem,

er opført i 1937 og har et beboelsesarea1 på 100 m2.

Der er kælder ca. 3 m ind under huset og krybekælder for resten. Terassen og garagen
har altid været der. Han har blot fornyet dem.
Richard Petersen oplyste, at stien i dalen bliver anvendt rimeligt meget af befolkningen.
Han bemærkede,

at huset i sin eksisterende udformning er meget synligt fra bunden af

dalen, og at et tag med høj rejsning vil gøre huset dobbelt så synligt.

e

Huset blev besigtiget indvendigt.
Vilhelm Dalgaard henholdt sig til Frederiksborg

Amts skriftlige indlæg og bemærkede,

at huset efter den ønskede ombygning vil få et areal på 160 m2, hvilket ikke kræver zo-
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- 2 netilladelse. Han henviste til formålet med fredningen, bevaring af landskabets karakter
og skønhed, og bemærkede, at huset med en høj rejsning vil virke meget synligt og dominerende fra den anden side af dalen. Amtet vil dog være villig til at se på andre og anderledes byggeprojekter for ejendommen.
Henri Bomstein henholdt sig til Stenløse kommunes skriftlige indlæg og henviste til vigtigheden af at bevare den meget smukke dal og bemærkede, at kommunen ligesom amtet
er villig til at se på andre byggeprojekter fra ansøgeren.
Richard Petersen erklærede sig enig med amtet med bemærkning om, at Naturparkens
Venner klart er imod ansøgningen.
Jørgen Bengtsson oplyste, at efter lange drøftelser i lokal komiteen er Naturfredningsforeningens stilling nu, at foreningen er imod en tilladelse. Der er tale om et meget følsomt
naturområde.

Foreningen lægger vægt på, at når man fra dalen ser op på huset, vil dette

med en høj rejsning fremstå som et 3-etage projekt på grund af terassen og garagen.
Allan Myltoft oplyste, at han ikke har overvejet en lavere rejsning, da fordelen ved en
høj rejsning er muligheden for at gøre huset mere moderne. Med dets nuværende indretning med et stort soveværelse, et kammer og en mindre stue er huset for lille til en familie med børn.
Mødet blev sluttet, og nævnet drøftede i forlængelse af mødet sagen og traf denne

A FGØRELS
Fredningsnævnet

E:

lægger til grund for afgørelsen, at det eksisterende hus er lille og u-

praktisk indrettet og i realiteten kun kan beboes af en familie uden børn. Anmodningen
om tilladelse til at udvide huset er derfor velbegrundet.
På grund af husets bredde er det vanskeligt at indrette en tagetage med en lavere rejsning
end det ansøgte, idet beboelsesarealet

derved vil blive alt for lille. Huset er beliggende

op ad en vej, hvor der også ligger andre bygninger, herunder bygninger med høj rejsning.
Fredningsnævnet

tillader derfor, at der påbygges en tagetage i overensstemmelse

med

tegningerne med følgende ændringer:
Der må ikke opføres kvist.
Gavlen imod nord skal opføres af samme materialer som gavlen imod syd og kun forsynet med vinduer som vist på tegningen over gavlen imod syd.
Tagdækningen skal være i tagsten inaturfarver.
Alt træværk, herunder også træværk på det eksisterende hus, terasse og garage, skal ma-

,I
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les i afdæmpede naturfarver .
Nævnet har ikke herved taget stilling til, om terasse og garage kan bevares.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 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 afgørelsen,
fredningsforening

offentlige myndigheder,

Danmarks Natur-

og lokale foreninger o. lign., som har væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

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

e

har opsættende virksning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Niels Olesen

§ 87, stk. 3.

H. M. Skovsborg

Frank Elong

fung. formand

Denne afgørelse er sendt til:
Allan og Hanne Myltoft, Farumvej 143, 3520 Farum
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

(j. nr. 8-70-51-8-235-6-99)

Stenløse Kommune, Teknisk Afdeling (j.nr. 0115-8)
Danmarks Naturfredningsforening
Foreningen Naturparkens Venner
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Frank Elong

Udskriftens
Fredningsnævnet

rigtighed

for Frederiksborg

bekræftes.
Amt, den 2. marts 2000
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~~a
T~~~e c~enseD
jur. sekr.
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NATURKLAGENÆVNET

Frederiksborggade 15. 1360 København K
Til: 3395 5700
Fax: 3395 5769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mali: nkn@nkn.dk
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J.nr.: 97-~21/200-0021
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Afgørelse
i sagen om dispensation
på eksisterende

Fredningsnævnet

beboelseshus,

i Mølleådalen

sal på eksisterende
Farumvej

Stenløse Kommune,

for Frederiksborg

ret fra Overfredningsnævnets
af områder

fra fredning til opførelse

Frederiksborg

af 29. februar" 1948 om fredning

vest og nord for Farum Sø til opførelse

helårsbolig

på ejendommen
Afgørelsen

Naturfredningsforenings

er påklaget
Lokalkomite

til Naturklagefor Stenløse,

Fredningen

for området har til formål at sikre de landskabelige

fredningsafgørelsen

omfattet

af bestemmelserne

fredes saaledes,

ejendom er efter

for fredningstype

at det uden Fredningsmyndighedernes
af enhver Art, herunder

der, Skure og lign. Ved genopførelse

Ejendommen

værdier

C,

for type C er sålydende:

ke er forbudt at opføre Bygninger

Bygninger

Forening.

med mindre Hus med Have.

Fredningsbestemmelserne

"Arealerne

samt Stenløse Historiske

nord og vest for Farum Sø. Omhandlede

af 1.

26b, Ganløse,

Naturparkens

Ejendomme

Venner

matr.nr.

Foreningen

i Mølleådalen,

Amt

Amt har den 9. februar 2000 dispense-

afgørelse

143 i Stenløse Kommune.

nævnet af Danmarks

af tagetage

skal Tegninger

forinden

er udover fredningen

16 (åbeskyttelse)
EF-habitatområde

på ejendommen
et boligareal

eller Ombygning

godkendes

Drivhuse, Bo-

af eksisterende

af Fredningsmyndighederne."

omfattet af naturbeskyttelseslovens

og 17 (skovbyggelinie) . Området

indgår endvidere

§§

i

nr. 123.

er der i 1937 opført et beboelseshus
2

på 96 m

•

i bungalow-stil

Ejeren har i forbindelse med en påkrævet

tion af taget ønsket at etablere
vil give mulighed

Samtyk-

tag med høj rejsning

for at forøge boligarealet

-\5Z\l
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1

repara-

- 45° - idet dette

med ca. 66 m2•

MIIJø- og Ener9iminis\ertet
J.nr. SN 1996
\-OCO~

med

2

til ændring,

Ejeren har fremsendt to forslag
kvist og glasgavl. Ansøgeren

henholdsvis

har tilkendegivet

løsninger, men oplyst at løsningen

med og uden

at kunne acceptere begge

med kvist vil harmonere

bedst med de

øvrige huse i Mølleådalen.

Såvel Stenløse Kommune som Frederiksborg

Amt har fundet det ansøgte i
/

strid med fredningens

formål,

vil virke dominerende

og skæmmende

te gavls glasfacade

idet huset med den ansøgte, høje rejsning

være særdeles

Danmarks Naturfredningsforenings
Naturparkens

især vil den nordvend-

synlig fra Hestetangsdalen.

Lokalkomite

Venner tilkendegav

gerne var imod en tilladelse
,~

i landskabet,

for Stenløse og Foreningen

over for fredningsnævnet,

under hensyn til områdets

at forenin-

følsomhed og

til, at huset ville virke for dominerende.

Fredningsnævnet

har i afgørelsen

begrundet,

da det eksisterende

realiteten

- som anført af ejeren

tilkendegivet,

at ansøgningen

hus er lille og upraktisk

er vel-

indrettet og i

- kun kan bebos af en familie uden

børn.

Tilladelse

er derfor meddelt

stemmelse med tegningerne,

til opførelse

af en tagetage

i overens-

men uden kvist og på vilkår om, at gavl mod

nord skal opføres som gavlen mod syd med hensyn til materialer
duer. Endvidere
naturfarver,

er fastsat vilkår

om, at tagdækning

og at alt bebyggelsens

og vin-

skal være tagsten i

træværk skal males i afdæmpede na-

turfarver.

Danmarks Naturfrednings

Lokalkomite

for Stenløse og Foreningen Natur-

parkens Venner har i klageskrivelserne
indsigelser

gentaget tidligere

fremsatte

mod byggeriet.

Stenløse Historiske

Forening har bl.a. anført, at ombygningen

husets karakteristiske

Naturklagenævnet

vil ændre

arkitektur.

har foretaget

med de i sagen implicerede.

besigtigelse

I forbindelse

Stenløse Kommune som Frederiksborg

af området og afholdt møde

hermed tilkendegav

såvel

amt, at have taget fredningsnævnets

afgørelse

til efterretning.

Det oplystes

spenseret

fra naturbeskyttelseslovens

endvidere,

at amtet havde di-

skovbyggelinie.

•

3

Naturklagenævnets

afgørelse

I Sagens behandling
Lars Busck

10 af Naturklagenævnets

Svend Aage Jensen,

Schmidt, Jens Steffensen

Naturklagenævnet

Per Larsen, Leif Hermann, Hans

og Svend Taanquist.

skal udtale:

Fredningsbestemmelserne
og de lempeligste

for type C er i hovedsagen

i Overfredningsnævnets

censurbestemmelser

afgørelse,

der opdeler ejen-

dommene i typerne A-E. For de øvrige typer indeholder
over krav om godkendelse
egentligt

13 medlemmer:

(formand), Bent Hindrup Ander,sen, Ole Pilgaard Andersen,

Jens Jørgen Bolvig,
Christian

har deltaget

af tegninger

forbud mod opførelse

En dispensation

til opførelse

fredningen

over ombygninger

- ud-

- desuden et

af ny bebyggelse.

af tag med højere rejsning ses at være

omfattet af dispensationsmuligheden

efter naturbeskyttelseslovens

§ 50,

st. 1.
på baggrund
skabelige

af det under besigtigelsen

forhold og den øvrige bebyggelse

Naturklagenævnet
fredningsnævnet

Et mindretal
kvenserne

tiltræde

for kommende

Afgørelsen

vedrørende

de land-

i området, kan et flertal i

fredningsnævnets

afgørelse,

herunder de af

fastsatte vilkår.

på et medlem

for at meddele

(Svend Taanquist)

kan af hensyn til konse-

sager ikke tiltræde en dispensation

og stemmer

afslag til det ansøgte.

træffes

i overensstemmelse

Den af Fredningsnævnet
afgørelse

konstaterede

med flertallets

for Frederiksborg

stemmeafgivning.

Amt den 9. februar 2000 trufne

stadfæstes.

Tilladelsen

bortfalder,

denne afgørelse

såfremt den ikke er udnyttet

er meddelt,

inden 3 år fra

jf. naturbeskyttelseslovens

på Naturklagenævnets

§

66, stk. 2.

vegne

/JJf!:pZ~~
Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l.

jf. naturbeskyttelseslovens

§ 82. Eventuel retssag til pø-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 26. maj 2000

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686

REG. NR.

/00

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 101/99.

Matr. nr. 1 x Hestetangsmølle,

Uggeløse, Allerød Kommune.

Deres j.nr. 8-70-51-8-201-7-9.
Ved skrivelse af9. december 1999 har Frederiksborg Amt på vegne af Erik Jørgensen
ansøgt fredningsnævnet

om tilladelse til at oprense og udvide en sø på ovennævnte

ejendom .

•

Ejendonunen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948, der

har til formål at bevare status quo.

Den omhandlede ejendom er fredet som type B. Bestemmelserne
fredes således, at tilstanden

anfører at arealerne

på dem ikke må forandres, men de skal med de

indskrænkninger, der følger af nedennævnte bestemmelser kunne udnyttes på samme
måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.

Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift
som landbrugsejendom,

samt

at anbringe

indretninger der kan virke misprydende.

drivhuse,

boder,

skure

eller

andre

Der må ikke foretages afgravning eller

opfyldning af det naturlige jordsmon eller foretages opfyldning af søer og vandløb.

Det er uden fredningsmyndighedernes
beplantningen på arealet.
vedligeholdelse

tilladelse

forbudt, at fjerne eller udtynde

Det er forbudt at foretage beplantning af arealet ud over

af den eksisterende,

trediemand vejrettigheder over arealet.

at anlægge

veje eller stier eller at tilstå

Det er ligeledes forbudt at udstykke og at

genopføre eller ombygge eksisterende bygninger uden fredningsnævnets tilladelse.

Af sagen fremgår, at Amtet har besigtiget ejendommen.

e
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Det blev ved besigtigelsen

lf. O O

konstateret at søens areal er mindre end 100 m2• Søen har en rig flora og fauna, med
krans tusindblad som den dominerende planteart.

Det fremgår endvidere, at hele Mølleådalen er udpeget som EF -habitatområde.

Det

betyder, at der ikke må foretages indgreb i området, som kan forringe naturværdierne.

I overensstemmelse med forvaltningens indstilling er det min vurdering, at realisering
af det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål og habitatudpegningen,
skånsom oprensning af vandhullet foretages i overensstemmelse

•

hvis en

med nedenstående

vilkår .

I medfør af bekendtgørelse
fredningsnævn

nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for

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

ansøgte på følgende vilkår for oprensning og udvidelse af vandhullet:

Vandhullets areal må efter udvidelsen ikke være større end 250 m2•
Vandhullet må ikke graves dybere end højest 1,20 m.
Der må ikke foretages beplantning i vandhullet eller langs brinkerne.
Brinkerne skal anlægges fladt skrånende (forhold 1:5 eller fladere).
Der må ikke plantes på sydsiden af vandhullet.
Der må ikke fodres eller udsættes fisk eller ænder.
Der må ikke anbringes andehuse eller lignende.
Vandhullet må ikke udgraves i geometriske former (cirkel, trekant, firkant m.v.), men
skal falde naturligt ind i landskabet.

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,
fredningsforening

offentlige myndigheder,

Danmarks Natur-

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

gøreisen.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til frednings-

nævnet.

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.

Thorkild Bendsen
nævnsformand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Erik Jørgensen, Hestetangsvej 202, 3520 Farum
Allerød Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

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

REG. Nit I

U

00 7. O O

fax. 49214686
Modtaget i
Helsingør, den 20. oktober 2000
Skov- og Naturstyreis8H1
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Vedr. FS 6112000, Matr.nr.
i Stenløse Kommune.
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Ved skrivelse af 29. august 2000 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at bibeholde nogle mindre bygninger, som er
opført uden tilladelse.

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948. Det er
fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest for Farum Sø .
For ejendommen gælder fredningstype B, hvor fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at
det navnlig er forbudt, at opføre bygninger, der ikke er nødvendige for ejendommens
drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster o.lign. Ved genopførelse
eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegningerne forinden godkendes af
fredningsmyndighederne.
Ejendommen ligger i landzone, mindre end 300 m fra Ganløse Gre. Bibeholdelse af visse
af bygningerne kræver således amtets dispensation fra skovbyggelinien i medfør af lov
om naturbeskyttelse § 17. Desuden kræver bibeholdelse af visse af bygninger landzonetilladelse i medfør af lov om planlægning § 35. Efter 1. juli 2000 er det Hovedstadens
Udviklingsråd (HUR), der træffer afgørelse i landzonesagerne i bl.a. Frederiksborg Amt.
Fredningsnævnet har den 11. oktober 2000 besigtiget ejendommen sammen med ejeren,
Liss Olausen samt repræsentanter for Frederiksborg Amt, Stenløse Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening og Foreningen Naturparkens Venner.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
tilladelse til det ansøgte i det nedenfor anførte omfang.
Følgende li~rering svarer til angivelsen af bygningerne i Frederiksborg
august 2000 til fredningsnævnet.

§ 50, stk. 1

Amts brev af 29.

ad 1.

ældre container:
af 2000.

Det pålægges ejeren at fjerne containeren inden udgangen

ad 2.

ældre staklade:

Det tillades ejeren at bibeholde stakladen uændret.

ad 3.

cykelskur/halvtag
ningen uændret.

på 3,5 x 10 meter: Det tillades ejeren at bibeholde byg-

ad. 4.

brændeskur/brændeskjul
på 5 x 6 meter: Under henvisning til bygningens
konstruktion, udseende og formål tillades det ejeren at bibeholde bygningen
uændret.

•

ad 5.

stor skurvogn: Det pålægges ejeren at fjerne skurvognen inden 1. april 2001.

ad 7.

ældre hønsehus nordvest for eksisterende driftslænge: Det tillades ejeren at
bibeholde bygningen uændret.

ad 8.

skurvogn på 2,4 x 6,4 meter i grusgrav: Det tillades ejeren at bibeholde
skurvognen uændret. Det er et vilkår for tilladelsen, at skurvognen alene be
nyttes til opbevaring af driftsmateriel. m. v.

ad. 9

line toiletbygning i grusgrav: Det tillades ejeren at bibeholde bygningen
uændret.

Ad. 10

gæstehytte nord for grusgraven: Det pålægges ejeren at fjerne hytten inden
1. april 2001. Hytten må ikke placeres andensteds på ejendommen.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende ejendom, 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.

horkild Bendsen
nævnets formand

Dette brev er sendt til:
Liss Olausen
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-235-12-98, 8-70-51-8-235-5-99
Danmarks Nawrfredningsforening
Stenløse Kommune, j.nr. BS 93/99
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Foreningen Naturparkens Venner vi Richard Pedersen
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong
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Udskrift af mødeprotokollen
Sk
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Modtaget i
ov- og Nfltlll.'.!t.vrelsen

~ 8 FER 2001

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 7. februar 2001 kl. 10.00 traf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt afgørelse i
sagen
FS 29/99 matr.nr. 26 b Ganløse by, Ganløse, beliggende Farumvej 143, Stenløse
Kommune.
Formanden bemærkede, at nævnet den 9. februar 2000 behandlede en ansøgning fra
ejendommens ejer om dispensation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar
1998 om fredning af områder i Mølleådalen, således af der blev givet tilladelse til opførelse af en udnyttet tagetage på ejendommen. I forbindelse med sagen opstod spørgsmål
om eventuel lovliggørelse af en terasse og garage. Nævnet gav den ønskede dispensation,
hvilket blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 25. april 2000.
Ejeren af ejendommen har den 2.10.2000 til Stenløse KomiIiLlnefremsendt noget materiale, og oplyser, at terasse og garage er opmuret i 1939. En ældre terasseoverdækning af
jern blev i 1998 udskiftet med den nuværende, der er af træ og i samme stil. På ejendommen er endvidere opført et mindre brændeskur op imod garagen bagude.
Foreningen Naturparkens Venner har den 28.10.2000 meddelt, at man ikke ønsker at
forfølge sagen yderligere, men henstillet at bygningerne males i diskrete farver og sløres
ved beplantning.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har den 27.10.2000 anbefalet, at bygningerne sløres ved beplantning.
Stenløse Kommune har den 1.11.00 anbefalet, at bygningerne bibeholdes, at de males i
afdæmpede farver, og at der foretages beplantning.
Frederiksborg Amt har den 20.12.2000 udtalt, at det etablerede ikke strider imod frednings formål, og har anbefalet slørende beplantning.
Nævnet har herefter truffet denne
AFGØRELSE:

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001

Akt. nr.

l
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Garagen, den overdækkede garage med brændeskur, må antages at være opført forud for
Overfredningsnævnets afgørelse, hvorfor de må anses for lovlige i forhold til fredningen.
Ændringen af terassedækningen skulle have været forelagt for Fredningsnævnet til godkendelse inden udførelsen, idet Overfredningsnævnets afgørelse bl.a. bestemmer, at ved
ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger godkendes af fredningsmyndighederne.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillader nævnet imidlertid, at den udførte
ændring af terassedækningen bevares på følgende vilkår:

•

Alt træværk males i afdæmpede naturfarver, i lighed med den betingelse, der anført i
Fredningsnævnets afgørelse af 9.2.2000 for alt træværk på hus, terasse og garage, og
foran garagen etableres og vedligeholdes en slørende beplantning, gerne stedsegrøn, dog
ikke nåletræer, der "slører" ejendommen, så den set fra Ådalen fremtræder mindre høj.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt vilkårene
ikke er opfyldt inden 3 år fra dato.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening o.
lign., som har væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indesendes til Fredningsnævnet.

Niels Olesen

H. M. Skovsborg
tung. formand

Frank Elong

Denne afgørelse er sendt til:
Allan og Hanne Myltoft, Farumvej 143, 3520 Farum
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen (j.ur. 8-70-51-8-235-7-00)
Stenløse Kommune, Teknisk Afdeling (j.nr. 0115-8)
Danmarks Naturfredningsforening
Foreningen Naturparkens Venner
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Skov- og Naturstyrelsen
Nævnsmedlem Niels Olesen
N ævnsmedlem Frank Elong

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet

for Frederiksborg Amt, den 7. februar 2001
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T~~!e
Christtfnsen
jur. sekr.

REG.Nl
Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amt

Skov

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686
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1 1 APR. 2001

,ll,urstyrelsen

l 7 APR. 200'

Stenløse Kommune
Teknisk afdeling
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

e

Vedr. FS 20/2001.

Opførelse af avls- og driftsbygning til lam og hø på

ejendommen matr.nr. 103 h Ganløse by, Ganløse, beliggende Farumvej 98 i
Stenløse Kommune. Deres j.nr. BS 21/01.

Fredningsnævnet har fra Stenløse Kommune modtaget en ansøgning af 2. marts 2001
om opførelse af en avls- og driftsbygning i forlængelse af et eksisterende værksted!
udhus på ovennævnte ejendom.

Af sagen fremgår at det ansøgte er beliggende i tilknytning til en gammel, godkendt
bygning, som er placeret ca. 40 m fra stuehuset. Der er tidligere godkendt et læskur til
rar i nærheden af vestskellet.

•

Ejendommen er o~fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948. Det
er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest for
Farum Sø.

For ejendommen gælder fredningstype B, hvorefter frednings-

bestemmelserne bl.a. anfører, at det navnlig er forbudt, at opføre bygninger, der ikke
er nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom. Ved genopførelse eller
ombygning skal tegningerne forinden godkendes af fredningsnævnet.

Efter det foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

Skoo/~og N~-ntUJlIi'st~relseD
_
J.nr. SN 20(',
Akt. nr.
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I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for
fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det
ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskytte1ses1ovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Asbjørn Andersen og Ellen Farr Juul-Olsen, Farumvej 98, 3520 Farum
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening

lnr.8-70-51-8-235-2-01

r
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Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

25 MAJ 2001

Modtagei U
Skov- og Naturstyreiself~

~ ~~MbU 2~m

Allerød Kommune
Byggeri og Miljø
Rådhusvej 1

~.
I

Vedr. FS 27/2001.

e

I

'

,

I
\

I

\ t

3450 Allerød

ejendommen

\

Opførelse

af 12 m2 stor tilbygning

matr. nr. 1 v og 1 x Hestetangs

Allerød Kommune.
Fredningsnævnet

til eksisterende

garage på

Mølle, Uggeløse, Hestetangsvej

202 i

Deres j.nr. B 18642.

har fra Allerød

Kommune

den 26. marts 2001 modtaget

en

ansøgning om opførelse af en tilbygning på 12 m2 til eksisterende garage på 21 m2 til i
alt 33 m2 på ovennævnte ejendom. Tilbygningen skal benyttes til udhus/vaskehus.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
er fredningens formål at bevare de landskabelige

kendelse af29. februar 1948. Det
værdier i Mølleådalen,

vest for

Farum Sø. For den bebyggede lod, matr.nr. I x gælder fredningstype B, hvorefter
fredningsbestemmelserne

bl.a. anfører, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger,

der ikke er nødvendige

for ejendommens

genopførelse eller ombygning,

drift som landbrugsejendom.

skal tegningerne

Ved

forinden godkendes af Frednings-

nævnet.
Efter det foreliggende vurderes det, at en realisering

af det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse
fredningsnævn

nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for

§ 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 Naturklagenævnet

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

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

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, j f. naturbeskyttelseslovens

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Erik Jørgensen, Hestetangsvej 202, 3520 Farum
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-201-1-01

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

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

Den

12 MRS. 2002

REiNt
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Sune og Mira Skade gård Thorsen
Sortmosen 6
3520 Farum

FS 10/02. Opførelse af staldbygning
matr.nr.

og lovliggørelse af carport på ejendommen

103 i Ganløse by, Ganløse, beliggende Sortmosen 6 i Stenløse

Kommune.
Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
staldbygning på 204 m2 og lovliggørelse af carport/ overdækket areal på 49 m2 på
ovennævnte ejendom.

Af sagen fremgår vedr. den ansøgte staldbygning at taghældningen er blevet ændret til
30 grader i forhold til de fremsendte tegninger - efter anvisning fra Stenløse
Kommune.
Vedr. lovliggørelse af carporten er oplyst at Naturfredningsnævnet

for Frederiksborg

amts sydlige fredningskreds den 26. marts 1991 gav tilladelse til bl.a. at opføre en
•

carport med udhus på ejendommen.

Der blev efterfølgende opført en carport med

samme beliggenhed og størrelse som ansøgt men med en anden udformning.

Den

ændrede ydre arkitektur i forhold til den oprindelige tilladelse, søges nu godkendt.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af29. februar 1948. Det

er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest for
Farum Sø. Ejendommen er pålagt fredningens servitut B, hvorefter det navnlig er
forbudt, at opføre bygninger, der ikke er nødvendige for ejendommens drift som
landbrugsejendom.

Ved genopførelse eller ombygning skal tegningerne forinden

godkendes af Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt i sagen. Herefter
vurderes det, at det ansøgte vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens
formål.

Idet jeg efter det foreliggende kan tiltræde Amtets vurdering, meddeler jeg i medfør af
bekendtgørelse nr. 721 af7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn §
9, stk. 4 på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

•

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .

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

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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

e

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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-235-1-02.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den 27. juni 2003

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686

FS 91/02. Matr. nr. 1 ø Hestetangs Mølle, Uggeløse, beliggende Hestetangsvej
216, Allerød Kommune.
Fredningsnævnet har gennem Allerød Kommune modtaget en forespørgsel om
muligheden for ovennævnte ejendoms overgang til sommerhuslhelårsbeboelse.

Af sagen fremgår, at ejendommen iflg. tingbogen ejes afBaunehøj Division under
Det Danske Spejderkorps - i det modtagne materiale optræder Absalon Division som
ejer. Ejendommen overvejes solgt, og der foreligger en forespørgsel fra en potentiel
privat køber, om ejendommen kan tillades at overgå til helårsbeboelse eller sommerhusanvendelse.
Ejendommen er på 7482 m2, hvorpå der forefindes en spejderhytte fra 1938, iflg.
Bygnings- og boligregistret med et bebygget areal på 69 m2, som er opført med
Fredningsnævnets tilladelse fra 1937 (formentlig med hjemmel i skovbyggelinien).
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af29. februar 1948 om

fredning langs Mølleåen i Allerød Kommune. Ved kendelsen pålægges ejendommen
servitut B med følgende bestemmelser (for landbrugsarealer med landbrugsbygninger) :
1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de
skal med de af de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger
udelukkende kunne udnyttes på samme måde
som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) At opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som
landbrugsejendom,

samt at anbringe drivhuse, boder, skure, eller andre

indretninger der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster

og lign.

b) At foretage afgravning el/er opfyldning af det naturlige jordsmon, el/er at
henkaste affald derpå.
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e) At foretage opfyldning af søer og vandløb, eller at benytte bredderne til

henkastning af affald.
d) At nedbryde sten diger.
3) Det er uden fredningsmyndighedernes

tilladelse forbudt:

a) Atj}erne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og
levende hegn.
b) At foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af den eksisterende.
e) At anlægge veje eller stier, eller at tilstå trediemand vejrettigheder over

arealet.
d) At udstykke de underfredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ud
over det tilfastsættelse af fredningsgrænsen

nødvendige.

4) Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal tegningerne
forinden godkendes af fredningsmyndighederne.

Fredningsnævnet har i anledning af sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg
Amt. Det er heri anført:
"- - - Det synes nærliggende at antage, at ejendommen i stedet skulle have
været pålagt servitut E for arealer med sommerhuse, spejderhuse el. lign. (der
kan være sket en fejlskrivning, hvor E er forvekslet med B) idet ejendommen
som nævnt allerede på fredningstidspunktet

var bebygget med en spejderhytte

og iflg. fredningens lodsejerliste ejedes af et spejderkorps. Servitut E rummer
præcis de samme bestemmelser som servitut B, idet punkt l dog er formuleret
således:
l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal
med de af de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende
kunne udnyttes på samme måde som hidtil.
(det vil sige, at den afsluttende passus om anvendelse fortrinsvis som
landbrugsarealer bortfalder).
Ejendommen er beliggende i et område, der er pålagt en lang række
restriktioner og udpegninger:
- §3-område (mose) og grænser til et §3-udpeget vandløb - EU-habitatområde

2002

3

•

- Regionplanmæssigt
- kulturhistorisk

beskyttelsesområde

interesseområde

(middelalder) - lavbundsareal

meget værdifuldt landskab
- geologisk interesseområde
- biologisk kerneområde

Området har således en meget høj beskyttelsesstatus, og en række afgørelser i Naturklagenævnet peger på, at der i sådanne tilfælde skal forfølges en særligt restriktiv
praksis.
Fredningen indgår i et større kompleks af sammenhængende fredninger i Mølleådalen, og arealerne er en del af "Farum Naturpark".
Fredningsbestemmelserne

fastslår, at de fredede ejendomme skal udelukkende

kunne udnyttes på samme måde som hidtil. En overgang fra spejderformål til helårsbeboelse eller sommerhusformal vil efter vores opfattelse ikke være i overensstemmelse med- denne bestemmelse. Og et sådant anvendelsesskift vil potentielt
kunne medføre et øget pres for yderligere bebyggelse, intensiveret anvendelse af
arealerne til haveformål m.m.
Den af Allerød Kommune medsendte fredningsnævnsafgørelse for nabo grunden
afspejler også meget klart, at der for spejderhytter og spejderformål gælder en
speciel særstatus - det er med henvisning til disse særlige almene friluftsformål, at
spejderhytterne gennem tiden har faet lov at blive placeret i de særligt værdifulde og
følsomme naturområder, og det ville være et misbrug af denne særstatus, hvis disse
hytter efterfølgende skulle overgå til private formål, hvorefter der ville opstå et
behov for opførelse af nye spejderhytter andetsteds.
Hvis den pågældende spejderdivision ønsker at afhænde ejendommen, må det som
følge af fredningsbestemmelserne ske til en anden spejderorganisation eller et tilsvarende alment friluftsformål.
Landskabsafdelingen skal på denne baggrund på amtets vegne udtale, at vi ikke kan
anbefale en imødekommelse af det ansøgte, idet dette efter vor opfattelse ville være
i strid med fredningens formål."
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Det er efter det foreliggende, herunder ovenstående udtalelse fra Frederiksborg Amt,
fredningsnævnets vurdering, at den ansøgte ændring af ejendommens status fra spejderhytte til helårsbeboelse eller sommerhus ikke vil være forenelig med fredningens
formål. Nævnet træffer derfor afgørelse, hvorefter den ansøgte ændring af ejendommens status ikke vil kunne imødekommes.

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.1ign., som har en væsentlig
interesse

i afgørelsen

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

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.

[~

Svend Melby

Thorkild Bendse~
nævnets formand

'"

Niels Olesen

Denne afgørelse er sendt til:
Kjeld Dons Lindbjerg, Aboulevard 18,5. th., 2200 København N
Frederiksborg Amt,

J. nr. 8-70-51-8-201-1-03

Allerød Kommune

J. nr. B 19117

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Svend Melbye

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

_

1 JULI 2003

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686

l~.

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
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FS 41/2003. Genopførelse af redskabsskur i "Mølleådals-fredningen"

på ejen-

dommen matr.nr. 26e og 26d, Ganløse By, Farumvej 139 i Stenløse Kommune.
Deres j.nr. 8-70-51-8-235-3-03.
Ved brev af 24. juni 2003 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte ejendom,
Gitte Winther Sivertsen, videresendt en ansøgning om tilladelse til at om genopføre et
redskabsskur, der blæste omkuld i 2002.

Af sagen fremgår, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af

29. februar 1948. Det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i
Mølleådalen, vest for Farum Sø. Ejendommen er pålagt fredningens servitut C:
•

Arealerne fredes således, at det uden fredningsmyndighedernes

samtykke er

forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder skure og
lignende. Ved genopførelse

eller ombygning af eksisterende bygninger skal

tegninger forinden godkendes affredningsmyndighederne.

Skuret, der er 9,9 m2, ønskes opført af træ og uden vinduer. Taget er sort. Skuret
males svenskrødt eller bibeholder sin naturlige træfarve.

I Amtets brev er anført, at forvaltningen vurderer efter det foreliggende, at det
ansøgte vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, navnlig da
der har været et skur i forvej en.

2
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Forvaltningen kan på denne baggrund anbefale, at Fredningsnævnet
beskyttelseslovens

ifølge Natur-

§ 50, stk. 1 meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at

redskab sskuret placeres på tomten af det forrige skur og opføres ifølge fremlagte
projekt m.h.t. konstruktion, størrelse og farver.

Nævnet kan tiltræde forvaltningens vurdering, hvorefter det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler j eg derfor
på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte på det vilkår, der er anbefalet af Amtet.

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

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Gitte Winther Sivertsen

§ 87, stk. 3.

i,'; -''('
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

I
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Helsingør, den -

9 SE~.2003

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
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Vedr. FS. 11/03. Matr. nr. 11 u Farum by Farum, beliggende Hestetangsvej

153,

Farum Kommune.
Fredningsnævnet har gennem Farum Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse

e

til at udvide ovennævnte ejendom, hvis eksisterende bebyggelse har et grundareal på
ca. 181 m2, incl. 43,8 m2 indrettet til erhverv.

Den ansøgte udvidelse angår en

tilbygning med et grundplan på ca. 102m2 og en ny garagebygning på ca. 49 m2•
Ejendommen

har udnyttet tagetage, og ved den ønskede tilbygning

udvides det

samlede boligareal fra 137,3 m2 med 169,2 m2 til i alt 306,5 m2.

Ejendommen er omfattet af Mølleå·fredningen.

Det er fredningens formål at bevare

områdets nuværende karakter og landskabelige skønhed for almenheden.

Fredningsnævnet har i anledning af sagen indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt
og Danmarks Naturfredningsforening.

På det således foreliggende grundlag er det fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte
udgør en så betydelig udvidelse af det bebyggede areal, at det ikke vil være foreneligt
med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, afslag på det ansøgte.

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

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

~I

afgørelsen berører sådanne interesser.

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Niels Olesen

Hans Wagner Jensen

Denne afgørelse er sendt til:
Ivar Seerup Nielsen, Hestetangsvej

153,3520 Farum

Frederiksborg Amt,

J. nr. 8-70-51-8-207-1-03

Farum Kommune

J. nr. 01.05.10 P25/1581109

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Niels P. Hansen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Hans Wagner Jensen

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

2 7 JAN. 2004

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

ltJt.

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

FS 103/03. Matr. nr. 103 a Ganløse by, Ganløse. Deres j.nr. 8-70-51-8-235-8-03.

e

Ved brev af 12. januar 2004 har Frederiksborg Amt bedt fredningsnævnet

oplyse,

om det findes ønskeligt, at et bortkommet skilt med teksten: "Vejen er ikke farbar
for turistbusser - Passagerer til Stavn afsættes her", genopsættes.

Af sagen fremgår, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelser af

29. februar 1948 og 21. oktober 1958 om fredning af arealer langs Mølleåen i
Ganløse i Stenløse Kommune.
Ved afgørelse af3. maj 1995 (FS 31/94) bestemte fredningsnævnet bl.a., at det
dengang eksisterende skilt med ovennævnte tekst skulle flyttes op til indkørselen til
Sortemosen.

I anledning heraf skal jeg meddele, at fredningsnævnet ikke finder det nødvendigt at
genopsætte det bortkomne skilt.
Spørgsmålet herom vil kunne tages op på ny, hvis den manglende skiltning giver
anledning til væsentlige praktiske ulemper.

Ved ovenstående har jeg truffet en afgørelse i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50,

stk. 1, j f. bekendtgørelse m. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for
fredningsnævn § 9, stk. 4.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten
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for afgørelsen,

ejeren af den ejendom,

som afgørelsen

2

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig
interesse

i afgørelsen

samt landsdækkende

hovedformål er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Jens Toldby og Susanne Engsig-Karup, Farumvej 100, 3520 Farum
Stenløse Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Omitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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SCANNEl~
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

~ 2 fEB. 2004,

Gerda Høst
Wilkensvej 27, 1. th.
2000 Frederiksberg

FS 67/03.

Genopførelse af skur af træ på ejendommen, matr. nr. 6 t m.fl. Farum

by, Farum, beliggende Kong Volmersvej 22 iFarum Kommune.
Ved brev af 8. september 2003 har De ansøgt fredningsnævnet om forlængelse af
den tilladelse til at genopføre et skur aftræ på ovennævnte ejendom, som blev
meddelt Dem ved nævnets afgørelse af 26. oktober 2000. Det fremgår af
ansøgningen, at det beskadigede skur er fjernet, men at De endnu ikke har haft
mulighed for at genopføre et nyt skur.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948 om

fredning af Mølleådalen.

Fredningsnævnet
overensstemmelse

har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt. I
hermed vurderes det, at genopførelsen af et træskur på ca. 20 m2

ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold
til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse m. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til, at skuret må genopføres. Det er som i den
tidligere tilladelse et vilkår, at det konkrete projekt med angivelse af materiale- og

2

farvevalg m.v. forelægges fredningsnævnet til godkendelse, inden genopførelsen
iværksættes.

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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-207-3-00

Farum Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 Fax. 4921 4686

Helsingør, den

~ i/ fElt 200~

Sekretær tlf. 48 20 55 98

Københavns Statsskovdistrikt
Syvstjernen
Fægyden 1
3500 Værløse

Moclltlllge~ii

Skov- ",.. '\"d

, 1V" <l tyYS1Ctellll

Att. Skovfoged Jens Juelstorp

e

FS 104/03. Ansøgning om tiJIadelse til gennemføre

et naturgenopretningsprojekt

i form af

førstegangsrydning samt hegning af et areal i Mølleådalen langs Hestetangs Å på strækningen
mellem Kalkværksvej og skovløberstedet Klevadshus på matr. nr. 25 e Ganløse by, Ganløse i
Stenløse Kommune. Deres j.nr. SN 2001 Kø 4332.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 19. december 2003 gennem Frederiksborg
modtaget en ansøgning

fra Københavns

naturgenopretningsprojekt

i Mølleådalen

omfatter førstegangsrydning

Statsskovdistrikt
på ovennævnte

om tilladelse

til at iværksætte

et

ejendom. Naturgenopretningsprojektet

af et 1,85 ha stort areal langs Hestetangs

Kalkværksvej og skovløberstedet

Amt

A

på strækningen mellem

Klevadshus. Desuden ansøges der om tilladelse til hegning af

arealet med henblik på efterfølgende pleje ved kreaturafgræsning.

Ansøgningen omfatter rydning af pile- og slåenkrat, afpudsning af restareal samt opsætning af
kreaturhegn. Ved rydning af arealet bevares enkelte større solitærtræer af eg, skovfyr og birk samt
alle grupper af gamle bøgetræer og enkelte grupper af egnskarakteristiske

buskagtige træer som

tjørn og benved. Materialet fra rydningen nedarbejdes til flis og fjernes i videst muligt omfang fra
arealet. Det nye foldareal afsættes 1Yz m fra åbrink i nord og 3 m fra skel i øst, så der sikres areal til
den kommende anlæggelse af den offentlige stiforbindelse,

"Bastrupstien".

eller klaplåger i kreaturhegnet for at sikre offentlig adgang til arealet.
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Der opsættes stenter

Baggrunden for ansøgningen er, at Københavns

Statsskovdistrikt

fonnodentlig mere åbne karakter på fredningstidspunktet,

ønsker at genskabe landskabets

forbedre forholdene for det vilde dyre- og

planteliv samt almenhed en s mulighed for færdsel og ophold i området.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. februar 1948, der har til formål

dels at bevare områdets tilstand (status quo) og dels at give almenheden adgang til arealerne.
Ejendommen er pålagt servitut type A. Fredningsbestemmelserne
Fredningsmyndighedernes

Tilladelse forbudt;

beplantning af Træer, Buske og levende Hegn

Dele af ejendommen

anfører bl.a.: " ... Det er uden

a) at jjerne eller udtynde den paa Arealet staaende
"

blev med Overfredningsnævnets

kendelse

af 21. oktober

1958 pålagt

yderligere en servitut, idet det anføres: " ... hvorhos den på arealet værende bevoksningen skal
bevares og i tilfælde af undergang fornyes."

Kendelsen var afledt af en af nævnet givet tilladelse i

1955 til udstykning af dele af ejendommen, der i 1957 medførte, at Danmarks Naturfredningsforening rejste en fredningssag på ejendommen. Det fremgår af kendelsen, at ovennævnte servitut
er pålagt en del afmatr.nr. 24 Ganløse by og sogn (nu matr.nr. 25 e Ganløse by, Ganløse) samt hele
matr.nr. 25 b Ganløse by, Ganløse. Der henvises i både fredningsnævnets
nævnets kendelser i sagen til en af Danmarks Naturfredningsforening

- og Overfrednings-

forelagt plan af september

1957, hvoraf arealet, der pålagdes servitutten skulle fremgå. Kortbilaget er forgæves eftersøgt i
fredningsnævnets arkiv. Ejendommen matr.nr. 24 Ganløse by, Ganløse blev i 1958 erhvervet af
staten og tillagt Statsskovsvæsenets

Området, hvor naturplejeprojektet

ejendom.

ønskes gennemført, er delvist omfattet afnaturbeskyttelseslovens

§ 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden Frederiksborg
Amts dispensation. Øvre Mølleådal er desuden udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde
(Natura 2000-område): ED habitatområde nr. 123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. I
habitatområder gælder en restriktiv beskyttelse af særlige naturtyper og arter, jf. bekendtgørelse nr.
477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.
Administrerende myndigheder er forpligtet over for ED til ikke at give tilladelser til aktiviteter, der
kan indebære forringelse af de naturtyper - eller kan medføre forstyrrelser,
konsekvenser for de arter - som området er udpeget for.

der har betydelige

e

Frederiksborg Amt har den 5. februar 2004 meddelt dispensation til at foretage førstegangspleje af
arealet bl.a. på vilkår om, at naturplejen ikke medfører fældning af elle- og askeskov, som er
udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det er amtets vurdering, at naturpleje og græsning vil
være positiv for den beskyttede EU-naturtype 6430 (bræmmer med høje urter langs vandløb og
skyggefulde skovbryn) og vil fremme dens artsrigdom. Det er desuden amtets vurdering, at
naturgenopretningsprojektet

ikke vil have negative konsekvenser for habitatområdets øvrige

udpegningsgrundlag og de særligt beskyttede arter, der lever i nærheden af området.

Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite i Stenløse har

meddelt fredningsnævnet, at de giver projektet deres uforbeholdne anbefalinger.

Fredningsnævnet har den 28. januar 2004 besigtiget området i forbindelse med fredningsnævnets
behandling af Frederiksborg Amts ansøgning om anlæg af stiforbindelsen "Bastrupstien"
de fredede arealer.

I besigtigelsen

deltog tillige repræsentanter

fra Frederiksborg

gennem
Amt og

Københavns Statsskovdistrikt, der redegjorde for projektets formål og omfang.

Fredningsnævnets afgørelse:
Det er fredningsnævnets vurdering, at Københavns Statsskovdistrikts naturgenopretningsprojekt
genskabe ådal ens mere åbne karakter på fredningstidspunktet
muligheder

for færdsel og ophold i området

og vil forbedre

vil

almenheden s

og dermed vil være i overensstemmelse

med

fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskytteiseslovens
førstegangsrydning

§ 50, stk. 1, dispensation til

af det 1,85 ha store areal i Mølleådalen, jf. kortskitse vedlagt Københavns

Statsskovdistrikts ansøgning, samt opsætning af kreaturhegn i henhold' til det ansøgte. Nærværende
dispensation tilsidesætter ikke de af amtet nævnte vilkår for førstegangspleje af arealet.

Ti11adelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet

inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets

afgørelse

Naturklagenævnet

kan inden

4 uger

fra den dag,

afgørelsen

er meddelt,

påklages

til

af adressaten for afgørelsen, ejerne af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

"l

offentlige myndigheder,

lokale foreninger og organisationer,

afgørelsen samt landsdækkende

foreninger og organisationer,

natur og miljø, og landsdækkende

som har en væsentlig
hvis hovedformål

foreninger og organisationer,

interesse i

er beskyttelse af

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 klagefiistens

udløb.

opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
j f. naturbeskyttelseslovens

Rettidig klage har
bestemmer andet,

§ 87, stk. 3.

Niels Olesen

Frank Elong

Nævnsmedlem

Nævnets Formand

Nævnsmedlem

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Frederiksborg Amt

J.nr. 9-1-235-1-03

Stenløse Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Foreningen Naturparkens Venner, Bundsvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Frank Elong

att. Fredningsudvalget

~a:ti.NI. / ()()'(.~

...l

SCANNET
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

27 JUU 2004

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686
Farum Kommune
Jura og Plan
Rådhuset
3520 Farum

FS 46/04. Matr. nr. In Farum by, Farum. Tilladelse til jorddepot. Deres j.nr.

•

Ol.02.05A50/1581145.
Gennem Farum Kommune har fredningsnævnet modtaget en ansøgning om tilladelse
til at anlægge etjorddepot i umiddelbar nærhed af Farum Kirkes ny kirkegård på
ovennævnte ejendom.
Projektet er besluttet af Farum Menighedsråd og godkendt afProvstiudvalget,
Hillerød Provsti.

Afprojektet fremgår, at det vil blive søgt udført så skånsomt som muligt over for
landskabet, således at pladsen kommer til visuelt at gå i et med den Ny Kirkegård.
Jorddepotpladsen vil blive udformet således, at den kan nedlægges igen, når

•

problemet med jordbundsforholdene

på den ny kirkegård med tiden bliver løst.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af29. februar 1948,

type A, og sammes kendelse af 4. juli 1969 om fredning af Mølleådalen mellem
Bastrup Sø og Farum Sø i Farum Kommune.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. l,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr.

6

ø

1211/2-o0S1

-,

Bil.

Ir

2

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

hovedformål er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

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
modtaget.

vil ikke påbegynde

Vej ledning

behandlingen

om gebyrordningen

af klagen,

kan findes

før gebyret

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:
Frederiksborg Amt

er

SCANNET.
Udskrift af mødeprotokollen
for
Fredningsnævnet

I

for Frederiksborg

Den 22. september 2004, kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet

Amt

lu1

for Frederiksborg

Amt møde på

ejendommen matr.nr. 103 i Ganløse by, Ganløse i Stenløse Kommune i sagen.

FS 107/03 og 38/04. Ansøgning om tilladelse til etablering
•

høskur, møddingscontainer

og sti med plasticbelægning

af ridebane

på ejendommen

og til opretholdelse
matr.nr.

af

103 i Ganløse

by, Ganløse i Stenløse Kommune.

For Fredningsnævnet deltog formanden, dommer Thorkild Bendsen, nævnsrnedlern Niels Olesen,
nævnsmedlem Kurt B. Thostrup og sekretær Lotte Rye Vind.

For Frederiksborg Amt deltog Hanne Wagnkilde.

For Stenløse Kommune deltog Anne Marie Feilberg.

For Danmarks Naturfrednings Lokalkomite Farum deltog Frede Lundsteen .

•

Fra Naturparkens Venner deltog Richard Pedersen og Troels Brandt.

Ejerne Mira og Sune Skadegård Thorsen var til stede.

Ejendommen blev besigtiget.

Ridebanen

Thorkild Bendsen oplyste, at anledningen til besigtigelsen er, at fredningsnævnet gennem Stenløse

1
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Kommune har modtaget ejernes ansøgning om tilladelse til at etablere en ridebane på ejendommen.
Derudover er der søgt om tilladelse til at bibeholde et nyopført skur, en møddingscontainer

og

plasticflisebelægning på en sti.
Ejendommen er omfattet af fredning af 28. februar 1948 om fredning af arealer langs Mølleåen i
Stenløse Kommune.

SlIDeSkadegård Thorsen oplyste, at baggrunden for, at han og hans hustru erhvervede ejendommen for
3 år siden, var at de ønskede at have hestehold med henblik på dressurridning. De har indtil nu anvendt
en ridebane på den anden side af skoven. Indførsel af nye regler for ridning i skoven har imidlertid
medført, at der nu er rideforbud på de gennemgående veje i skoven. Det betyder, at hvor det før tog ca.
20 min. at ride til ridebanen tager det nu ca.45 min. at komme til ridebanen. Med 2-3 heste, der kræver
daglig ridning, kan det simpelthen ikke lade sig gøre. De ser derfor ingen anden løsning end at anlægge

•

en ridebane.

Sune Skadegård Thorsen fremviste tegninger af ridebanen og oplyste, at de har kontaktet en
landskabsarkitekt, der har anbefalet den ansøgte placering som den landskabsmæssigt mest skånsomme
placering bl.a. fordi det er det mest flade sted på ejendommen. Det kræver derfor ikke afgravning af
terræn. Den ansøgte ridebane måler 20 x 40 m, der er mindste standardmål for en dressurbane. Banen
ønskes anlagt ved udlægning af fiberdug direkte på terræn med et ca. 40 cm grus/sten lag ovenpå.

Troels Brandt konstaterede, at den ansøgte ridebane ønskes placeret i et vådområde med udsivende
trykvand fra bakkeskråningerne. Det er hans vurdering, at ridebanen vil komme til at fungere som en
barriere. Det vil betyde, at vandet vil sive ud og gøre ridebanen våd. Det ses 3 lignende steder på

•

Møl1eåstien, hvor stien bliver blød i vådt vejr. Troels Brandt forespurgte, om man har undersøgt om
Gedevasegårds ridebane kan anvendes i stedet.

Sune Skade gård Thorsen oplyste, at anlægssagkyndige har vurderet, at det kan lade sig gøre at anlægge
en ridebane med den ansøgte placering.

Mira Skadegård Thorsen tilføjede, at det er livsfarligt at ride langs den trafikerede vej med ungheste.
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Richard Pedersen oplyste, at han ikke kan forstå, hvorfor det skal tage 45 min at ride gennem skoven til
den anden ridebane.
Sune Skadegård Thorsen oplyste, at ridestierne i modsætning til den gennemgående vej går på tværs af
skoven. Det betyder, at de skal ride en stor omvej i forhold til tidligere. De har haft møde med Skov- og
Naturstyrelsen for at finde en alternativ løsning på problemet, men det har ikke været muligt.

Hanne Wagnkilde oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, at de nye regler for ridning i skoven
•

er fra 2002.

Kurt B. Thostrup forespurgte om det også er hensigten, at der skal være ridelærer på ridebanen.

Mira Skade gård Thorsen oplyste, at ridebanen kun skal anvendes som træningsbane for egne heste.

Anne Marie Feilberg oplyste, at kommunen vurderer ejendommen som en landbrugsejendom med
stutteri. Det kan derfor ikke komme på tale at indrette rideklub eller hestepension på ejendommen.

Hanne Wagnkilde oplyste, at amtet har besigtiget ejendommen som tilsynsmyndighed i maj måned.
Det er amtets vurdering, at banen med den ansøgte placering vil være af mindre betydning for
•

fredningen. Amtet konstaterede ved besigtigelsen i maj at arealet er vådt, og mener det kan blive et
problem at holde banen tør. Amtet konstaterede desuden ved besigtigelsen i maj, at der var anlagt en sti
med plasticbelægning. Amtet finder det problematisk at anvende et fremmet materiale i en fredning.

Sune Skadegård Thorsen oplyste, at de har haft problemer med, at hestene tramper stien op til mudder.
De har derfor fundet det nødvendigt at lægge økoblokke - som er et godkendt tysk produkt - for at
forhindre, at hestene taber deres sko og får seneskedehindebetændelse.

Hanne Wagnkilde opl yste, at amtet er betænkelig ved anvendelse af fremmedelementer i naturen, som
ingen kender betydningen af på lang sigt. Det er især problematisk inden for fredninger, hvor man

•
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arbejder med beskyttelse og bevarelse på lang sigt.

Anne Marie Feilberg oplyste, at Stenløse Kommune har vurderet ansøgningen ud fra den betragtning,
at det er en landbrugsejendom med stutteri og ikke en hestepension. Hun har på kommunens vegne
vurderet, at ridebanen er nødvendigt for driften af landbrugsejendommen

og hestestutteriet. Det er

kommunens vurdering at den ansøgte placering af ridebanen er den bedste og mindst synlige placering
ud fra en landskabelig betragtning. Hun skal gøre opmærksom på, at kommunen udelukket har vurderet
sagen som planlovsmyndighed

og ikke i forhold til habitatdirektivet, hvor amtet i givet fald er

myndighed.

Frede Lundsteen oplyste, at DN lokalkomite mener, at den ansøgte placering af ridebanen er meget
dårlig, fordi arealet er vådt, og vandet løber til fra bakkeskråningeme.

Det er DN's holdning at

bygninger og anlæg ikke skal spredes ud i landskabet. For at DN skal gå ind for anlæg af en ridebane
på ejendommen, skal ridebanen placeres tættere ved bebyggelsen. DN vil foreslå, at ridebanen i stedet
placeres ved vejen - f.eks. fra vejen og ind i den eksisterende æbleplantage. Det vil betyde, at der skal
foretages terrænændringer, men DN vurderer imidlertid, at det også med den ansøgte placering vil være
nødvendigt at grave af terrænet for at dræne arealet.

Richard Pedersen oplyste, at Naturparkens Venner er imod at der gives tilladelse til at foretage 40 cm
store terrænændringer og desuden mener, at den ansøgte ridebane vil give et uheldigt visuelt indtryk fra
skoven. Foreningens generelle holdning er, at når man køber et fredet areal, må man indrette sig efter
fredningen.

•

Troels Brandt tilføjede, at Naturparkens Venner af principielle årsager er imod det ansøgte, som er i
strid med fredningens bestemmelser.

Sune Skadegård Thorsen oplyste, at de oprindeligt i lighed med DN's forslag havde ønsket ridebanen
placeret ved vejen, men at de havde opgivet denne ide, da det vil kræve store terrænændringer.

Troels Brandt bemærkede, at placering af ridebanen ved vejen vil medføre, at man skal grave i åsens
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•
ende for at få tilstrækkelig plads. Det vil kræve mindre terrænændringer

at placere ridebanen i

lavningen bag åsen.
Anne Marie Feilberg oplyste, at kommunen tidligt i sagen har vurderet, at en placering af ridebanen
ved vejen vil kræve store terræn ændringer. Det er på baggrund af kommunens vurdering, at ejere har
fremsat ansøgningen.

Anne Marie Feilberg tilføjede,

at anlæg af en ridebane

ikke kræver

landzonetilladelse.

Sune Skadegård Thorsen oplyste, at de er indforstået med at finde en anden placering til ridebanen. Det
•

afgørende for dem er at få en ridebane.

Thorkild Bendsen bemærkede, at ud fra et fredningshensyn er det ikke så stort et indgreb at placere en
ridebane midt i det tørre i stedet for nede ved det våde, uberørte område med udsigt til skovbrynet.
Thorkild Bendsen opfordrede ejerne til at finde og drøfte alternative placeringer af ridebanen med
amtet.

Sune Skadegård Thorsen forespurgte til tidsperspektivet for behandling af sagen, da det er vigtigt for
dem at :fa en afgørelse hurtigt.

Thorkild Bendsen oplyste, at sagsbehandlingen
•

kan gå rimelig hurtig, da det grundlæggende

for

behandling af sagen er på plads.

Nævnet voterede og udtalte herefter efterfølgende:
Nævnet kan entydigt udtale, at den ansøgte placering af ridebanen ikke er i overensstemmelse med
fredningen. Nævnet er villigt til at vurdere eventuelle nye forslag til placering af ridebanen på
ejendommen, men understreger, at nævnet hermed ikke giver et sikkert forhåndstilsagn om tilladelse til
at anlægge en ridebane på ejendommen. Det er dermed op til ejerne at vurdere, om der skal arbejdes
videre med alternative forslag eller ej. Det bør fremgår af nye forslag til placering af ridebanen, hvilke
fordele og ulemper der er forbundet hermed. Et mål kan f.eks. være at finde en placering med mindst
mulige terrænændringer, men også andre mål kan komme i betragtning, f.eks. nærheden til den øvrige

•
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bebyggelse. De nye forslag til placering af ridebanen skal drøftes med amtet, der derefter lader dem går
videre til nævnet. DN og Naturparkens Venner vil senere blive taget med på råd.

SkUf, møddingscontainer og sti med plasticbelægning

Thorkild Bendsen forespurgte til hvilke formål det nyopførte skur skal anvendes.

Sune Skadegård Thorsen oplyste, at skuret skal anvendes til opbevaring af hø og halm, som de ikke kan
have i stalden af hensyn til hestene. Især den ene hest får allergi af høet. De har opført skuret som
erstatning for et andet skur på marken, som de har revet ned. De har derfor ikke troet, at det krævede

•

tilladelse fra fredningen af opføre det nye skur. Skuret vil blive malet hvidt og gråt ligesom
staldbygningen.

Kurt B. Thostrup forespurgte, om det ikke er muligt at skærme en del af stalden af og opbevare høet
der. I forhold til den oprindelige ansøgning om stalden oplystes det, at man havde 3 heste og 2 føl.

Mira Skade gård Thorsen oplyste, at arealet ved siden af boksene bliver anvendt til vaskeplads og
opbevaring af rideudstyr.

Sune Skadegård Thorsen tilføjede, at der desuden ikke er plads til opbevaring i stalden, fordi de nu har
fået et føl mere, ligesom de har rar.

Hanne Wagnkilde oplyste, at amtet ikke kan anbefale, at skuret bevares. Amtet finder det bekymrende,
at bebyggelsen på ejendommen vokser ved knopskydning med først et værksted, stald og nu et skur.
Det er amtets vurdering, at når der er givet tilladelse til en rimelig stor staldbygning, må det kunne lade
sig gøre at have høet i stalden. De små bygninger er desuden meget synlige i landskabet, set fra vej en.

Anne Marie Feilberg oplyste, at kommunen ud fra den landbrugsrnæssige udnyttelse og driften på
ejendommen kan anbefale at skuret bevares. Kommunen har ikke været opmærksom på, om der er sket
en udvidelse afhesteholdet på ejendommen.
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Frede Lundsteen oplyste, at ud fra en sundhedsmæssig betragtning skal hø og halm ikke opbevares i
stalden. DN mener derfor, at der også skal være et rum til opbevaring på en landbrugsejendom.

Richard Pedersen oplyste, at Naturparkens Venner er enig med amtet i, at skuret ikke skal bevares. Især
i betragtning af, at der er sket en knopskydning af bebyggelsen.

Sune Skadegård Thorsen bemærkede, at de ikke haft nogen skjult dagsorden. De har fra starten søgt om
tilladelse til at have stutteri og opføre en stald på ejendommen. De har opført det nye skur som
•

erstatning for det gamle skæmmende skur som et forsøg på at gøre ejendommen pænere.

Anne Marie Feilberg bemærkede, at det, at de har pillet det gamle skur ned ikke automatisk har givet
dem tilladelse til at opføre et nyt skur en andet sted. Anne Marie Feilberg forespurgte om containeren
er opsat som alternativ til en åben rnøddingsplads.

Sune Skade gård Thorsen oplyste, at de har opsat containeren i stedet for at anlægge en nedgravet åben
rnøddingsplads. Containeren er placeret ved hækken, så containeren kan tømmes for sit indhold med en
grab fra vejen.

e

Hanne W

"~"."".bemærkede, at amtet - set i forhold til fredningen - synes, at det er en god løsning

med en løs genstand placeret oven på jorden i stedet for et stort, fast anlæg.

Richard Pedersen oplyste, at Naturparkens Venner kan leve med containeren og forespurgte om den er
udsivningssikker.

Sune Skade gård Thorsen oplyste, at Vindekilde har solgt containeren til det formål at opbevare
hestegødning i den.

Nævnet traf herefter følgende afgørelse:
To af nævnets medlemmer finder, at skuret kan bevares på vilkår om, at skuret males hvidt og gråt

7

indenfor en tidsfrist på 3 måneder fra afgørelsen. Flertallet har især lagt til grund, at skuret erstatter er
tidligere skur på ejendommen og har en placering tættere på ejendommens bygninger.
Mindretallet - det kommunale medlem - mener, at det kan lade sige gøre at opbevare hø og halm i
stalden - subsidiært at skuret skal flyttes til en placering ved siden af stalden, og stemmer derfor imod
en lovliggørelse af skuret.
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets stemmer.

Vedr. spørgsmålet om anvendelse af økoblokke på stien er det nævnets enstemmige vurdering, at
blokkene kan bevares. Blokkene er principielt et fremrnedelement, men må efter omstændighederne
anses for nødvendige og til dels naturbevarende, da de forhindrer jorden i at blive trampet op.
Nævnet har ingen indvendinger mod, at containeren bevares.

Nævnet finder anledning til at understrege over for ejerne, at fremtidige ændringer af bygninger, skure
mm skal forelægges nævnet inden realisering. Der kan ikke forventes tilladelse fra nævnet til at bevare
nye bygninger mm. som er anlagt uden nævnets forudgående tilladelse.

Mødet hævet.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
formand

Denne afgørelse er sendt til:
Sune og Mira Skadegaard Thorsen, Sortmosen 6, 3520 Farum
Stenløse Kommune

lnr.01.03.03

Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-235-1-04 og 8-70-51-8-235-8-04

Københavns Statsskovdistrikt

lnr. SN 2001-135/K0-0001

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Foreningen Naturparkens Venner vi Richard Pedersen
Skov- og Naturstyrelsen
Friluftsrådet

Kurt B. Thostrup

•

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Kurt B. Thostrup

att. Fredningsudvalget

iR~®' fMl / ()(J 'I. ty ~
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

29 NOV. 200~

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Stenløse Kommune
Plan- og Byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse
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FS. 95/04. Matr. nr. 48i Ganløse by, Ganløse. Viggatorp 6,3660 Stenløse. Deres
j.nr 01.03.03/BS 02-009.
Ved brev af 30.09.2004 har Stenløse Kommune på vegne af ejeren tilsendt
fredningsnævnet et projekt af24.09.2004 til opførelse af en spejderhytte, der skal
træde i stedet for en eksisterende spejderhytte på ovennævnte ejendom.
Af sagen fremgår, at projektet er revideret, efter at kommunen havde meddelt afslag
på det oprindelige projekt og meddelt, at kommunen ville anbefale et projekt over for
fredningsnævnet, såfremt nogle nærmere angivne betingelser blev opfyldt.
Det nu foreliggende projekt er i overensstemmelse hermed, bortset fra at bygningens
overdækkede areal er øget med 19 m2 til 127 m2• Kommunen har meddelt, at det

•

administrativt er vurderet, at der er tale om en mindre ændring, der ikke giver
anledning til fornyet politisk sagsbehandling.

På ejendommen er lyst en deklaration den 5. august 1965, hvorefter der på parcellen
må opføres en spejderhytte i et plan, og hvorefter bebyggelse først må ske, når
fredningsnævnet - efter indhentet erklæring fra fredningsplanudvalget og Danmarks
Naturfredningsforening - har godkendt spejderhyttens udseende og placering.

Afsagen fremgår, at Frederiksborg Amt den 5. februar 2004 har meddelt dispensation
fra skovbyggelinien under forudsætning af, at der opnås landzonetilladelse til
projektet fra Stenløse Kommune. Amtet har i sin tilladelse oplyst, at baggrunden for

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr. I~

a

12\
-"

V.z.~OOc I
Bil.

•

tilladelsen bl.a. er, "at spejderhytten erstatter eksisterende bygninger. Trods
udvidelsen vil bygningen ikke påvirke den visuelle oplevelse af skovbrynet, da der
mellem ejendommen og skovbrynet i dag eksisterer to rækker bebyggede parceller. "

Det fremgår tillige, at Stenløse Kommune i sagen har hørt Danmarks
Naturfredningsforening,

som imidlertid ikke har kommenteret ansøgningen.

Efter det således foreliggende finder 2 af fredningsnævnets medlemmer, at det ansøgte
kan imødekommes.
Et af nævnets medlemmer finder under henvisning til størrelsen af den ansøgte
•

bygning, at ansøgningen ikke bør imødekommes.

Idet der træffes afgørelse efter flertallets indstilling, meddeles der i medfør af
naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. l tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med

det foreliggende projekt af24.09.2004.

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.

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.

•
2

•

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 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.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

•

Kurt B. Thostrup

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Arkitekt Jeanne Briiel, Langebækgårdsvej 3, 4772 Langebæk
Frederiksborg Amt

1. nr. 8-70-51-4-235-2-04

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
•

Friluftsrådets amts formand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Kurt B. Thostrup

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

-

2 DEC. 2004

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

MOdtaget å
Skov- og Naturstyrei~®ifll

Stenløse Kommune
Plan- og byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse
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FS 36/04 Ansøgning om tilbygning til fritidshus, ejendommen matr.nr.
26d Ganløse By, Ganløse, Farumvej

26e og

139 i Stenløse Kommune. Deres j.nr.

01.03.03 og BS 04-047.
Fredningsnævnet har gennem Stenløse Kommune på vegne ejerne, Gitte Sivertsen og
Jens Bruhn, modtaget en ansøgning om tilladelse til at bygge en tilbygning til
eksisterende fritidshus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af28. november 1945 og
Overfredningsnævnets kendelse af29. februar 1948, der har til formål dels at bevare
status quo, dels at give almenheden adgang til en del af arealerne.
•

For ejendommen gælder fredningstype C, hvor fredningsbestemmelserne
det uden fredningsmyndighedernes

anfører, "at

samtykke erforbudt at opføre bygninger af enhver

art, herunder drivhuse, boder, skure og lign. Ved genopførelse eller ombygning af
eksisterende bygninger skal tegninger forinden godkendes af fredningsnævnet.

"

Ansøgningen omfatter tilbygning af eksisterende 63 m2 fritidshus med 42,5 m2,
således at det samlede areal vil blive på 105,5 m2. Ansøger har anført, at tilbygningen
er tilbagetrukket mod den bagvedliggende beplantning og lagt således, at den ikke
syner fra Mølleådalen og den offentlige sti ved Mølleåen.

Fredningsnævnet har i 1999 i sagen FS 99/98 meddelt tilladelse til at erstatte et ældre

tit

40 m2 sommerhus med et nyt på 63 m2.

Frederiksborg Amt har i brev af 17. september 2004 tilsendt fredningsnævnet
sålydende udtalelse:
"Ejendommen ligger på kanten afMølleådalen. Den ligger inden for 300 meter
skovbeskyttelseslinien for Ganløse Ore. Den ligger desuden i et område, som i
Regionplan 2001 er udlagt som beskyttelsesområde på grundlag af Meget
Værdifuldt Landskab, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser.
Amtet har den 1. september 2004 besøgt ejendommen, fotos af eksisterende
ejendom set fra stien langs Mølleåen er vedlagt som bilag.
Som det fremgår af vedlagte foto nr. 1, er det eksisterende sommerhus synligt
fra stien langs Mølleåen. Den ansøgte udvidelse vil betyde at yderligere en del af
huset vil blive synlig fra stien, nemlig svarende til udstrækning af eksisterende
veranda mod øst, som det ses af manipulerede foto nr. 2.
Amtet har i tidligere sagsbehandling (se FS 99/98) udtalt at husets facader skal
males i en mørk jordfarve, og taget beklædes med sort tagpap eller andet mørkt
ikke-reflekterende materiale.
Amtet er sindet at dispensere fra skovbyggelinien, Naturbeskyttelseslovens

§ 18,

til det ansøgte.
Amtet har i den forbindelse vurderet at farvevalget på det eksisterende feriehus

•

skæmmer oplevelsen af ådal en og indsynet mod skovbrynet. Fredningsnævnet
bør derfor overveje om en tilladelse til yderligere udvidelse af sommerhuset vil
være i konflikt med fredningens formål om status quo.

Med henvisning til ovenstående kan forvaltningen med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at Fredningsnævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens

§ 50,

stk. 1 meddeler tilladelse på vilkår til udvidelse af eksisterende sommerhus med
42,5 m2 ifølge fremsendte projekt.
Amtet anbefaler at der for at sløre indtrykket af bebyggelsen stilles følgende vilkår:

•

- at tilbygning udføres i samme materialer som eksisterende sommerhus

2

- at farvevalget på eksisterende hus og tilbygning ændres til mørke jordfarver
som sort, brun eller brun/grøn umbra. Dette mørkere farvevalg skal gælde alt
træværk, også vinduesrammer og rækværk omkring eventuel veranda."

I sagen foreliggen en udtalelse fra Københavns Statsskovdistrikt, hvorefter distriktet
som ejer af skoven Ganløse Ore ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet har i sagen tillige modtaget en udtalelse fra Foreningen
Naturparkens Venner. Heri erb1.a. anført:

•

"
Så sent som i 1999 blev der givet tilladelse til, at sommerhuset blev udvidet fra
42 m2 til 63 m2, så der er tale om en udvidelse på 150 % på 5 år.
Dette er i modstrid med fredningsbestemmelserne,

som alene tillader

genopførelse eller ombygning - ikke udvidelse. Under alle omstændigheder har
frednings-bestemmelsen

generalklausulen "nuværende karakter", og

bestemmelsen "tilstanden på dem (arealerne) må ikke forandres".

Det skal bemærkes, at huset ligger på en dominerende position over dalen, når
det ses fra Hestetangsvej og Åstien, og at den lange facade allerede nu vender ud
mod det særdeles følsomme naturområde.

Ansøgers bemærkning om, at udvidelsen ikke ses fra naturområdets stier er ikke
korrekt. Selv i øjeblikket, hvor der er blade på træerne er der åbent ned mod
Mølleåstien, hvor facadens længde udvides med ca. 50 % (bag terrassen) i
forhold til seneste udvidelse. Det samme gælder set fra Hestetangsvej bag
Kildeenge.
Den nye fløjs beliggenhed forskudt mod øst i forhold til den gamle længe giver
ikke den mest hensynsfulde placering af udvidelsen i forhold til det fredede
landskab - men det giver ejeren flere udsigt svinduer.
Vi noterer os, at der på tegningen for feriehuset er markeret et stort "kontor".
Det rimer ikke med ejerens begrundelser.

•
3

",

Det skal desuden bemærkes, at fTedningsbestemmelserne for ejendomme aftype
C, så vidt vi kan se ikke umiddelbart sikrer, at ejeren ikke blot kan fælde hele
bevoksningen omkring huset - og så vil det på det nærmeste ligne en
"katastrofe" på dette sted.
Vi fandt sidste gang amtets påtænkte krav til materialevalg passende. Vi må
konstatere, at den rent faktisk anvendte svenskrøde farve i kombination med
meget brede, hvide vindskeder og rammer måske mere ligner et dannebrogsflag.

Vi vil ikke have noget at erindre mod en 10m2 tilbygning på sydsiden af huset
til et yderligere soverum, men yderligere udvidelse er ikke begrundet i ejernes
behov eller sædvanlige krav til sommerhuse, og det frister blot unødigt til at
anvende sommerhuset til helårsbeboelse,"

Ved brev af 3. november 2004 har Stenløse Kommune tilsendt fredningsnævnet
en supplerende ansøgning fra ejerne om isætning af 2 stk. tagvinduer over
køkkenafdelingen

ilagt i den sydlige tagflade væk fra Mølleådalen,

Kommunen har i sit brev anbefalet det ansøgte på vilkår af, at hvert vindue
maximalt har 1m2 lysningsareal, samt at afstanden mellem vinduerne er mindst
0,5 m og ikke som ansøgt. En sammenlægning

af vinduerne vil medføre, at det

samlede vinduesareal vil bryde tagfladen væsentligt.

Fredningsnævnets

afgørelse:

2 af fredningsnævnets

medlemmer stemmer for, at den ansøgte udvidelse af

sommerhuset tillades på de af Amtet foreslåede vilkår, idet det ansøgte under
disse omstændigheder

findes at være foreneligt med fredningens formål. Disse

medlemmer finder tillige, at ansøgningen ifølge kommunens brev af 3. november
2004 om isætning af vinduer kan imødekommes

på de af kommunen foreslåede

vilkår.

4

t.

"

1 af fredningsnævnets

medlemmer finder, at den ansøgte udvidelse på grund af sin

størrelse ikke er forenenlig med fredningens formål og stemmer derfor for, at de
to ansøgninger ikke imødekommes.

Idet der træffes afgørelse efter flertallets stemmer, meddeler fredningsnævnet
medfør af naturbeskyttelseslovens

i

§ 50, stk. 1 tilladelse til den ansøgte udvidelse

af sommerhuset på følgende vilkår:
at tilbygning udføres i samme materialer som eksisterende sommerhus
at farvevalget på eksisterende hus og tilbygning ændres til mørke jordfarver
som sort, brun eller brun/grøn umbra. Dette mørkere farvevalg skal gælde alt
træværk, også vinduesrammer og rækværk omkring eventuel veranda.

Ansøgningen vedr. isætning af 2 stk. tagvinduer i den sydlige tagflade væk fra
Mølleådalen imødekommes

på vilkår af, at hvert vindue maximalt har 1m2

lysningsareal, samt at afstanden mellem vinduerne er mindst 0,5 m.

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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

5
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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 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.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kurt B. Thostrup

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Jens Bruhn og Gitte Winther Sivertsen, Markmandsgade 2,5. tv., 2300 København S
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-235-6-04

Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

J.nr.2001-135/K0-0001

Danmarks Naturfredningsforening
Foreningen Naturparkens Venner, Bundsvej l, Ganløse, 3660 Stenløse
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Kurt B. Thostrup
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
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SCCAl\TNET
FS 107/03 og 38/04, matr.nr.

103i Ganløse by, Ganløse, beliggende Sortemosen

6,

Stenløse Kommune.
I anledning af en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom om tilladelse bl.a. til

e

etablering at en ridebane på ejendommen afholdt fredningsnævnet den 22. september 2004 et
møde med besigtigelse på ejendommen. I mødet deltog udover ejerne og nævnets
medlemmer, repræsentanter for Frederiksborg Amt, Stenløse Kommune, Danmarks
Naturfredningsforenings

lokalkomite samt Foreningen Naturparkens Venner.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af29. februar 1948 om fredning

af arealer langs Mølleåen i Ganløse i Stenløse kommune, fredningsservitut B.

Under mødet udtalte nævnet vedrørende ridebanen:
"Nævnet kan entydigt udtale, at den ansøgte placering af ridebanen ikke er i
overensstemmelse med fredningen. Nævnet er villig til at vurdere eventuelle nye
forslag til placering af ridebanen på ejendommen, men understreger, at nævnet hermed
ikke giver et sikkert forhåndstilsagn om tilladelse til at anlægge en ridebane på
ejendommen."

Herefter har ejerne udarbejdet 5 alternative forslag til placering af en ridebane, alle med
målene 20 x 40 m.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra de myndigheder og foreninger, der deltog i
besigtigelsen den 22. september 2004. Frederiksborg Amt har ved brev af 3. november 2004
udtalt:
" Sammenfattende vurderer amtet, at forslag A griber mindst ind i de geologiske

•

aflejringer og landskabsprofilen. Dog udtrykkes betænkelighed ved anlægget i forhold

M-)

t.\lI2-o:>S'
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til den landskabelige værdi i forhold til det visuelle indtryk af ås, eng, skov og det hertil
knyttede husmandssted. "

Stenløse Kommune har ved brev af 22. november 2004 anbefalet forslag A.

Danmarks N aturfrednings lokalkomite og Foreningen Naturparkens Venner har ved breve af
henholdsvis 27. og 26. november 2004 anbefalet forslag B.

På det således foreliggende grundlag vurderer to af fredningsnævnets medlemmer, at det
findes foreneligt med fredningens formål, at der meddeles tilladelse til den ansøgte ridebane
med en placering som angivet i ansøgernes forslag A.

Et af fredningensnævnets medlemmer voterer for, at det ikke anses for foreneligt med
fredningen s formål, at der etableres en ridebane på ejendommen.

Idet der træffes afgørelse i overensstemmelse med nævnets flertal, bestemmes det i medfør af
naturbeskyttelseslovens

§ 50 stk 1, at det tillades ejerne at anlægge den ansøgte ridebane med

en placering som vist i forslag A.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er

udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

e

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturklagenævnet 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, hvis klageren f'ar helt eller delvis medhold i sin klage.

Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer ~turbeskyttelSeSIOVens

Niels Olesen

Thorki;d Be~

§ 87, stk. 3.

Kurt B. Thostrup

nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:
Sune og Mira Skadegaard Thorsen, Sortrnosen 6,3520 Farum
Frederiksborg Arnt, j.nr. 8-70-51-8-235-1-04

og 8-70-51-8-235-8-04

Stenløse Kommune, j.nr. 01.03.03
Skov-og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening

lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Foreningen Naturparkens Venner vi Richard Pedersen
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Pedersen

e

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Kurt B Thostrup

att. fredningsudvalget

r.

Fredenksborggade

NATURKLAGENÆVNET

15, 1360 København

K

TIl' 33955700
Fax 33955769
X 400 S=nkn, P=sdn, A=dk400, ('=dk
E-mat!' nl07@)z/Ol,dk

Modtage~~
SkO\!- og Naturstyreiser

2 2 JUNI 2005
J.nr.: 03-121200-0025
03-132/200-0054
TGA
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Afgørelse
i sagen om tilbygning

•

til sommerhus

byggelinjen

Fredningsnævnet
dispensation

på en ejendom

for Frederiksborg

by, Ganløse,

til sommerhus
Farumvej

telseslovens

§

•

Ejendommen

§

på ejendommen

17 (skovbyggelinjen)

til Naturklagenævnet

matr.nr.

Frederiksborg

af Foreningen

ligger på kanten af Mølleådalen

i et område,

af meget værdifuldt

turhistoriske

interesser.

som er udlagt
landskab,

Ejendommen

Naturparkens

Venner og

i Stenløse Kommune.

inden for 300 m skovbyggefor Frederiksborg

geologiske,

biologiske

ligger endvidere

Furesø og Frederiksdal

Ejendommen

af Fredningsnævnets

er desuden omfattet

af Mølleådalen

kendelse

og kul-

Skov.

kendelse

af 29. februar

af 28. no1948 om

Vest og Nord for Farum Sø. Fredningen

For ejendommen

gælder fredningstype

mindre hus med have, hvor fredningsbestemmelserne

på

i EU-habitat-

formål dels at bevare status quo, dels at give almenheden
del af arealerne.

Amt lig-

til beskyttelsesområde

område nr. 123 Øvre Mølleådal,

vember 1945 og Overfredningsnævnets

-'1

Afgørelserne

for sagen

ger ejendommen

fredningen

Amt har

fra naturbeskyt-

til samme tilbygning.

linjen for Ganløse Ore. Ifølge regionplanen

grundlag

26c og 26d Ganløse

dispensation

lokalkomite

2004 meddelt

50, stk. l, til opførelse

Kommune.

2004 meddelt

Danmarks Naturfredningsforenings

Redegørelse

Amt har den 2. december

139 i Stenløse

den 14. december

er påklaget

i Stenløse Kommune

efter naturbeskyttelseslovens

af tilbygning

endvidere

i et fredet område inden for skov-

har til

adgang til en

C - ejendomme

anfører,"

at det uden

M -Y2\\ \?'--nSl
l\

med

og

2

__

fredningsmyndighedernes
hver art, herunder
ler ombygning

samtykke

drivhuse,

er forbudt at opføre bygninger

boder,

af eksisterende

af en-

skure og lign. Ved genopførelse

bygninger

skal tegninger

el-

forinden godken-

des af fredningsnævnet."

Fredningsnævnet
2

m

meddelte

i 1999 tilladelse
2

sommerhus med et nyt på 63 m

•

Endvidere

delse efter naturbeskyttelseslovens

til at erstatte

gav Frederiksborg

17 og planlovens

§

et ældre 40

§

Amt tilla-

35, stk. l,

til denne udskiftning.
på 42,5 m2,

Ejerne har nu ansøgt om en tilbygning
2

areal bliver på 105,5 m

•

Ansøgerne

hov for mere plads, yderligere

•

tilbygningen

er fuldstændig

fremstår så harmonisk

et værelse. Ansøgeren

som muligt.

Endvidere

beplantning

og lagt således,

suppleret

med et ønske om isætning

ansøgningen

sti ved Mølleåen.

er begrundet

forsvinder

som følge af tilbygningen.

Københavns

Statsskovdistrikt

i, at køkkenvinduet

at den ikke

Ejerne har

af 2 stk. tagvinduer

i det eksisterende

har som ejer af Ganløse

køkken

Ore ikke haft ind-

mod det ansøgte.

Foreningen Naturparkens

Frederiksborg

Venner

har ikke kunnet anbefale

Amt har over for fredningsnævnet

vilkår om bl.a. farvevalg

og materiale

til yderligere

med fredningens

udvidelse

det ansøgte.

anbefalet,

meddeles

at der på

dispensation

ningen. Amtet har dog anført, at fredningsnævnet
tilladelse

tilbage-

ilagt i den sydlige tagflade væk fra Mølleådalen.

Isætningen

vendinger

hus, så det

er tilbygningen

og den offentlige

be-

har anført, at

ind i det bestående

syner fra Mølleådalen

over køkkenafdelingen

•

har på grund af familieforøgelse

integreret

trukket mod den bagvedliggende

således at det samlede

bør overveje

af sommerhuset

fra fredom en

vil være i konflikt

formål om status quo.

Stenløse Kommune har meddelt

landzonetilladelse

til det ansøgte.

Tilla-

delsen er ikke påklaget.

Amtets og fredningsnævnets

Amtet har i afgørelsen
det eksisterende

•

afgørelser

om dispensationen

sommerhus

er synligt

leåen, og at den ansøgte udvidelse
huset vil blive synlig, nemlig

fra skovbyggelinjen

fra den offentlige

vil betyde,

svarende

sti langs Møl-

at yderligere

til udstrækningen

anført, at

en del af

af eksiste-

3

tt

rende veranda mod øst. Amtet har i afgørelsen

konstateret,

strid med de i 1999 stillede vilkår var malet svenskrødt
duesrammer

og hvid veranda.

Amtet har meddelt

at huset i

med hvide vin-

dispensation

på vilkår

at:
•

tilbygningen

•

farvevalget
jordfarver

udføres

i samme materialer

på eksisterende

som eksisterende

hus og tilbygningen

som sort, brun eller brun/grøn

valg skal gælde alt træværk,

ændres

sommerhus

til mørke

umbra. Dette mørkere

også vinduesrammer

farve-

og rækværk omkring

eventuel veranda
•

bevoksningen

omkring huset skal vedligeholdes

af bebyggelsen

Fredningsnævnet
..

sløres i indsynet

har meddelt

dere meddelt

dispensation

er mindst

Klage og bemærkninger

kendelse

og materialer.

Fredningsnævnet

har endvi-

til isætning af 2 stk. vinduer på vilkår af,
samt at afstanden

0,5 m.

Venner har bl.a. anført, at det i Overfred-

fra 1948 bl.a. fastslås

at det er af stor be-

/I

tydning, at områdets nuværende

karakter

og landskabelige

res for almenheden./1 Endvidere

tillader

fredningsbestemmelserne

genopførelse

eller ombygning

lerne må ikke forandres.
fredning

I

mel-

hertil

Foreningen Naturparkens
ningsnævnets

mod skoven.

til det ansøgte på de af amtet

har l m2 lysningsareal,

at hvert vindue maximalt
lem vinduerne

fra Mølleå-stien

dispensation

stillede vilkår om farvevalg

således at indtrykket

- ikke udvidelse,

skønhed beva-

og tilstanden

Der er således tale om en generel

hvis intentioner

også afspejles

i regionplanen

alene

på area-

status quo

for området,

hvor området rangerer højt i stort set alle beskyttelseskategorier.
Samtidig viser de fortsatte
herunder bl.a. fredningen
at den oprindelige
ligger ejendommen

fredningsbestræbelser

af Farum Vest, hvorfra

hensigt med fredningen

mod vil foreningen

tilladelsen

kan ses Desuden

af byggeriet.

soverum, men yderligere

til at anvende

gældende,

udvidelse

krav til sommerhuse,

sommerhuset

er tilfreds med, at fredningsnævnet

kravene om jordfarver

Deri-

mod en tilbygning på la m2 på

i ejerens behov eller sædvanlige

og det frister blot unødigt

•

ikke er forældet.

til udvidelse

ikke have indvendinger

sydsiden af huset til et yderligere

else. Foreningen

ejendommen

inden for skovbyggelinjen.

på den baggrund påklages

er ikke begrundet

i dalens omgivelser

til helårsbebo-

og amtet har gjort

men gør indsigelse mod skrå glasflader

4

i taget, som vil reflektere
de krav der stilles

Sammenfattende

om et hus i mørke farver.

er det foreningens

og amtet tilladte

udvidelser

er uden sammenhæng

mod naturområderne.
ved at udvikle

at de af fredningsnævnet

på 150% af det oprindelige

og fredningshensigter.

af et helårshus

Foreningen

areal over 5 år

med store udsigtsflader

ser med bekymring

på den praksis

landarbejderhuse

og sommerhuse

dalen. Fredningsbestemmelserne

til markante

kommer således

ke stik imod deres hensigt,

idet de skaber værditilvækst

på bekostning

som skulle bevares

af det miljø,

Danmarks Naturfredningsforenings
ud fra samme synspunkter

lokalkomite

har påklaget

som anført af Foreningen

fra Hestetangsvej

og Åstien.

til at vir-

afgørelserne

Naturparkens

nu fremtræder

Venner.

med en do-

, hvor det er

Enhver yderligere

af bygningsrnassen må således ikke tillades

villaer,

til husejerne

facade ud mod det følsomme område ned mod dalen

meget synligt

som er

for almenheden .

Foreningen har bl.a. anført, at huset allerede
minerende

Hu-

sig i dalen, hvor ejerne lidt efter lidt får gjort de

små gartnerier,

•

opfattelse,

med fredningsbestemmelser

set ender med at få karakter

som dominerer

en lys himmel og dermed være i modstrid med

udvidelse

for ikke yderligere

at bela-

ste naturområdet.

Ejerne forstår

fredningsbestemmelserne

således,

at bygge, men at fredningsmyndighederne
geri. Ejerne mener,
stillede vilkår.

skal have hånd i hanke med byg-

at det har myndighederne

Ejerne har endvidere

tention at fjerne verandaens

rækværk,

falde bedre ind i bevoksningen.

at det ikke er forbudt

i dette tilfælde med de

bl.a. anført,
hvorfor

Med hensyn

at det er deres in-

hus og omgivelser

til de skrå glasflader

get, er disse lagt på sydsiden væk fra Farum Naturpark,
selv mener, at tilbygningen
fremkommet,

da husets

muligt af hensyn
Mølleådalen,

er

er lagt således, at den syner mindst
lange sti gennem

huset kan ses. på grund af denne placering

svinder køkkenvinduet

i ta-

hvor foreningen

af disse lysindfald

til de 60-70 m af den flere kilometer

hvorfra

søges erstattet.

skal ligge. Brugen

tilbygning

vil

i det eksisterende

Endelig pointeres

køkken,

hvorfor

at tilbygningen

for-

lys indfaldet

ikke ændrer på hu-

sets status som fritidsbolig.

Ejerne har herudover

gjort gældende,

Foreningen Naturparkens

at de ikke mener, at klagen fra

Venner overholder

foreningens

hvorfor den ikke kan ses som en klage fra foreningen
Ejerne har henvist

til foreningens

alle forhold tegnes af to medlemmer

vedtægt

§

egne vedtægter,
og bør afvises.

8, hvorefter

af bestyrelsen,

foreningen

i

ved køb, salg eller

5

pantsætning

af fast ejendom

dog af den samlede bestyrelse.

le således være underskrevet
kun en underskrift

af to af bestyrelsens

Klagen skul-

medlemmer.

på klagen, hvorfor den ikke opfylder

Der er

foreningens

eg-

ne vedtægter.

Foreningen

har returneret

underskrift.

Foreningen

brevkopi

har tilføjet,

navn, hvor underskriften
kendt og medhæfter
vedkommende

til Naturklagenævnet

mangler,

for teksten,

af geografiske

at når der står "sign" foran det

betyder

det, at vedkommende

som er udvekslet

og tidsmæssige

Naturklagenævnets

Foreningens

tegnings-

fulgt.

afgørelse

mer: Per Schou Christiansen

har deltaget

Mogens Mikkelsen,

Anders

samtlige nævnets

10 medlem-

(formand), Bent Hindrup Andersen,

Marie-Louise

Naturklagenævnet

pr. e-post, men at

afgørelse

I Naturklagenævnets

gaard Andersen,

har god-

årsager har været afskåret

fra at forsyne selve brevet med sin underskrift.
regIer er således blevet

med den savnede

Andreasen,

Stenild,

Martin GIerup,

Ole Pil-

Leif Hermann,

Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

udtaler:

Der ses ikke at være grundlag

for at afvise klagen

fra Foreningen

Na-

turparkens Venner.

§ 17, må der ikke placeres bebyggelse,

Efter naturbeskyttelseslovens
campingvogne
stemmelsens

og lignende

inden for en afstand af 300 m fra skove. Be-

formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer

samt opretholde

skovbrynene

som værdifulde

levesteder

for plante- og

dyrelivet.

Efter naturbeskyttelseslovens
pensere

fra bestemmelserne

stride mod fredningens

50, stk. l, kan fredningsnævnet

§

i en fredning, når det ansøgte

formål. Videregående

afvigelser

end nævnt i stk. 1 kan, jf. stk. 2, kun foretages
gennemførelse

ikke vil

fra en fredning

efter reglerne om

af fredninger.

Med hensyn til dispensation
efter en konkret vurdering

fra skovbyggelinjen

finder Naturklagenævnet

ikke, at der er tilstrækkelig

at omgøre amtets dispensation,
indsynsgener

dis-

der er meddelt på vilkår,

mod skoven minimeres.

grundlag

for

der sikrer, at

6

et

Med hensyn til forholdet
ningsbestemmelserne
der herudover

for ejendommen

fredningsnævnet.

bygninger

men kræver

jf. at området

med et nyt sommerhus
m

,

opfattelse

en dispensation

i regionplanen

ældre sommerhus

på 63 m2•

af området

dig præcedensvirkning

fra fredningen.

bl.a. er udlagt som

på 40 m2 tilladt erstattet

ændres

gjort af tilbygningen,

på 42,5

Naturklagenævnet

værdifulde

landskabelige

til den ansøgte yderligere

i lignende

ka-

udvidelse

af

til en mulig uhel-

områder.

fredningsnævnets

de ansøgte

•

er også indgået hensynet

til et afslag. Naturklagenævnets
jekt, herunder

for genop-

at det vil være i strid med hensyne-

og områdets

dispensation

Ved afgørelsen

på den baggrund

af

falder en væsentlig

Der er nu søgt om en tilbygning

finder efter en konkret vurdering,

sommerhuset.

eller om-

for et område, der har store land-

således at det samlede areal bliver på 105,5 m

rakter, at meddele

indehol-

forinden godkendes

2

ne bag fredningen

fred-

landskab.

I 1999 blev det eksisterende
2

skal tegninger

er en status quo fredning

særligt værdifuld

Fredningen

ikke ind under godkendelsesordningen

førelse eller ombygning,

skabelige værdier,

indeholder

om, at ved genopførelse

Efter Naturklagenævnets

af bygningen

Fredningen

for området

et byggeforbud.

en særlig bestemmelse

bygning af eksisterende

udvidelse

til fredningen

afgørelse

afgørelse

tagvinduer

af 2. december

betyder,

2004

at det ansøgte pro-

der ifølge ejeren er nødvendig-

ikke kan realiseres.

på Naturklagenævnets

vegne

Tom Galsøe
fuldmægtig

Algorel~en er endelig og kan ikke indbringe~ for anden administrativ
myndighed, jf. naturbe~kyttebesloven~
velse af afgorehen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. loven~ § 88, stk. I.

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

Den

1 4 FEB. 2005

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Farum Kommune
Jura og Plan
Rådhuset
3520 Farum

FS. 73/04. Opførelse af en carport- og udhusbygning
matr. nr. 11 u Farum by, Farum, Hestetangsvej

på 69 m2 på ejendommen

153 i Farum Kommune.

Deres j.nr. 01.05.10P25/1619824.
Ved brev af 30. august 2004 har Farum Kommune tilsendt fredningsnævnet en
ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at opføre en earport- og
udhusbygning på 69 m2 på ejendommen.
Af ansøgningen fremgår, at et eksisterende
skur på 18 m2 udgør en del af den nye
o
bygning.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af29. februar 1948 om

'fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Det er fredningens
formål at bevare landskabets karakter for eftertiden. Ejendommen er beskrevet som
Ibm. 19, dengang matr. nre II g og 11 1 Farum by, Farum. For ejendommen gælder
fredningstype A for så vidt angår mosearealet og servitut C for så vidt angår den
øvrige del af ejendommen. Servitut C omfatter ejendomme med mindre hus med have.
Fredningsbestemmelserne

anfører, at det uden fredningsmyndighedernes

samtykke er

forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure og lign.
Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger forinden
godkendes af fredningsmyndighederne.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

k\-Y'2--\\/2-~~S/
Jo
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brev af3. februar 2005 har meddelt fredningsnævnet, at det er forvaltningens
vurdering, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet betydning i forhold
til fredningens formål.
Forvaltningen kan på denne baggrund med amtsrådet bemyndigelse anbefale, at
fredningsnævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 giver tilladelse til det

ansøgte.
Det ansøgte kræver udover fredningsnævnet s dispensation efter fredningen tillige
amtets dispensation fra skovbyggelinien i medfør aflov om naturbeskyttelse § 17.
Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod
fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens

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

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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

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 af klagen, før gebyret er
modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets

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

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Claus Schreiber, Hestetangsvej 153,3520 Farum
Frederiksborg Amt

lnr.8-70-51-8-207-7-04

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Foreningen Naturparkens Venner
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

1 O MRS. 2006

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
TIt. 49258120 Fax. 49214686
Allerød Kommune
Teknik og Miljø
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

FS 16/06. Matr. nr. 1 m m.fl. Hestetangs Mølle, Uggeløse. Ansøgning om tilladelse til
tilbygning. Deres j.nr. 2005-021033.
Gennem Allerød Kommune har fredningsnævnet modtaget en ansøgning om opførelse af
tilbygninger på ovennævnte ejendom inden for Mølleådalen, Bastrup-Farum fredningen.

Af ansøgningen fremgår, at de ønskede tilbygninger i form afS,8 m2 indgangsparti og 25,7
m2 (25,7 m2 stueplan og 16,7 m1.i tagetagen) forlængelse af bygningen, har et samlet
grundareal på i alt 33,5 m2(beboelsesareal på 51,2 m2). Det, af ansøger oplyste, totale beboelsesareal vil efter opførelse af den ønskede tilbygning udgøre 333,75 m2. Tilbygningerne
ønskes opført i samme stil som det eksisterende hus.

Fredningsforhold:
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 28. november 1945 og
Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 om fredning langs Mølleåen i Allerød
Kommune.
Fredningen består af 5 servitut typer: A, B, C, D, E. Ejendommen matr.nr. lab, 1m Hestetangs
Mølle, Uggeløse er omfattet af servitut type B. Fredningens formål er at bevare landskabets
karakter for eftertiden.
Servitut type B.
Fredningspåstand

for landbrugsarealer

med landbrugsbygninger.

1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres,
med de af de følgende

bestemmelser

følgende

udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis

indskrænkninger

men de skal

udelukkende

kunne

som landbrugsarealer.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
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Den 22.12.2006

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Gerda Høst
Wilkensvej 27, 1, th.
2000 Frederiksberg

tt©~
FS 159/06. Genopførelse af,knr af træ på eiendomme:l!..,.tr.

nr. 6 t m.1l. Farum by,

Farum, beliggende Kong Volmersvej 22 i Farum Kommune.
Ved brev af 19. december 2006 har De ansøgt fredningsnævnet om forlængelse af den tilladelse
til at genopføre et skur af træ på ca. 20 m2 på ovennævnte ejendom, som blev meddelt Dem
oprindeligt ved nævnets afgørelse af 26. oktober 2000 og derefter på ny ved nævnets afgørelse
af 2. februar 2004 (FS 67/03). De har oplyst, at De endnu ikke har haft mulighed for at
genopføre et nyt skur.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 om fredning af
Mølleådalen.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet vurderer, at genopførelsen af et træskur af den angivne størrelse ikke strider
mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens

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

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

således at den opførte bygning

godkendes.
I overensstemmelse med den tidligere afgørelse tilføjes, at der ikke kan forventes dispensation
fra fredningen til opførelse af yderligere bebyggelse på ejendommen.

Klagevejledning

s~~-rLll~
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2) Det er navnlig forbudt:
a) At opføre bygninger,

som ikke kræves af ejendommens

ejendom, samt at anbringe
kan virke misprydende,

drivhuse,

herunder

drift som landbrugs-

boder, skure, eller andre indretninger

ledningsmaster

der

og lign

b) At foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon, eller at henkaste affald
derpå.
e) At foretage opfyldning af søer og vandløb, eller at benytte bredderne til henkastning af
affald.
d) At nedbryde stendiger.
3) Det er uden fredningsmyndighedernes

tilladelse forbudt:

a) At fJerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende
hegn.
b) At foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af den eksisterende. ej At
anlægge veje eller stier, eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet.
d) At udstykke de underfredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ud over det
tilfastsættelse af fredningsgrænsen

nødvendige.

4) Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal tegningerne forinden
godkendes af fredningsmyndighederne.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev af
28. februar 2006 har meddelt nævnet sin vurdering, hvorefter en realisering af det ansøgte vil
være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
"Forvaltningen kan på denne baggrund med amtsrådet bemyndigelse anbefale, at
fredningsnævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. l giver tilladelse til det

ansøgte.
Det ansøgte kræver udover fredningsnævnets dispensation efter fredningen tillige amtets
dispensation fra skovbyggelinien i medfør af lov om naturbeskyttelse § 17. Såfremt nævnet
vedtager at dispensere til det ansøgte, er amtet sindet at give dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 17."

Fredningsnævnets afgørelse.
På det foreliggende grundlag vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål

e,

·

.-,
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og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.
I medfør afnaturbeskyttelseslovens

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

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor på
nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er

udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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.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.

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.

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, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen
formand

4

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Søren Chr. Sinding og Anja Nielsen, Hestetangsvej 210,3520 Farum
Frederiksborg Amt

l nr. 8-70-51-8-201-1-06

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Lars Juel Sørensen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget

.'
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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 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.

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 afklagen, 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 skrivelsen er sendt til:
Farum Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Niels Peter Hansen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, 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 200031
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E-mail: oti@domstol.dk

Den 6. juni 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 91/07 carport- og udhusbygning på matr.nr. Ir Hestetangs Mølle, Hestetangsvej 206,3520
Farum i Allerød Kommune
Ansøgningen
Ved skrivelse af26. december 2006 til Allerød Kommune har ejeren ansøgt om tilhideise til at
opføre en bygning på 80,6 m2, hvoraf areal til carport og udhus vil andrage hhv. 55 m2 og 25,6 m2. I
forbindelse af overtagelsen af ejendommen nedrev ejeren flere tilfældigt placerede og dårligt
opførte udhuse. Der henstår fortsat et, der vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af ansøgte
bygning. Bygningen skal anvendes til samling af varevogn, personbiler og havetraktor og
haveredskaber og vil delvist erstatte de opbevaringsmuligheder, som de tidligere skure opfyldte.
Bygningen skal opføres i træ, der indfarves i naturens farver. Tages bliver belagt med træspåner.
Ansøger har vedlagt detailtegning og situationsplan af26. december 2006.

Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 29. februar 1948 om fredning
af områder i Mølleådalen. Pågældende ejendom er ifølge side 13 omfattet aftype C, hvorom
anføres, at arealerne fredes således, at det uden fredningsmyndighederne s samtykke er forbudt at
opføre bygninger af enhver art.

Udtalelser
Allerød Kommune har ved skrivelser af 12. marts og 24. maj 2007 anbefalet, at der gives tilladelse.
Kommunen har bemærket, at der på ejendommen på 4.320 m2, ifølge BBR er et fritliggende
enfamiliehus med et boligareal på 228 m2, hvoraf de 85 m2 er tagetage. Ejendommen ligger
væsentligt lavere i terrænet end Hestetangsvej, og også lavere end den nærmeste nabo på
Hestetangsvej 204. Ansøgte bygning er tænkt opført som en let konstruktion af træ med en højde på
6,5 m. Den vil blive placeret på matriklens sydlige del i en lige linie mellem beboelseshuset og
nabobebyggeisen. Beliggenheden i terrænet gør, at bygningen ikke vil kunne ses fra Hestetangsvej,
da nabobebyggeisen skjuler den. Bygningen vil ikke medføre forringet udsyn mod skovbrynet eller
de fredede arealer for andre beboere i området. Bygningen vil ikke virke skæmmende eller være i
strid med de biologiske og landskabelige hensyn, som fredningen skal varetage i forhold til det
omgivende landskab. Det beror dels på beliggenheden, og dels på at bygningsmaterialerne er
breddebeklædning på ydervægge og tagspåner af lærketræ som tagdækningsmateriale. Det vil være
en fordel for ejendommens helhedsindtryk, at det sidste· tilbageværende ældre skur bliver fjernet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
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Det ansøgte findes ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning
i forhold til dette.
Efter'omstændighederne, og herunder henset til det anførte afkornmunen, meddeler nævnet herefter
tilladelse til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet afFredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 11. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen på 4 uger. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Olaf Tingleff
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
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:
Mogens og Jytte Hammer, Hestetangsvej 206, 3520 Farum
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Allerød
Skov & Naturstyrelsen (2 stk.)
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amts formand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget
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Fredningsnævnet
Kannikegade 1
3400 Hillerød

for Nordsjælland

Tlf. 47 33 87 00
Fax. 48 20 00 31
E-mail: oti@domstol.dk

Den 23. juli 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagerne:
FS 28/2007 Genopførelse af bygning til bolig (bygning 3) og
FS 90/2007 Renovering af lade (bygning 4) på Kalkgården, matr.nr.
Ganløse beliggende Farumvej 137

25a m.fl. Ganløse By,

Ansøgningerne
Ejerne af matr.nr. 25 a m.fl. Ganløse by, Ganløse - Kalkgården - beliggende Farumvej 137,3520
Farum har i skrivelse af 30. september 2006 til Stenløse Kommune søgt om tilladelse til at
genopføre en nedrevet beboelsesbygning på ejendommen på det eksisterende fundament (bygning
3). Der søges om, at tagetagen skal udnyttes til beboelse samt at bygningen skal forsynes med to
kviste på hver langside og terrassedøre i stueetagen, som nærmere vist på tegninger fra maj 2006.
Kalkgården har en forhistorie som omfatter kalkværkshistorie og har været restauration og
traktørsted.
Ejernes genopførelse har været standset ved påbud af 30. og 31. oktober 2006 fra kommune og amt,
idet arbejdet var igangsat uden de fornødne tilladelser. Ansøgningen er af Stenløse Kommune sendt
til Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 2. november 2006.
Ved skrivelse af 12. december 2006 til kommunen har ejerne endvidere søgt om at få lov at
renovere ladebygningen mod nord (bygning 4), da denne er i meget dårlig og det er således
påkrævet at udskifte hele trempelkonstuktionen. Egedal Kommune har videresendt ansøgningen til
fredningsnævnet ved skrivelse af 4. maj 2007.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet afOverfredningsnævnets fredningskendelse af29. februar 1948. Formålet med
fredningen er navnlig at bevare landskabets karakter og skønhed. Ejendommen er omfattet af
servitut type B, hvor det under punkt 4) bestemmes: "Ved genopførelse eller ombygning af
eksisterende bygninger, skal tegningerne forinden godkendes af fredningsmyndighederne." I punkt
2) er anført, at det navnlig er forbudt, at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift
som landbrugsejendom, samt at anbringe ... skure eller andre indretninger, der kan virke
misprydende ... ".
Udtalelser
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Stenløse Kommune har i skrivelse af 18.
december 2006 anført, at ansøgningen ikke kan betragtes som et ønske om retablering, idet bygning
3 vil skifte karakter fra et traditionelt udseende og dimensioneret bygning til en moderne
parcelhuslignende bygning, som på uacceptabel vis er fremmed for denne lokalitet. Ønsket om
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tilføjelse af karnapper i tagkonstruktionen er ikke ønskværdig, det ansøgte tagdækningsmateriale er
upassende til lokaliteten og vinduesarealerne er meget store.
Foreningen Naturparkens Venner har i skrivelser af 11. j anuar og 25. marts 2007 henvist til, at
Kalkgården er et kulturminde, der er uløseligt forbundet med Naturparken mellem Farum og
Slangerup og som bør bevares. Gården har en markant fremtræden på kanten af Mølleådalen og kan
ses viden om og enhver forandring af ejendommen må ske med pietetsfølelse over for både gårdens
historie og visuelle fremtoning i landskabet. Ved genopførelse af den nedrevne bygning 3 bør det
bl.a. forudsættes, at bygningen forsynes med stråtag, at der ikke opsættes kviste mod haven (øst)
samt at antallet af terrassedobbeltdør reduceres til en, der skal vende mod øst,
Ejerne har ved skrivelse fa 18. marts 2007 korrigeret deres ansøgning, således, at den angår
tilladelse til genopførelse af en beboelsesbygning som den tidligere og herunder med stråtag og
mure, der fremstår pudsede eller filsede og hvidkalkede/-malede. Vinduer og døre fremstilles i træ
og males med mørke jord-/almuefarver. Gavlvinduer på 1. sal udføres svarende til2-fagsvinduerne i
facaderne med i alt 6 ruder og en oprindelig planlagt terrassedøren i gavl mod nord erstattes af 2 2fagsvinduer i symmetri. Bygningen er kun i begrænset omfang synlig for omgivelserne og det er
vigtigt, at få meget lys ind i huset. Ansøgningen tager hensyn til gårdens visuelle fremtoning i
landskabet samtidig med at boligen vil leve op til nutidens standard.
Egedal Kommune har ved skrivelse af25. april 2007 anført, at genopførelse af den nedrevne
beboelsesbygning (3) ikke strider mod fredningens formål. Det anbefales at meddele tilladelse til
det ansøgte, således at den nye bolig placeres samme sted som den tidligere, at den udføres i
murværk med samme størrelse (højde, bredde, længde) og at den rar samme udseende (hvid pudset
mur med små vinduer og enkeltdøre som den tidligere bygning. Taget kan forsynes med tagkviste
ind mod gårdspladsen. De ansøgte store vinduespartier i gavlene foreslås erstattet med almindelige
2-fagsvinduer. Ved skrivelse af 4. maj 2007 har kommunen vurderet, at renoveringen afladen (4)
ikke vil stride mod fredningens formål og kommunen anbefaler byggeriet udført som beskrevet i
ansøgningen, så den kommer til at fremstå præcis som den nuværende.
Besigtigelse
Fredningsnævnet har den 23. maj 2007 foretaget besigtigelse og holdt møde på ejendommen.
Ejerne redegjorde for ansøgningen og forklarede, at de havde overtaget ejendommen Kalkgården
den 1. marts 2006 og ønskede at indrette bygning 3 til fremtidig beboelse for deres familie. Denne
bygning var oprindeligt opført til vognport, men for mange år siden indrettet til beboelse. De ville
forny stråtaget, hvorved det viste sig, at gavl og mure ikke kunne bære et nyt tag. Det eksisterende
hus måtte derfor nedrives. De ansøger nu om at måtte opføre et andet hus på fundamentet på 100
m2 med udnyttet tagetage på 60 m2. Det skal i det væsentlige have samme udseende som det
nedrevne og opføres i mursten og hvidpudses, isættes gråmalede vinduer og forsynes med
terrassedør i gavlen mod det fredede område, i lighed med de andre huse, der kan ses fra
ejendommen. De ønsker at etablere 2 kviste på hver langside og udgang til haven fra langsiden som
vist på tegningerne. De vil også søge om tilladelse til at nedrive og genopføre laden (bygning 4)
med samme ydre som den eksisterende bygning. Den gamle lade er i fare for at styrte helt sammen.
De har foretaget mindre terrænreguleringer, idet de har afskrabet gårdspladsen for at få den jævn,
samt udjævnet en gammel hesteomgang ved siden afladen. De vil på sigt genåbne det gamle
hovedhus til traktørsted.
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Kommunens repræsentant henholdt sig til udtalelsen af25. april 2007 og anførte, at der ikke bør
gives tilladelse til at etablere store glaspartier, samt at husets ydre i stedet bør etableres, så det
kommer til at ligne det nu nedrevne hus, hvis udseende kan ses på fotografier.
Danmarks Naturfredningsforenings

repræsentant tilsluttede sig dette.

Foreningen Naturparkens Venners repræsentant var også enig heri og bemærkede, at der ikke bør
gives tilladelse til kviste mod haven eller stor dobbeltdør.
Der var enighed om, at der bør gives tilladelse til nedrivning og genopførelse af laden med uændret
udseende.
Ejerne oplyste, at de subsidiært søger om opførelse af bygningerne på de vilkår nævnet måtte
opstille vedrørende f.eks. antallet, placeringen, størrelsen, udformningen og materialevalg afkviste,
døre og vinduer.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse

Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets tre medlemmer: Olaf Tingleff (formand), Annette Lauge
Jensen og Jørn Rasmussen.
Det ansøgte om genopførelse af bygning 3 i samme størrelse som den nedrevne bygning og på det
eksisterende fundament samt om nedrivning af bygning 4 og opførelse af en ny bygning på samme
sted og med samme størrelse som den nuværende, er ikke i strid med fredningens formål, men
kræver, jf. type B, punkt 4) Fredningsnævnets godkendelse af tegningerne.
Ved bevarelsen af det smukke og værdifulde landskabsrum er det vigtigt, at bygningerne på en så
fremtrædende placering som de højtliggende bygninger 3 og 4 opførelse med et udseende, der
passer til området og herunder navnlig terrænet, men også de omkringliggende huse. Som
udgangspunkt bør udseendet ikke ændres markant i forhold til ejendommens oprindelige bygninger.
Efter besigtigelsen og en vurdering af bygningernes placering i forhold til landskabet, terrænet,
naboej endommene samt indsyn til bygningerne finder nævnet med nedennævnte korrektioner at
kunne give principtilladelse til, at opføre bygning 3 - i henhold til den korrigerede ansøgning - til
beboelse på det eksisterende fundament og med samme størrelse som det nedrevne hus og i 1Y2 plan
og herunder med 2 kviste mod gården og 2 kviste mod haven.
Endvidere kan der gives principtilladelse til at nedrive bygning 4 og genopføre denne på de tidligere
bygningsarealer og med samme størrelse, materialevalg og udseende som den nuværende bygning.
Renset til ovennævnte hensyn er det nødvendigt, at godkendelsen for så vidt angår bygning 3
betinge s af, anvendelsen af større glaspartier, der er synlige for omgivelserne, begrænses og
erstattes af mindre egnstypiske vinduer med sprodser, omtrent svarende til dem, der i øvrigt er på
ejendommen. På naboejendommene er der adskillige kviste og nævnet ser ingen anledning til at
reducere i det ansøgte antal kviste.
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På den baggrund kan nævnet ikke godkende, at der opsættes en glasdør på 1. sal i gavlen mod nord
(mod naboerne og dalen), hvor der i stedet kan være almindelige vinduer med "bondeprodser" og
gerne med "topbue". Nævnet kan heller ikke godkende, at der placeres 2 dobbeltdøre med meget
glas i stueetagen af facaden mod naboerne. I stedet kan der isættes en dør, hvor der max. er glas i
den øverste ~ og i givet fald med bondesprodser. Nævnet kan endvidere ikke godkende 2
dobbeltdøre med meget glas i stueetagen mod øst (mod haven). I stedet kan der der opsættes 2
enkeltdøre, eventuelt med glas på den øverste 'li.
Til brug for endelig godkendelse skal der indsendes tegninger til nævnet i overensstemmelse med
det, der anført i afgørelsen.
Principtilladelserne bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt de ikke er

olaf Tingleff
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 afnatur 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:
Martin Gøtche Hanssing
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
Foreningen Naturparkens Venner
Skov & Naturstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling 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

Den29. oktober 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 116/2007 Genopførelse af bygning til bolig og renovering af lade på Kalkgaarden, matr.nr.
25a m.fl. Ganløse By, Ganløse, Farumvej 137,3520 Farum, Egedal Kommune
Tidligere afgørelse
Fredningsnævnet for Nordsjælland meddelte ved afgørelse af23. juli 2007 (FS 98/2007 og FS
90/2007) principtilladelse til at opføre ansøgt bygning til bolig på det eksisterende fundament og
med samme størrelse som det nedrevne hus og i 1Y2 plan og herunder med 2 kviste mod gården og 2
kviste mod haven. Endvidere blev der givet principtilladelse til at nedrive en lade og genopføre
denne på det eksisterende bygningsareal med samme størrelse, materialevalg og udseende som den
nuværende bygning. Godkendelsen blev for så vidt angår boligbygningen betinget af, at anvendelse
af større glaspartier, der er synlige for omgivelserne, begrænses og erstattes af mindre egnstypiske
vinduer med sprosser, omtrent svarende til dem, der i øvrigt er på ejendommen. Nævnet kunne ikke
godkende, at der opsættes en glasdør på 1. sal i gavlen mod nord (mod naboerne og dalen), hvor der
i stedet kan være almindelige vinduer med "bondesprosser" og gerne med "topbue". Nævnet kunne
heller ikke godkende, at der placeres 2 dobbeltdøre med meget glas i stueetagen af facaden mod
naboerne. I stedet kan der isættes en dør, hvor der maksimalt er glas i den øverste halvdel og i givet
fald med bondesprosser. Nævnet kunne endvidere ikke godkende 2 dobbeltdøre med meget glas i
stueetagen mod øst (mod haven). I stedet kan der opsættes 2 enkeltdøre, eventuelt med glas på den
øverste halvdel.

Ny ansøgning og kommunens bemærkninger
Ejerne har ved skrivelse af25. juli 2007 fremsendt reviderede tegninger til et ændret projektet.
Antallet af dobbeltdøre med glas til boligen er reduceret fra 5 till, der er placeret der, hvor der
oprindelig var en terrassedør. De øvrige dobbeltdøre er erstattet med vinduer på samme størrelse og
med samme udseende som i facaderne. For så vidt angår laden ønskes der tilladelse til enten
nedrivning, genopbygning eller renovering, idet det bemærkes, at valget vil blive foretaget af
sagkyndige håndværkere, samt at laden under alle omstændigheder vil blive liggende på det
nuværende bygningsareal og med samme størrelse, materialevalg og udseende som den nuværende
bygning. 4 tegninger viser den nuværende (og fremtidige) lade.
Egedal Kommune har ved skrivelse af 5. august 2007 konstateret, at ansøger har ændret sit projekt
for boligen, idet de nye tegninger stort set overholder de retningslinier, der er gengivet i
Fredningsnævnets afgørelse af23. juni 2007. Eneste punkt hvor retningslinierne ikke overholdes, er
ifølge kommunen dobbeltdøren mod øst (mod haven - tegning 6A), idet dobbeltdøren er vist med
vinduer fra top til bund, hvor der efter nævnets afgørelse kan anbringes 2 enkeltdøre, eventuelt med
glas på den øverste halvdel. Egedal Kommune anbefaler, at nævnet fastholder sin afgørelse om, at
der ikke sættes vinduer i den nederste halvdel. For så vidt angår stalden opfylder ansøgningen ifølge
kommunen retningslinierne i nævnets afgørelse, og kommunen kan anbefale nævnet at meddele
dispensation.
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Yderligere ændringer i ansøgningen og kommunens bemærkninger
Ved skrivelse af 18. september 2007, samt medsendt tegning af samme dato, har ejerne, henset til
kommunens bemærkninger, revideret projektet, således at den af kommunen omtalte dobbeltdør
bibeholdes, dog således at den flyttes en dørsbredde længere ind på facaden i forhold til det
oprindelige forslag og således, at dobbeltdøren udformes således, at der kun er glas i den øverste del
svarende til de øvrige facadevinduer, og således at hver af de 2 døre i dobbeltdøren har samme
vandrette mål som vinduerne i facaden.
Egedal Kommune har ved skrivelse af 19. september 2007 anbefalet det nu ansøgte projekt.
Fredningsnævnets afgørelse
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets tre medlemmer: Olaf Tingleff (formand), Annette Lauge
Jensen og Jørgen Rasmussen.
Idet Fredningsnævnet henviser til sin afgørelse af 23. juli 2007, finder nævnet efter
omstændighederne at kunne give tilladelse til ejernes ansøgning, således som denne senest er blevet
revideret ved skrivelse af 18. september 2007, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladelsens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen på 4 uger, jf. § 87, stk. 3.

tJ7~
Olaf Tingleff
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 afnatur 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:
Martin Gøtche Hanssing
Egedal Kommune j.nr. 07/368 og 07/4192
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
By og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet ved Guner Brusch, Baskær 1,2765 Smørum
DOF Nordsjælland v/Henrik Boeg, Jernbanegade 3, 1. sal, 3480 Fredensborg
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Den 29. oktober 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 62/2007. Opførelse af tilbygning til bolig på matr.nr. 103 i Ganløse by, Ganløse,
Sortemosen 6, 3520 Farum, Egedal Kommune
Ansøgningen
Ved skrivelser af24. marts og 26. maj 2006 og 10. april 2007 er der ansøgt om tilladelse til at
opføre en tilbygning på 46,8 m2 til beboelsesbygning med grundplan på 217,2 m2 og 1. sal på 167,9
m2, således at den eksisterende bygnings areal vil udgøre 385,1 m2• Tilbygningen ønskes opført i
samme højde som resten af bygningen, men således at der i tilbygningen bliver loft til kip. Projektet
er gengivet ved tegninger af28. marts 2006, der er udfærdiget af Henning Larsens Tegnestue NS.
Det fremgår heraf, at der er store glaspartier både mod vest og nord og både i og over stueplan. Kan
ansøgningen imødekomme s vil en 68 m2 stor lavere udhusbygning i dårlig stand samtidig blive
nedrevet.

Ejendommen
Ejendommen på 5,4 ha er landbrugsnoteret. Den er oprindelig et husmandsbrug. Stuehuset er
bygget i 1917. Overfor stuehuset er der en bygning på 80 m2, med en 1. sal på 53 m2, som bruges i
forbindelse med ejers advokatvirksomhed. I øvrigt anvendes ejendommen - udover til beboelse - til
stutteri. Der er både heste og får på ejendommen. Der er staldbygning på 204 m2 og mindre
udhuse/læskure.

Fredningsbestemmelser
Området er omfattet afOverfredningsnævnets fredningskendelse af29. februar 1948. I
Fredningsnævnets kendelse af28. november 1945, som Overfredningsnævnet stadfæstede, er
anført, at området er af stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen bl.a. er at
gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.
Fredningsnævnet fastslår, at det er af stor betydning, at områdets nuværende karakter og
landskabelige skønhed bevares for almenheden. Ejendommen er omfattet aftype B-bestemmelser,
hvorefter det, jf. pkt. 2, navnlig forbudt, at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift
som landbrugsejendom. Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal
tegningerne, jf. pkt. 4, forinden godkendes af fredningsmyndighederne.

Tidligere afgørelser
Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds afslog ved afgørelse af20.
december 1990 at give tilladelse til opførelse af en 110m2 stor anneksbygning med udnyttet
tagetage på 71 m2 mv. Ansøgningen skyldes ifølge afgørelsen bl.a., at daværende ejer ønskede at
udvide det daværende boligareal på 127 m2 til ca. 180 m2• Aftegningsmaterialet fremgik, at den
eksisterende beboelsesbygning havde en uudnyttet tagetage, og at anneksbygningen var projekteret
opført fritliggende. Afslaget er begrundet med, at den projekterede anneksbygning i det hele
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fremtræder som et yderligere stuehus på ejendommen og ikke er påkrævet af hensyn til
ejendommens drift som landbrugsejendom.
Den 26. august 1991 tillod samme nævn, at der blev opført en 80 m2 stor udhusbygning til
indretning med værksted og bryggers. De nuværende ejeres erhvervsanvendelse til brug for
advokatkontoret sker i bygning, der må antages at være opført i henhold til denne tilladelse.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt gav den 12. marts 2002 tilladelse til opførelse af
staldbygning på 204 m2 mv. og meddelte lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af
carport/overdækket areal på 49 m2•
Ved afgørelse af 22. september 2004 meddelte Fredningsnævnet lovliggørende tilladelse til
bevarelse af et skur på 18 m2 (til erstatning af nedrevet skur) på betingelse af, at det males hvidt og
gråt indenfor 3 måneder samt til bevarelse af økoblokke på stien.
Den 17. januar 2005 tillod Fredningsnævnet, at der blev etableret en ridebane på ejendommen.
Udtalelser
Stenløse Kommune har ved skrivelse af 13. juni 2006 som myndighed efter planloven anbefalet det
ansøgte.
Frederiksborg Amt har ved skrivelse af 14. december 2006 bemærket, at der på ejendommen ifølge
BBR findes 4 udhus e på henholdsvis 69, 60, 30 og 18 m2, samt at der synes at være mange
bygninger på ejendommen i relation til dennes oprindelige beskedne størrelse, fredningens
tilstandsbevarende formål samt restriktioner med hensyn til opførelse af bygninger. Amtet henviser
til, at ejerne i tidligere ansøgning fra 2003 redegjorde for, at staldbygningen på 204 m2 ikke var
egnet til opbevaring af hø og halm, og at dette i kombination med, at eksisterende udhus e ønskes
inddraget til beboelse, kan betyde, at der senere vil opstå behov for opførelse af nye udhus e på
ejendommen. Med den baggrund er det amtets opfattelse, at realisation af det ansøgte vil være
uforeneligt med fredningens formål.
Egedal Kommune har som myndighed efter naturbeskyttelsesloven ved skrivelse af 24. april 2007
tilsluttet sig den vurdering og udtalelse, som amtet har afgivet. Det bemærkes, at yderligere
udvidelse af ejendommens bebyggelse til ikke-landbrugsmæssigt formål, er uforenelig med
fredningens formål og bestemmelserne for ejendommen.
Foreningen Naturparkens Venner har ved skrivelser af30. august 2006 og 6. maj 2007 indstillet, at
der meddeles afslag på ansøgningen. Der henvises til, at der i givet fald bliver et meget stort
boligareal på 431 m2 på pågældende ejendom, udover erhvervsarealet på 133 m2, der ikke har noget
med ejendommens landbrugsdrift at gøre. Det bør ikke komme ejer til gavn, at udvidelserne er
foretaget gradvis. Det bemærkes, at ønskede tilbygning ligger højt på Mosehøj på tværs af udsigten
fra publikumsområderne, mens det omhandlede skur på 68 m2 synes at ligge på den anden led og
lavere, ligesom skuret i sig selv er lavere. Tilbygningen, som medfører en 40 % forlængelse af
østlængen, vil kunne ses langt mere fra publikumsområderne. Desuden er ovenlysvinduerne i
stråtaget og det store glasparti mod skoven efter foreningens opfattelse et stilbrud. Tillades
tilbygningen bør taghøjden ikke overstige skurets, og byggeriets stil bør være uændret. Der bør
endvidere stilles betingelse om, at der ikke fremover kan anmodes om udvidelser af bygningsarealet
til landbrugs driften, idet yderligere pladsbehov for dette erhverv bør ske ved inddragelse af boligog/eller erhvervsarealet i omhandlede 2 bygninger.
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Besigtigelse
Den 23. maj 2007 har Fredningsnævnet foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Ejerne oplyste, at der ikke er bygget til beboelseshuset. Oprindelig var den ene del af bygningen
ikke beboelse. Kommunen har senere godkendt, at hele omhandlede bygning ink!. l.salen indrettes
til beboelse. Kommunen har også godkendt, at der har været beboelse i bygningen over for, og at
hele denne bygning nu anvendes til erhverv i forbindelse med advokatkontoret. Det er ligeledes
efter tilladelse, at der er indrettet stutteri og ridebane. Subsidiært ansøges der om tilbygning med
vinduer i samme stil som resten af bygningen og således uden de store glasflader, der er vist på
tegningerne. Kommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Naturparkens Venner
fastholdt på mødet, at der bør meddeles afslag på ansøgningen.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets tre medlemmer: Olaf Tingleff (formand), Annette Lauge
Jensen og Jørn Rasmussen.
I forhold til ejendommens størrelse og beliggenhed samt formålet med fredningen er det
eksisterende boligareal betydeligt og navnlig stort i forhold til beboelsen på det tidspunkt, hvor
området blev fredet. Der er således i de senere år er sket en væsentlig forøgelse af ejendommens
bebyggelse og nævnet finder på den baggrund, at der må ses med betænkelighed på en yderligere
forøgelse af beboelsen ved tilbygning, selvom denne alene er på 48 m2, og selvom der samtidig i
givet fald kan ske nedrivning af et skur på 68 m2, som misklæder området.
Efter besigtigelsen, og en konkret vurdering af betydningen af at opføre tilbygningen omhandlede
sted, og herunder af hvorledes denne vil synes i landskabet, finder Fredningsnævnet imidlertid ikke
tilstrækkelig grundlag for at afslå ansøgningen.
Nævnet finder dog at måtte stille følgende vilkår for en tilladelse:
1. Skuret på 68 m2 skal nedrives.
.
2. Tilbygningen skal udføres i samme stil som den øvrige bygning, og herunder med vinduer i
samme størrelse og i samme højde som de eksisterende.
3. Tilbygningen opføres i samme højde som den øvrige bygning, og der kan være loft til kip, men
der må ikke være ovenlysvinduer i taget.
4. Glasfladerne skal reduceres væsentligt.
5. Tegninger efter de i vilkårene anførte retningslinier, skal indsendes til endelig godkendelse.
Der er herefter alene nu givet principtilladelse.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år fra tilladelsens meddelelse. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen på 4
uger, jf. § 87, stk. 3,jf. stk. 1.

O~f~eff
nævnsformand
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Vejledning om klage
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. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget.
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 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:
Sune Skadegård Thorsen, Sortmosen 6, 3520 Farum
Egedal Kommune sagsnr. 07/309
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
By og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde j.nr. 412-00080
Foreningen Naturparkens Venner Bundsvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Friluftsrådet ved Guner Brusch, Baskær 1,2765 Smørum
DOF Nordsjælland v/Henrik Boeg, Jernbanegade 3, 1. sal, 3480 Fredensborg

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 1. september 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 35/2009: Etablering af spang og ombygning af sti over matr.nr. 103 l Ganløse
Ansøgningen
Furesø Kommune har i en skrivelse af 15. april 2009 ansøgt om tilladelse til at udføre opgradering
af stiforløb rundt om Farum Sø. Ansøgningen er et led i et samarbejde mellem kommunen og Skovog Naturstyrelsen Østsjælland om forbedring af adgangsforholdene ved Farum Sø. En del af
stiforløbet går gennem det fredede område ved Farum Sortemose i Egedal Kommune. Stiforløbet er
vist på bilag A. Stien går over matr.nr. 103 l Ganløse, der ejes af Poul Michael Øllgaard. Han er
efter det oplyste indforstået med det ansøgte.
Der ønskes anlagt en spang som forbinder Mølle Å-stien med Sortemosen. Spangen skal have en
længde på 50 m og en bredde på 1,50 m.
Spangen ønskes anlagt på et stiforløb, som er godkendt ved fredningsnævnets afgørelse af 7. juni
1995. Der er endvidere truffet afgørelse om stiforløbet af fredningsnævnet i sag nr. FS 17/04.
Den eksisterende sti er belagt med flis. Denne belægningstype må som følge af mosebunden
løbende suppleres.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948. Matr.nr. 103 l Ganløse
er omfattet af fredningens type B, hvoraf det blandt andet fremgår:
”…
Stk. 3. Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt
…
c. at anlægge veje stier eller at tilstå tredjemand vejrettigheder over arealet.
…”
Udtalelse
Egedal Kommune har i en skrivelse af 8. juni 2009 oplyst, at området tillige er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Kommunen har herefter anført, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte efter § 50, og at
kommunen efterfølgende vil give dispensation efter § 3, da det er i almenvellets interesse, at
stinettet bliver fuldført rundt om Farum Sø. Kommunen vil i forbindelse med § 3-tilladelsen stille
en række krav til udførelsen for at sikre, at miljøet forstyrres minimalt.
Fredningsnævnets afgørelse
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Under hensyntagen til de tidligere afgørelser fra fredningsnævnet om stiforløb og efter de grunde
Egedal Kommune har anført giver fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til anlæg af en spang over matr.nr. 103 l Ganløse af en længde på 50 m og en bredde på
1,50 m i det eksisterende stiforløb.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, stk. 1.
Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens
meddelelse.

Morten Larsen

Vejledning om klage
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. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget.
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt
Pr. e-mail til:
Furesø Kommune
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 11. februar 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Sag nr. FS 045/2009 - Ansøgning om dispensation til at udføre naturpleje i det fredede
område Sortemosen ved Farum.
Ansøgningen og fredningsbestemmelser:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 29. juli 2009 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland med ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne i Frederiksborg Amts
Fredningsnævns kendelse af 28. november 1945 og Overfredningsnævnets kendelse af 28.
november 1948 til at udføre naturpleje på matr.nr. 103ab, 103k, 103I, 7000af, 103ae, 110, 103ad,
103z, 103ø, 103ac, 103ad og 103a alle Ganløse By, Ganløse, idet fredningsbestemmelserne
pålægger de nævnte matrikler følgende bestemmelse:
"Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt at fjerne eller udtynde den på arealet
stående beplantning af træer, buske og levende hegn."
Af kommunens ansøgning fremgår blandt andet:
Baggrund for anmodning:
I forbindelse med Mølleå-projektet har Egedal Kommune afsat ressourcer til at udføre naturpleje i
Sortemosen. Tiltagene i Mølleå-projektet skal bidrage til den nationale opfyldelse af forpligtelser i
forhold til EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.
Naturplejetiltagene vil medvirke til at forbedre naturtilstanden på arealerne ved at fjerne opvækst
af vedplanter i de lysåbne naturtyper enge og fattigkær med spredte skovfyr. Det vil mindske
udskygningen, og derigennem bidrage til opnåelse af en god naturtilstand på lokaliteterne.
Indgrebets omfang:
Naturplejeindsatsen vil bestå af en førstegangsrydning af Birk og El, rydning af buske, afskæring af
mindre opvækst, optrækning af mindre birk og el med rødder, og evt. maskinel slåning med
fingerklipper på dele af arealerne. Det afskårne materiale vil blive fjernet fra området.
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet rapporten; "Indsatsplan Mølleåen Delområde 2, Farum
Sortemose og Præstemose". ... I denne rapport findes udførlige anvisninger til hvilke tiltag der bør
udføres på de enkelte områder. ...
Egedal Kommune ansøger også om, at dispensationen fra fredningsbestemmelserne indeholder
mulighed for at udføre vedligeholdende pleje hvert år, da det er vigtigt for at forhindre ny
tilgroning af hængesæk og kær..."
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Høringssvar og sagens øvrige oplysninger:
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 3. december 2009 oplyst, at der derfra ikke er bemærkninger
til det ansøgte, men at det henstilles, at Egedal Kommune anvender den i Bekendtgørelse om Pleje
og Tilsyn anførte procedure om plejeplaners tilvejebringelse.
FDF Stavnsfonden har i skrivelse af 3. december 2009 blandt andet oplyst, at man i princippet ikke
har indvendinger mod det ansøgte.
Lene og Bjørn Gilberg har i skrivelse af samme dato oplyst, at de på det foreliggende grundlag ikke
kan acceptere den kommunale plejeplan, og at en endelig stillingtagen hertil beror på afklaringen af
en række nærmere angivne forhold.
Foreningen Naturparkens Venner har i skrivelse af 13. december 2009 meddelt, at man kan anbefale
det ansøgte under forudsætning af, at rydning straks følges op med vedvarende pleje. Det anbefales
endvidere, at der sker etapevis rydning.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra
fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål eller de hensyn, som fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte naturpleje indtil videre.
Fredningsnævnet forudsætter herved, at kommunen følger de retningslinier og anvisninger, som
følger af den rapport fra Skov- og Naturstyrelsen, som kommunen har henvist til i forbindelse med
sin ansøgning. Fredningsnævnet forudsætter endvidere, at Egedal Kommune i øvrigt følger den
procedure, som fremgår af Miljøcenter Roskildes høringsvar af 3. december 2009.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk.1.
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.

Toftager
nævnsformand
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Vejledning om klage
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. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget.
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen 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:
Pr. brev til:
Lene og Bjørn Gilberg, Soremosen 17, 3520 Farum
FDF Stavnsfonden, v/formand Frede Mølgaard, Dr. Abilgaards Allé 4. tv., 1955 Frederiksberg C
Pr. e-mail til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København, Egedal
Foreningen Naturparkens Venner

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 10. december 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 58/2010 – Dispensationsansøgning om tilladelse til gennemførelse af arealoverførsel fra
ejendommen matr. nr. 1f til 1t begge Hestetangs Mølle, Uggeløse, Allerød Kommune
Fredningsnævnet har den 27. august 2010 fra Landinspektørfirmaet Bo, Boe & Kjær A/S på vegne
ejeren af ovennævnte ejendomme modtaget anmodning om, at nævnet meddeler
fredningsdispensation, således at det gøres muligt at overføre ca. 4.350 m2 fra matr. nr. 1f til matr.
nr. 1t. Det areal, benævnt del nr. 2, der ønskes overført, fremgår af samtidigt indsendt kortmateriale.
Det er i ansøgningen oplyst, at der i forbindelse med den påtænkte arealoverførelse ikke vil ske en
ændret anvendelse af ejendommene, herunder at der ikke sker ændring af ejendommenes
vejanlæg.
De pågældende ejendomme er omfattet af den fredning, som er fastsat ved Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar 1948. Ejendommene er omfattet af fredningens servitut A. Af denne fremgår
blandt andet, at fredningen i det væsentligste er en tilstandsfredning. Af de for ejendommene
gældende fredningsbestemmelser fremgår endvidere, at der ikke må ske udstykning af de inden for
fredningen inddragne matrikler eller dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænserne
nødvendige. Det fremgår endvidere, at det ikke er tilladt at anlægge veje eller stier eller at tilstå
tredjemand vejrettigheder over arealet.
Allerød Kommune har i skrivelse af 18. oktober 2010 meddelt, at henset til, at der ved den påtænkte
arealoverførsel ikke sker nogen ændring af ejendommenes anvendelse eller vejanlægget, og da nyt
skel vil følger vejskel, er der for kommunens vedkommende ikke indvendinger mod det ansøgte.
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 13. september 2010 meddelt, at da udstykningen følger
vejskel, vil der ikke fremkomme nye skel i marken, og at der fra centeret herefter ikke er
bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder 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. 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 den ansøgte arealoverførelse. Det
forudsættes herved, at den faktiske tilstand på ejendommene, herunder af veje og stier, ikke ændres
i forbindelse med arealoverførelsen
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk.1.
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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 eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
nævnsformand
Vejledning om klage
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. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget.
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen 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:
Pr. brev til:
Boet efter Birthe Jensen v/advokat Birgitte B. Andersen, Ole Rømersvej 4, 3000 Helsingør
Pr. e-mail til:
Landinspektør Marianne Bo, post@bbkas.dk
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF København, Allerød

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 19. februar 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 068/2011 - Ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af carport og terrasse samt etablering
af kørevej på ejendommen matr. nr. 25a, Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 137A,
Ganløse, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Ansøgning og Egedal Kommunes indstilling:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 17. oktober 2011 fremsendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at bibeholde en opført carport på 27,5 m2 og en overdækket terrasse på 11 m2. Der er endvidere ansøgt om at udføre en kørevej nord om eksisterende ladebygning til
marker øst herfor. Ejendommen er beliggende i landzone. Af ansøgningen fremgår:
"....
Hermed fremsendes tegninger og billeder på overdækket terrasse, carport og transportvej bag om
laden, så der er mulighed for at komme ud på vores marker med vand og foder til dyrene.
Vi har forsøgt at konstruere overdækningen og carporten så nænsomt og i overensstemmelse med
omgivelserne, at de falder bedst muligt ind i naturen.
Ved overdækningen har vi valgt farven hvid, da de omkringliggende bygninger har samme farve.
Konstruktionen er så let og lidt i øjenfaldende som muligt. Taget er udført på en sådan måde, at det
ligner ladebygningens sidebeklædning (en på to) bedst muligt. Vi har talt med vores naboer, for at
høre deres vurdering, og de synes at den falder så godt ind i omgivelserne at man slet ikke ser den.
Ved carporten har vi valgt en nøddebrun farve, da vi har valgt at lægge den under nogle træer og
mellem nogle buske. Carporten er opført som en let konstruktion med tagpap, så det kan holde til
alle de valnødder der falder ned. Det er også en af grundene til at vi har opført en carport, så vores
køretøjer ikke bliver bulede.
Begge konstruktioner er opført henholdsvis i vores have og i vores indkørsel. De er begge kun lige i
den størrelse der gør, at de kan opfylde den funktion som de er konstrueret til, netop af hensyn til
naturen og hele gården som helhed. Hverken mere eller mindre.
Kørevejen bag om laden er holdt så smal at det er forsvarligt at køre på den med traktor, og med
diverse redskaber som sig hører til et landbrug. Den jord der er lagt ud kommer fra grunden. Vi
valgte at bruge “vores egen jord” i stedet for at få det kørt væk og smide en masse stabilgrus i stedet
for. Det vil ikke passe sig ind i naturen, som vi jo alle skal værne om.
Vi har valgt at gå i dialog med jer om placeringen af kørevejen, men er meget kede af, at I insisterer
på, at den skal bøje af, de sidste 7-8 meter, ind i vores have. Dette er heller ikke ideelt, når man har
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redskaber efter traktoren da der er stor radius i svingene. Det vil medføre risiko for at vi enten kommer til at køre ind i elhegnet, når vi kører den ene vej eller med livet som indsats, da risikoen forøges væsentligt for at køre ud over kanten på kørevejen og traktoren vælter ned ad bakken.
Vi vedlægger tegninger og fotos."
Egedal Kommune har i forbindelse med sin fremsendelse anført følgende:
".....
Kommunens vurdering:
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til bibeholdelse af carport og overdækket terrasse
som ansøgt, idet carport ligger rimeligt skjult pga. af beplantningen og fremstår i mørke farver, samt
at den overdækkede terrasse er af beskeden omfang, udført i lette materialer og hvid farve som ladebygningen.
Med hensyn til kørevejen er den i dag delvis etableret - men mangler det sidste helt ud til markerne
....
Kommunen vurderer, at kørevejen bør trækkes længere mod syd ind i et mere naturligt terræntrace,
således at jordreguleringen af det eksisterende terræn bliver mindst mulig, samtidig med at der kan
køres til landbrugsarealerne.
Der vedlægges oversigt fotos med kotering og foto med indtegning af ansøgers placering og kommunens forslag til kørevej."
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Af de for ejendommen gældende fredningsbestemmelser fremgår blandt andet, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må
forandres, men udelukkende, med nærmere angivne begrænsninger, kunne udnyttes på samme måde
som hidtil fortrinsvis som landbrugsarealer. Det fremgår endvidere blandt andet, at det navnlig er
forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lignende, at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon samt at
anlægge veje eller stier.
Øvrige udtalelser:
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 9. november 2011 tilrådet, at der i forbindelse med sagens
afgørelse foretages besigtigelse af ejendommen samt anført, at den opførte terrasse er etableret i
forbindelse med en driftsbygning, hvilket styrelsen ikke umiddelbart finder naturligt.
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har i skrivelse af 17. november 2011 anført, at
det er beklageligt, at det ansøgte til dels er etableret forud for en påkrævet godkendelse fra fredningsnævnet, men at foreningen i øvrigt er enig i det af kommunen anførte vedrørende placeringen
af kørevejen, og at foreningen ikke har andre bemærkninger til det ansøgte, som ikke kan antages at
stride mod fredningens formål.
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Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 30. januar 2012 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Fredningsnævnet var repræsenteret af 2 medlemmer, herunder af formanden. 1 medlem var af tekniske årsager forhindret.
Under besigtigelsen deltog ejendommens ejer. Endvidere var Egedal Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, Foreningen Naturparkens Venner og Naturstyrelsen Roskilde
repræsenteret.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dennes omgivelser forevist og beset.
Det blev af ejeren oplyst, at det, der søges om, er i overensstemmelse med det foreliggende skriftlige materiale samt fotos. Den ansøgte carport blev oprindelig opført til brug som foderhus. Opførelsen skete for 4-5 år siden. Farvevalget (mørk jordfarve) er tilpasset de nærmeste omgivelser, således
at carporten visuelt er dæmpet mest muligt, ligesom den eksisterende beplantning bidrager hertil. I
relation til den ansøgte overdækkede terrasse blev det oplyst, at farve- og materialevalget, hvid farve og lette materialer, er anvendt for at tilpasse terrassen mest muligt til omgivelserne. Det har været vurderingen, at terrasseoverdækningen er mindre fremtrædende på den valgte placering end ved
placering i umiddelbar forbindelse med den eksisterende bolig, ligesom udsigtsforholdene har spillet en rolle. Der er ikke modtaget klager eller andre henvendelser i forbindelse med terrassen, der
blev opført foråret 2011. Placeringen er den ansøgte kørevej er sket af de grunde, der fremgår af
ansøgningen, men man er indstillet på, om nødvendigt, at følge det forslag, som er anført i kommunens skrivelse af 17. oktober 2011.
De øvrige mødte oplyste, at de i det væsentlige kunne henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.
Repræsentanten for Foreningen Naturparkens Venner oplyste, at foreningen har synspunkter tilsvarende Danmarks Naturfredningsforening, idet der dog tillige henvises til høringssvaret fra Naturstyrelsen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Aage Krogsdam.
Fredningsnævnet bemærker i relation til den ansøgte carport, at denne visuelt fremstår meget dæmpet og i øvrigt i tæt sammenhæng med ejendommens øvrige bygninger og indretninger. Det samme
gælder, navnlig henset til det anvendte farve- og materialevalg, til dels den anlagte, overdækkede
terrasse, der afstandsmæssigt er placeret ikke langt fra ejendommens boligdel. Nævnet må tillige
lægge til grund, at den overdækkede terrasse ikke størrelsesmæssigt er usædvanlig, og at udformningen i øvrigt ikke afviger fra en sædvanlig og normal terrasseoverdækning. Terrassen er vel synlig fra de nærmeste omgivelser, men fremstår samlet set visuelt ikke fremtrædende i fredningen. I
relation til den ansøgte vej bemærkes, at brugen heraf er landbrugsmæssigt begrundet, men at en
placering, som den ansøgte, vil indebære en afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon,
som fredningen tilsigter at forhindre. Formålet med vejen vil kunne opnås med den placering, som
er påvist af Egedal Kommune, og denne løsning vil være i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet finder herefter og på den nævnte baggrund at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod frednin-
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gens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. For så vidt angår den ansøgte
kørevej dog alene med den af Egedal Kommune anviste ændring, således som denne fremgår af
kommunens udtalelse af 17. oktober 2011 med bilag. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte med den nævnte ændring ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet finder yderligere at kunne godkende det ansøgte med hensyn
til størrelse, udformning, materiale- og farvevalg. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation og sin godkendelse til det ansøgte med den nævnte ændring for så vidt angår placeringen af kørevej.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1.
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 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 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. 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 til Naturog 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 behandling. Vejledning om gebyrordningen 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:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
Luise og Martin Gøtche Hanssing, e-mail: kalkgaarden@gmail.com

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 10. juni 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 011/2012 – Ansøgning om arealoverførsel mellem ejendommene matr. nr. 25a og 25d
begge Ganløse By, Ganløse, Egedal Kommune.
Ansøgningen:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 2. februar 2012 fra Landinspektørfirmaet Bo, Boe &
Kjær A/S på vegne ejerne af ovennævnte ejendomme modtaget anmodning om, at fredningsnævnet
meddeler fredningsdispensation således, at der kan foretages en arealoverførelse fra matr. nr. 25a til
matr. nr. 25d. Det er i forbindelse med ansøgningen blandt andet oplyst, at matr. 25a sammen med
matr. nr. 103c og 103v med status som landbrugsejendom udgør et areal på 93845 m2. Matr. nr. 25
d udgør sammen med matr. nr. 25c et areal på 2500 m2, heraf vej 354 m2, og er registreret som
fritliggende enfamiliehus. Der ønskes foretaget arealoverførsel på samlet 1300 m2. Af
matrikeltekniske årsager vil der dog formentlig bliver arealoverført i alt 1550 m2, idet ca. 250 m2
udlægges og berigtiges som vejareal under Kalkværksvej. Om baggrunden for den ønskede
arealoverførsel er det oplyst, at der siden 1990 på matr. nr. 25a har været tinglyst en deklaration,
hvorved der er givet en 30-årig brugsret til 1300 m2 landbrugsjord til naboejendommen matr. nr. 25
c og d. Arealet ligger i umiddelbar tilknytning til matr. nr. 25c og d og henligger med
græsbevoksning med spredte træer. Der findes ingen bygninger på arealet. I forbindelse med en
arealoverførsel vil der ikke ske ændring i anvendelsen af det arealoverførte areal, ligesom
fredningens formål og betingelser forsat vil blive respekteret. Der er i forbindelse med ansøgningen
er bilagt kortmateriale, som viser placeringen af det areal, som ønskes overført til andet matr. nr.
Fredningsbestemmelser:
De berørte ejendomme er omfattet af den fredning, som er fastsat ved Overfredningsnævnets
fredningskendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for
Farum Sø. Fredningen er primært en tilstandsfredning. Det areal, som ønskes overført, er omfattet
af fredningens servitut B. Efter denne fredes arealerne således, at tilstanden ikke må forandres, men
arealerne skal med nærmere angivne indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde
som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
Høringssvar:
Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 13. marts 2012 blandt andet bemærket, at det
vurderes, at det ansøgte henset til ejendommenes forskellige anvendelsesregistreringsforhold må
antages at kræve fredningsnævnets dispensation.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra
fredningsbestemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af
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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.
Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte ikke indebærer synlige ændringer i terrænet, og
en tilladelse til den ansøgte arealoverførsel indebærer endvidere ingen ændring i de bestemmelser,
der er fastsat i fredningsbestemmelserne for det pågældende areal, der således uændret er
gældende.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk.1.
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 eventuelle andre 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
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. 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 til Naturog 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
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.
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Denne afgørelse er sendt
Pr. brev til:
Bente og Allan Pedersen, Kalkværksvej 4, 3520 Farum
Pr. e-mail til:
Luise og Martin Gøtche Hanssing, kalkgaarden@gmail.com
Landinspektørfirmaet Bo, Boe & Kjær A/S, post@bbkas.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
Foreningen Naturparkens Venner
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 4. august 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 031/2013 – Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning til eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 103æ Ganløse By, Ganløse, beliggende Sortmosen 17, 3520 Farum, Egedal
Kommune.
Fredningsbestemmelser:
Den for sagen relevante fredning er fastsat ved Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948
om fredning af Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Fredningen er primært en tilstandsfredning
og har endvidere til formål at give offentligheden adgang til en del af arealerne. Af fredningsafgørelsen fremgår, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden. Ejendommen er omfattet af fredningens servitut E, der er fastsat for arealer med sommerhuse, spejderhuse og lignende. For ejendomme omfattet af servitut E er det bestemt, at arealerne
fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med nærmere angivne undtagelser udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil. Det er blandt andet forbudt at opføre
bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan
virke misprydende. Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegningerne
forinden godkendes af fredningsmyndighederne. Fredningen for ejendomme med mindre hus med
have er fastsat i fredningsservitut C. Af denne servitut fremgår, at arealerne fredes således, at det
uden fredningsmyndighedernes samtykke er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder
drivhuse, boder, skure og lign. Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal
tegninger forinden godkendes af fredningsmyndighederne.
Ansøgningen og Egedal kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 4. april 2013 fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet for
Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom har ansøgt om at kunne om- og tilbygge ejendommen. Det fremgår af kommunens skrivelse, at ejendommen ifølge BBR-registeret er et enfamiliehus på 120 m2, heraf 29 m2 tagetage. Ejendommen er beliggende i landzone på en grund på 5883
m2 uden landbrugspligt. Huset er opført som kunstnerbolig i 1931. Det oplyses, at huset altid har
været benyttet som enfamiliehus. Der er fra den tidligere ejer, billedhugger Axel Severin Jacobsen,
skulpturer i haven og relieffer i facaden. Huset er bygget til i løbet af årene delvis uden at der ses
tilladelser fra fredningsnævnet eller kommunen. Tilbygningerne er udført på det eksisterende fundament. Der ansøges om at bevare den oprindelige del af huset og om- og tilbygge det med inspiration i en lermodel, som den tidligere ejer udførte som model for huset. Ved det ansøgte vil BBRarealet blive på 211 m2. Der ønskes endvidere foretaget en udvendig facaderenovering. Ejendommen er blandt andet beliggende i skovbyggelinje og Natura 2000-område. Det ansøgte vurderes ikke
at være i strid med Natura-2000, og kommunen er ved en tilladelse fra fredningsnævnet indstillet på
at meddele tilladelse fra skovbyggelinjen, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser fra skovens ejer. Det vurderes, at indtrykket af kunstnerhuset i skoven søges bevaret og forstærket ved
oprydning af ikke godkendte bygninger og den ansøgte om- og tilbygning. Det ansøgte kan på den
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baggrund anbefales med den ændring, at et ansøgt rytterlys ikke tillades etableret. For at forstærke
indtrykket af kunstnerhuset vurderes det, at relieffer bør trækkes med ud i facaden, efter at en udvendig isolering er etableret, og at huset pudses og males i nuværende farve, hvid eller i en anden
jordfarve. Det kan eventuelt overvejes, om huset bør udføres med valmet tag mod syd som på lermodel dog uden ateliervindue, men eventuelt med en traditionel kvist. Det ansøgte betragtes som en
rimelig udvidelse af et enfamiliehus på stedet. Tegningsmateriale for det ansøgte er bilagt kommunens skrivelse af 4. april 2013.
Egedal Kommune har den 23. april 2013 blandt andet fremsendt et ændret tegningsmateriale fra
ejendommens ejere med et tegningsprojekt uden rytterlys, men med bibeholdelse af et ateliervindue.
Øvrige skriftlige indlæg:
Foreningen Naturparkens Venner har i skrivelse af 3. juli 2013 anført følgende:
”… Vi har følgende principielle bemærkninger til sagen:
Bygningerne er opført og ejendommen er fredet som sommerhusejendom. I henhold til fredningskendelsen må brugen ikke ændres, og der ses ikke at være givet tilladelse til ændringer af fredningsnævnet siden. Sommerhuse kan i dag bebos helårs i nogle tilfælde, og kommunen har muligvis
givet tilladelse til helårsbeboelse i dette tilfælde, men det har ikke ændret på formålet med fredningen eller fredningsbestemmelserne.
Fredningsformålet er at bevare områdets karakter, og det har - endda med anvendelse af ordet
”navnlig” - været anset for nødvendigt at inddrage bygningernes størrelse og udseende heri. Vi kan
tilslutte os dette.
Sagen skal derfor behandles i forhold til fredningskendelsen, som gælder en ejendom med karakter
af fredet sommerhusejendom beliggende i landzone - i dag direkte op til habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet og underordnet skovbyggelinjen.
Natur- og Miljøklagenævnets praksis omkring sommerhuse i landzone forekommer ganske klar på
dette felt - og fredningen kan kun være en skærpelse. Natur- og Miljøklagenævnet har i NMK-20000016 af 22/11 2011 kommenteret de kendelser, der tidligere har været i Naturklagenævnet omkring sommerhuse i landzone, hvor Naturklagenævnet i NKO 483 af juni 2009 på det nærmeste
resumerer sin praksis, og i NKO 319 af marts 2004 direkte nævner en nordsjællandsk praksis på 7080 m2. Der foreligger i øvrigt også en helt ny kendelse for et hus med fredning og helårsstatus
(NMK-522-00161 af 29/1 2013), og her kom man til et maksimum på 120 m2.
Vi mener således, at de ansøgte 210,5 m2 ligger så langt fra praksis på området, at det må føre til
afslag.
Da vi først har modtaget sagen på dette fremskredne tidspunkt, har vi ikke haft tid til at vurdere det
konkrete byggeri, men har taget principielt stilling – herunder også til præcedens. Vi kan dog følge
kommunens konkrete indsigelser.”
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 10. juni 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk.
4, supplerende oplyst blandt andet, at ejendommen ligger i Natura 2000-område 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdals Skov (fuglebeskyttelsesområde 109, Furesø med Vaserne og Farum Sø
samt habitatområde 123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov). Det vurderes, at det ansøg-
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te ikke kan påvirke Natura 2000-området eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. Styrelsen har endvidere
påpeget, at der tilsyneladende er en uoverensstemmelse mellem det forhold, at ejendommen er omfattet af fredningsservitut E og ejendommens status som enfamiliehus. I naturstyrelsens optegnelser
ses der ikke at være dispenseret fra fredningen på dette punkt.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 5. juli 2013 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under mødet var ejerne bistået af arkitekt til stede. Endvidere deltog repræsentanter fra Egedal
Kommune og Foreningen Naturparkens Venner. Repræsentanten fra sidstnævnte oplyste, at der i
sagens anledning har været kontakt mellem foreningen og Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, og at Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening har
sammenfaldende synspunkter i denne sag.
Ejerne og arkitekten oplyste, at det, der nu søges om, er det reducerede projekt uden rytterlys. Eksisterende ateliervindue vil på grund af den påtænkte isolering skulle rykkes 20-30 cm. op i forhold til
nuværende placering. Ateliervinduet vil være i 3, maksimalt 4 felter, og ikke større end det nuværende vindue. Kommunens skriftlige bemærkninger i relation til facade og relieffer er ejer indstillet
på at efterkomme. Ejendommen har altid været benyttet til helårsbeboelse. Nuværende ejer er barnebarn af billedhuggeren Axel Severin Jacobsen.
Kommunens repræsentant oplyste, at ejendommen altid har været registreret som helårsbeboelse.
Kommunens bemærkninger i det skriftlige indlæg i relation til valmet tag mod syd trækkes tilbage.
De mødte kunne i øvrigt i det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Aage Krogsdam.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet alene dispensere fra en foreslået
eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, kan, jf. stk. 2, kun foretages efter reglerne om
gennemførelse af fredninger.
Ejendommen er omfattet af de fredningsbestemmelser, som fredningen fastsætter for arealer med
sommerhuse, spejderhuse og lignende. Fredningsnævnet må, således som sagen er oplyst, lægge til
grund, at ejendommen fra før fredningstidspunktet og indtil nu udelukkende har været registeret
som og faktisk har været anvendt til helårsbeboelse. Fredningsnævnet må på den baggrund forstå
den foreliggende ansøgning tillige som omfattende begæring om dispensation fra fredningsbestemmelserne til at kunne anvende ejendommen til helårsbeboelse.
Fredningsnævnet finder henset til det oplyste om ejendommens faktiske brug fra perioden fra før
fredningen til nu, at der efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation, således at ejendommen kan anvendes til helårsbeboelse. Fredningsnævnet har herved tillige lagt vægt
på det samlede indtryk, som besigtigelsen har bibragt nævnet, navnlig i relation til ejendommen,
ejendommens nærmeste omgivelser og ejendommens beliggenhed i det fredede område.
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Med hensyn til den nu foreliggende ansøgning om om- og tilbygning af ejendommen bemærkes
indledningsvis, at fredningsnævnet alene skal træffe afgørelse efter det indhold, som fredningsafgørelsen fra 1948 angiver og fastsætter. Fredningen er i det væsentligste en tilstandsfredning. Fredningsnævnet finder, at det samlede indtryk af ejendommen i relation til de forhold, som fredningen
tilsigter at sikre og beskytte, vil blive forbedret ved det ansøgte i forhold til den nuværende tilstand
på ejendommen. Det bemærkes herved, at der på ejendommen efter fredningen er opført bygningsdele, der ikke er meddelt godkendelse til, og som misklæder ejendommen og dennes nærmeste omgivelser. Det ansøgte er søgt tilpasset udtrykket for den oprindelige beboelse og udformet således, at
en dispensation vil indebære, at bebyggelsen falder mere naturligt og harmonisk ind i det omgivende landskab. Fredningsnævnet finder ikke, at en forøgelse af det bebyggede areal som ansøgt går ud
over, hvad der efter de konkrete forhold kan meddeles tilladelse til. Fredningsnævnet lægger herved
navnlig vægt på størrelsen af den oprindelige bygning på fredningstidspunktet, de nugældende forhold, at det ansøgte er søgt indpasset i de eksisterende omgivelser samt ejendommens samlede størrelse, beliggenheden og størrelsen af en sædvanlig bolig. På det angivne grundlag og efter en samlet, konkret vurdering finder fredningsnævnet herefter ikke, at det ansøgte ikke kan tillades ved dispensation. Det er herved en forudsætning og betingelse, at projektet udføres i overensstemmelse
med de ovenfor af Egedal Kommune angivne skriftlige bemærkninger i relation til facade og relieffer.
Fredningsnævnet bemærker, at det kan lægges til grund, 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 i overensstemmelse med det ovenfor anførte.
Tilladelserne bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladelsernes meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Tilladelserne omfatter ikke de 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 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. 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 Naturog 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 behandling. 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Ulla og Ulf Gilberg umg@dpa-system.dk og usg@di.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, det åbne land
Foreningen Naturparkens Venner
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den18. august 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 040/2013 – Ansøgning om tilladelse til etablering af indkørsel til et hegn på ejendommen
matr. nr. 103ae Ganløse By, Ganløse, Egedal Kommune.
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Fredningens formål er primært at bevare
status quo og sikre offentligheden adgang i det fredede område. Ovennævnte ejendom er omfattet af
fredningens servitut A, der omfatter landbrugsarealer uden landbrugsbygninger. For de arealer, der
er omfattet af servitut A, er det blandt andet bestemt, at arealerne fredes således, at tilstanden på
dem ikke må forandres, men de skal med nærmere angivne indskrænkninger udelukkende kunne
udnyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer. Det er endvidere bestemt, at der ikke må opføres bygninger eller andre indretninger, som kan virke misprydende, ligesom det er forbudt at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller henkaste affald herpå.
Ansøgningen:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 6. maj 2013 (acadresag nr. 13/14638) ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til, at der kan etableres en indkørsel på ovennævnte ejendom.
Formålet med indkørslen er at skabe adgang til en hegning på ejendommen, som samtidig tænkes
udvidet. Hegningen skal anvendes for at sikre, at ejendommen primært fremstår som græsset eng
eller åbent engområde plejet med græsning og høslet. Ejendommen tænkes fremtidigt afgræsset
med kvæg eller vandbøfler. Det er endvidere oplyst, at Egedal Kommune de sidste 3 år har slået
bevoksningen på ejendommen en gang om året, men at den påtænkte afgræsning vurderes at være
mere hensigtsmæssig og i højere grad vil forbedre naturtilstanden på ejendommen. Egedal Kommune har indgået en 5-årig råderetsaftale med ejeren af arealet med det formål at udføre naturpleje med
afgræsning. Det ansøgte skal anvendes i forbindelse med transport af dyr til og fra hegningen og
skal placeres overfor indkørslen til ejendommen Sortmosen 6. Etableringen vil betyde en afgravning af kanten langs vejen samt afgravning 25 cm under færdig højde og derefter opfyldning med
25 cm stabilgrus i et 3 meter bredt spor fra vejkant og 6 meter ind på ejendommen til hegnslinien.
Samtidig ønskes mulighed for fremadrettet at vedligeholde det ansøgte.
Høringssvar:
Naturstyrelsen, Det åbne landskab, har i skrivelse af 22. juli 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, supplerende oplyst blandt andet, at ejendommen er på 6,1 ha og er beliggende i Natura 2000opmråde 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (fuglebeskyttelsesområde 109, Furesø
med Vaserne og Farum Sø samt habitatområde 123, Øvre Møllådal, Furesø og Frederiksdal Skov).
Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura-2000-området negativt og ikke vil medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. Det vurderes endvidere, at afgræsning er at foretrække sammenlignet med slåning.
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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.
Fredningsnævnet finder 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. 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.
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 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. 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 Naturog 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 behandling. 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Egedal Kommune (sagsnr. 13/14638), Att: Erik T. Nielsen, erik.nielsen@egekom.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 10. november 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 049/2013 - Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af en række bygningsmæssige forhold, etablering af nye bygningsdele samt opsætning af et solcelleanlæg på ejendommen matr.
nr. 28a, Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 149A, Ganløse, 3520 Farum, Egedal Kommune
Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 26. juni 2013 fremsendt en dispensationsansøgning fra ejeren
af ovennævnte ejendom om lovliggørelse af en række bygningsforhold samt til etablering af nye
bygningsændringer. Af henvendelsen fremgår:
”…
Ved ansøgning af 15-03-2013 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at ændre carport på 18 m2
og opsætte solceller på carporttaget og på taget af staldbygningen, der er sammenbygget med carporten. Den eksisterende carport ses ikke tilladt.
Hestestalden bliver benyttet til hestestald.
Ansøgningen er suppleret med redegørelse af 23.5.2013, og der er foretaget tilsyn den 14.6.2013.
I forbindelse hermed er oplyst, at der er bygget til på bygningen syd for den ansøgte carport (bygning 5) Tilbygningen består af er delvis nedgravet drivhus på 8 m2, en overdækning mod nord der
vil blive nedrevet og en overdækning på 24 m2 mod øst der planlægges om bygget med samme
taghældning som den eksisterende bygning. Bygningen har i BBR anvendelseskode 210, erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Med notat om at det er et
hundehus. Bygningen er bygget ca. 1945-1950.
Der er på ejendommen bygget overdækninger til brænde og traktor mm., der ikke ses godkendt. Der
står et mindre opbevaringstelt på ejendommen. Det blev oplyst at det kun står der midlertidigt.
Det oplyses at der vil blive behov yderligere bygning til de får som ejer har gående for Egedal kommune. Ejer vil senere ansøge om dette og eventuelt prøve at samle funktionerne fra de ulovlige
overdækninger i denne.
Det oplyses at der også drives skovdrift på ejendommen.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 4 ha.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt følgende bygninger:
1. bygning 1, stuehus pa 120 m2
2. bygning 2, fritliggende enfamiliehus på 210 m2
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3. bygning 3, sommerhus på 52 m2
4. bygning 4, Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign, stald på 30 m2
5. bygning 5, Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign, hundehus på 24 m2
6. bygning 6, Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign, værksted og vogn- port på 40m2, værksted og vognport.
Følgende bygninger ses ikke godkendt:
1. carport på ca. 18 m2 der er sammenbygget med bygning 4.
2. drivhus på 8 m2 der er sammenbygget med bygning 4.
3. overdækning på 8 m2 der er sammenbygget med bygning 4.
4. overdækning på 24 m der er sammenbygget med bygning med bygning 4.
5. fritstående overdækninger på ca. 60 m2.
Fredning.
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 28.11.1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
28.11.1945.
Ejendommen er ifølge erstatningsopgørelse nr. 29, pålagt Servitut B, Det fremgår desuden at der
meddeles ejeren tilladelse til at erstatte taget på et hønsehus med Stråtag, såledos at der kommer
rejsning påtaget.
Det fremgår særligt at det er forbudt at opfører bygninger der ikke kræves af landbrugets drift som
landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, skure og andre indretninger der kan virke misprydende. Det fremgår at ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal tegninger
forinden godkendes af fredningsnævnet.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2009 - 2021 fra Egedal Kommune.
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 - 2021 udlagt i område:
• særligt værdifulgt landskab
• grøn kile: indre kile, Furesø/Stavnsholtkilen og ydrekile, Hjortespringskilens forlængelse
• Farum Naturpark
• natura 2000 område
• skovbyggelinje
Kommunens vurdering.
Bygning 4: Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til at ændre taghældningen og lovliggøre carporten og at der gives tilladelse til at opsætte solceller, under forudsætning af, at solcelleanlægget udføres uden synlige rammer eller med mørke rammer og at solcellerne har mørk baggrund
og er antirefleksbehandlet.
Bygning 5: Det anbefales at der ligeledes meddeles dispensation til drivhuset på 8 m2 og en overdækning på 24 m2, men med taghældning på den eksisterende bygning til erstatning for den eksisterende overdækning. Den lille overdækning på 8 m2 nedtages.
Ulovlig overdækning: det anbefales at der ikke dispenseres til de ulovlige overdækninger, men at
der gives tilladelse til overdækninger i tilsvarende størrelser, tættere på boligen og med et mere ens-
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artet og ordenligt yder, med sort tagpap på taget, men gerne som lette konstruktioner og ubehandlet
træ, som de eksisterende.
Telt: det anbefales at teltet kræves fjernet.
Egedal Kommune vurderer at det ansøgte, efter ovenstående anbefalinger, er at betragte som rimelige i forhold til at sikre en nutidig brug af ejendommen.
Egedal kommune er indstillet på at give dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte, hvis der
opnås dispensation fra Fredningsnævnet.
Natura 2000: Det ansøgte er vurderet i forhold til I bekendtgørelse nr. 408 og Egedal Kommune
vurderer, at byggearbejdet ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der
ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede
arter jf. habitatdirektivets bilag IV.”
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets fredningskendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Af de for ejendommen gældende fredningsbestemmelser fremgår blandt andet, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må
forandres, men udelukkende, med nærmere angivne begrænsninger, kunne udnyttes på samme måde
som hidtil fortrinsvis som landbrugsarealer. Det fremgår endvidere blandt andet, at det navnlig er
forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lignende, at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon samt at
anlægge veje eller stier. Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger, skal tegninger forinden godkendes af fredningsnævnet.
Øvrige udtalelser:
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 30. august 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, supplerende oplyst blandt andet, at den pågældende ejendom er en landbrugsejendom på 3,8
ha. Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov (op til fuglebeskyttelsesområde 109, Furesø med Vaserne og Farum Sø samt i habitatområde
123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdals Skov). Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke
Natura 2000-området udpegningsgrundlag negativt. Det vurderes endvidere, at det ansøgte ikke vil
medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivet bilag IV.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 21. oktober 2013 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog ejendommens ejer. Endvidere var Egedal Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, og Naturstyrelsen, Det åbne land, repræsenteret.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dennes omgivelser forevist og beset. Et tidligere opstillet
telt er nedtaget.
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Ejer oplyste i relation til indbringelsesskrivelsen fra Egedal kommune, at der ud over ændringerne
af tagforholdene for carport i forbindelse med hestestalden og solcelleanlæg endvidere søges dispensation til eksisterende drivhus med tilhørende cykelskur. Taghældning på cykelskur skal være
tilsvarende eksisterende drivhus. Der ønskes yderligere dispensation til et skjul til får, som er etableret i forbindelse med et kommuneprojekt på ejendommen til bekæmpelse af bjørneklo. Endelig
ønskes dispensation til de af kommunen omtalte overdækninger på ca. 60 m2. Disse overdækninger
vil blive forsynet med sort pladetag og siderne beklædt med rafter. De dele af overdækningerne,
som skal fungere som brændeskjul, skal som udgangspunkt have en åben side, men overdækningerne i øvrigt vil blive forsynet med de angivne ovennævnte rafter eller porte med en tilsvarende beklædning, således at maskiner, værktøj, byggematerialer m.v. ikke fremstår som synlige i forhold til
omgivelserne. Cykelskur, carport og drivhus er etableret i 1970´erne.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen finder det vigtigt i
forhold til de ansøgte overdækninger, at forholdene bliver sådanne, at maskiner, byggematerialer
m.v. ikke fremstår som nu, hvor de er synlige for offentligheden. Foreningen har ikke indvendinger
mod ansøgningen, som den nu foreligger.
Kommunens repræsentanter oplyste, at der efter indtrykkene fra besigtigelsen ikke er anledning til
at stille krav om, at overdækningerne på ca. 60 m2 rykkes nærmere de øvrige bygningsdele. Kommunen har ikke indvendinger mod den nu foreliggende ansøgning.
Der blev i øvrigt henvist til de skriftlige indlæg i sagen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Aage Krogsdam.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet alene dispensere fra en foreslået
eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, kan, jf. stk. 2, kun foretages efter reglerne om
gennemførelse af fredninger.
Fredningsnævnet bemærker, at det ansøgte i sin funktioner i vidt omfang må anses som naturlige og
sædvanlige for en ejendom af den pågældende slags. De ansøgte bygningsdele og indretninger har
endvidere til dels eksisteret upåtalt gennem en længere årrække. Fredningsnævnet finder på baggrund heraf sammenholdt med de konkret foreliggende bygnings- og landskabsforhold efter en samlet vurdering, at det ansøgte kan tillades ved dispensation. 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 på det vilkår for så vidt angår det ansøgte solcelleanlæg, at det udføres i
et materialevalg uden synlige rammer eller med mørke rammer, og at solcellerne har mørk baggrund og er antirefleksbehandlet eller ikke reflekterende.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1.
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.
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Tilladelsen omfatter ikke 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 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. 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 Naturog 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 behandling. 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:
Michael Øllgaard, M_Ollgaard@adslhome.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Foreningen Naturparkens Venner
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 19. januar 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 072/2013 – Ansøgning om tilladelse til at bibeholde et shelter på ejendommen matr.
nr. 103a Ganløse By, Ganløse, beliggende Sortmosen 21, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Fredningsbestemmelser:
Den for sagen relevante fredning er fastsat ved Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948
om fredning af Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Fredningen er primært en tilstandsfredning
og har endvidere til formål at give offentligheden adgang til en del af arealerne. Af fredningsafgørelsen fremgår, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden. Ejendommen er omfattet af fredningens servitut A for ejendommes mosearealer og servitut
C for den øvrige del af ejendommen. For arealer omfattet af servitut A (landbrugsarealer uden landbugsbygninger) er det bestemt, at arealerne fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de
skal med nærmere angivne undtagelser udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil
fortrinsvis som landbrugsarealer. Det er endvidere bestemt, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster m.v. Det er endvidere forbudt blandt andet at foretage
afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald derpå. For arealer omfatter af servitut C (mindre ejendomme med mindre hus med have) er det blandt andet bestemt, at
arealerne fredes således, at det uden fredningsmyndighedernes samtykke er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure og lign.
Ansøgningen og Egedal kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har ved skrivelse af 7. oktober 2013 (sagsnr. 13-0183) rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der er opført et shelter på ovennævnte ejendom uden forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. Det fremgår af henvendelsen blandt andet, at ejendommen
anvendes til spejderformål. Shelteren er udelukkende opført til dette formål og er placeret på den
sydligste del af ejendommen og ved siden af en bålplads. Shelteren er 13 m2 og udført i ubehandlet
lærketræ og med sort/gråt tagpap. Shelteren står på en flisebelægning. På ejendommen befinder sig i
forvejen en lejrhytte, og shelteren. Det fremgår endvidere at der er foretaget afspærring med en træstamme til ejendommen ved den sydlige indgang til ejendommen for at forhindre udefra kommende
færdsel på ejendommen, navnlig cykling, idet der har været flere tilfælde, hvor cyklister har påkørt
legede børn. Der er i forbindelse med henvendelsen bilagt materiale, der viser shelterens placering
og udformning.
Egedal Kommune kan anbefale at der meddeles lovliggørende dispensation til den opførte shelter,
idet det foreslås, at der stilles vilkår om, at afspærringen ændres, således at denne sker i form af en
trælåge. Det ansøgte vurderes at være en rimelig udnyttelse af ejendommen for en nutid brug af
denne. Det vurderes endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse eller rasteområder for særligt beskyttede arter efter habitatdirektivet bilag IV.
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Høringssvar:
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 9. december 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, blandt andet supplerende oplyst, at ejendommen er på ca. 2,7 ha og ifølge BBR bebygget
med en bygning til fritidsformål (spejderhytte) på 125 m2 (210 m2 etageareal) og et udhus på 28
m2. Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov (fuglebeskyttelsesområde 109, Furesø med Vaserne og Farum Sø samt habitatområde 123,
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov). Arealer, hvor shelteren er placeret er ikke registeret
som habitatnaturtype, og det vurderes, at den aktuelle placering af shelteren ikke er levested for
arter på udpegningsgrundlaget. Det vurderes endvidere, at det ansøgte i sig selv eller i forbindelse
med andre planer om projekter ikke vil påvirke Natura 2000-området. Det vurderes yderligere, at
den aktuelle placering ikke vil medføre beskadigelse at plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.
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 fredningsbestemmelserne 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 den ansøgte shelter.
For så vidt angår den valgte afspærring med en træstamme af en indgang til ejendommen mod syd
bemærkes, at fredningsnævnet på det foreliggende grundlag nærmest er af den opfattelse, at etableringen heraf ikke efter fredningsbestemmelserne kræver fredningsnævnets dispensation, idet der
ikke er tale om en bygning og næppe en misprydende indretning i fredningens forstand. Fredningsnævnet foretager sig på det foreliggende grundlag derfor ikke videre i anledning heraf. Fredningsnævnet bemærker, at fredningsnævnet ikke har bemærkninger til, at træstammen erstattes med en
sædvanlig trælåge i naturfarve.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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 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 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. 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 Naturog 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 behandling. 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:
Stavnsfonden, att: Formand Preben Cens Jensen, cens@mail.tele.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 3. november 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 046/2014 – Ansøgning om tilladelse til at foretage rydning af opvækst og oprensning af
grøfter på ejendommen matr. nr. 28a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 149, 3520
Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Frederikssund kommunes udtalelse:
Ejeren af ovennævnte ejendom har den 31. juli 2014 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland, idet der ønskes tilladelse til, at der kan foretages rydning af opvækst og oprensning af
2 drængrøfter. Det ansøgte vedrører et område på under 0,2 ha beliggende øst for et eksisterende
sommerhus. Det er oplyst, at Egedal Kommune har meddelt tilladelse til det ansøgte ved brev af 29.
juli 2014. Kommunen har i forbindelse hermed vurderet, at vedligehold af de to drængrøfter er en
fortsættelse af hidtidig praksis. Kommunens tilladelse er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 på en række nærmere angivne vilkår. I kommunens afgørelse er det ansøgte beskrevet således:
”Beskrivelse af projektet (ansøgningen)
Det ønskes at rydde spiræa- og snebærbuskads, pilekrat samt at udtynde i mindre træbevoksning af
birk og gran. Det afsårne materiale fjernes fra arealet og flises i prydhaven. Efter rydning vil genopvækst holdes nede ved afgræsning.
Det ønskes desuden at oprense to grøfter for græs og andet organisk materiale i en dybde af ca. 25
cm. Dette er en del af hidtidig praksis der er foregået ca. hvert 10. år og ændrer ikke ved grøfternes
profil.”
Den af kommunen meddelte dispensation er i afgørelsen af 31. juli 2014 meddelt på følgende vilkår:
”
1. Af hensyn til plante- og dyrelivet i mosen skal indgreb foregå i perioden 1. september til 1.
marts.
2. Rydningen begrænses til det på kort 2 skitserede område.
3. Der må ikke udsås græsblandinger eller lign. på blotlagte arealer.
4. Der må ikke afsættes kørespor og der skal tages hensyn til vegetation og jordbund under arbejdet.
5. Alt ryddet materiale skal fjernes fra arealet.
6. Rydning skal ske manuelt (med håndbårne redskaber).
7. Træer med huller og træer med mulige rasteforekomster af flagermus må ikke fældes.”
Det er endvidere oplyst, at det ansøgte udføres med meddelt tilskud fra Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.
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Høringssvar og ansøgerens efterfølgende bemærkninger:
Foreningen Naturparkens Venner har den 26. august 2014 i en kommentar oplyst, at det skal sikres,
at fældningerne ikke fritlægger sommerhuset helt i forhold til Mølleåstien.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 1. oktober 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, blandt andet anført:
”…
Fredningen
Ejendommen er omfattet af fredningen af Mølleåen, Overfredningsnævnet den 29. februar 1948,
reg. Nr. 01004.00.
Matr.nr. 28a (tidligere 28) Ganløse By, Ganløse er omfattet af servitut B: ” Fredningspåstand for
landbrugsarealer med landbrugsbygninger”.
I deklarationen står blandt andet:
Pkt. 1: Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de
følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde
som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
Pkt. 2: det er navnlig forbudt:
b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald,
Pkt. 3: Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt
a )at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende hegn.
Ejendommen
Ejendommen er en landbrugsejendom på 3,8 ha.
øvrig regulering/planlægning på arealet
Matr.nr. 28a Ganløse By, Ganløse ligger i Natura 2000- område 139, øvre Mølleådal, Furesø og
Frederiksdal skov (op til fuglebeskyttelsesområde 109, Furesø med Vaserne og Farum Sø samt i
habitatområde 123, øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov).
…
På matr.nr. 28a Ganløse By, Ganløse er der ikke registreret habitatnaturtyper.
Der er sandsynligvis dyrearter i området, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV i området, blandt
andet padder. Af hensyn til eventuelle forekomster af arter på udpegningsgrundlaget og bilagIVarter anbefales det fredningsnævnet, at en eventuel dispensation gives på følgende vilkår (svarende
til de vilkår Egedal Kommune har stillet):
• Naturplejen skal foretages i perioden 1. september til 1. marts
• Træer med huller og træer med mulige rasteforekomster af flagermus må ikke fældes.
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Naturstyrelsen vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer om projekter, vil påvirke Natura 2000-området eller medføre beskadigelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.
…”
Ansøgeren har den 26. oktober 2014 oplyst, at de modtagne høringssvar ikke giver anledning til
bemærkninger, men er i overensstemmelse med de planlagte tiltag. Ældre piletræer mellem å-stien
og sommerhuset vil blive stående.
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 herefter 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. 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 et vilkår for den meddelte
tilladelse, at de af Egedal Kommune i afgørelse af 29. juli 2014 meddelte vilkår overholdes samt at
de ovenfor af Naturstyrelsen foreslåede vilkår tillige iagttages.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

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 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. 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 Naturog 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 behandling. 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.
Til orientering bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Michael Øllgaard, M_Ollgaard@adslhome.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 1. marts 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 080/2014 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af drivhus/udestue til erstatning for tilsvarende byggeri på ejendommen matr. nr. 1m Hestetangs Mølle, Uggeløse, beliggende Hestetangsvej 210, 3520 Farum, Allerød Kommune.
Ansøgningen, Allerød Kommunes udtalelse samt fredningsbestemmelser:
Allerød Kommune tilskrev den 18. december 2014 Fredningsnævnet for Nordsjælland således:
”…
Hermed videresendes til Fredningsnævnets afgørelse ansøgning modtaget i Allerød Kommune om
opførelse at nyt drivhus/udestue på ovenstående ejendom.
…
Sagsredegørelse
Ejendommen har et samlet matrikulært areal på 25752 m2 og har i dag status af beboelsesejendom.
Ejendommen er iflg. Bygnings- og boligregistret bebygget med et enfamiliehus med et samlet boligareal på 304 m2 samt et udhus på 90 m2. Det eksisterende drivhus ses ikke at være registreret i
BBR.
Ejendommen er beliggende i landzone og indenfor skovbyggelinje afkastet at Terkelskov og Ganløse Ore.
Det fremgår af Allerød Kommuneplan 2013 at ejendommen er omfattet af bl.a. ydre grøn kile,
Iandskabskarakterområde Tunneldalene. Natura 2000, Naturbeskyttelsesområde,uforstyrret og
værdifuldt landskab.
Ejendommen er omfattet at fredningsnævnets kendelse at 28. november 1945 og Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 om fredning langs Mølleåen i Allerød Kommune. Fredningen
består af 5 servitut typer: A, B, C, D, E. Ejendommen matr.nr. lab, 1m Hestetangs Mølle, Uggeløse
er omfattet at servitut type B. Fredningens formål er at bevare landskabets karakter for eftertiden.
Servitut type B
Fredningspåstand for landbrugsarealer med landbrugsbygninger.
I) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de at de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) At opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom,samt at anbringe drivhuse, boder, skure, eller andre indretninger der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
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b) At foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon, eller at henkaste affald derpå.
c) At foretage opfyldning at søer og vandløb, eller at benytte bredderne til henkastning af affald.
d) At nedbryde stendiger.
3) Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:
a) At fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning at træer, buske og levende hegn.
b) At foretage beplantning at arealet ud over vedligeholdelse at den eksisterende.
c) At anlægge veje eller stier, eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet.
d) At udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ud over det til fastsættelse at fredningsgrænsen nødvendige.
4) Ved genopførelse eller ombygning at eksisterende bygninger, skal tegningerne forinden godkendes at fredningsmyndighederne.
Der ansøges om at fjerne et eksisterende drivhus på 19 m2, som blev opført i 1961. Drivhuset er
placeret ved den vestlige gavl af enfamiliehuset, og har adgang fra boligen via et skydedørsparti i en
bredde på ca. 2,25 . Nedrivningen er påbegyndt pga. beskadigede ruder. Til erstatning ønskes opført
et væksthus på 24,5 m2 placeret ved samme gavl. Det nye væksthus opføres i hele gavlens bredde,
og har en lidt anden grundplan, og en højde til kip på 3,2 meter (1 meter lavere end det eksisterende). Adgangsforholdene til det nye væksthus vil være det samme. Væksthuset har ikke fast varmeinstallation.
Forvaltningen har vurderet, at der i bygningsmæssig henseende er tale om en uopvarmet udestue
pga. nærheden til og den nemme adgang til/fra boligen. Arbejdet kræver Iandzonetilladelse (herunder dispensation fra skovbyggelinje) og byggetilladelse.
Ejendommen er ikke besigtiget i forbindelse med sagsbehandlingen.
Allerød Kommunes indstilling
Forvaltningen har vurderet at der er tale om en mindre udvidelse som erstatning for det eksisterende
drivhus, og at bebyggelsen som helhed vil fremstå mere harmonisk. Vi vurderer ikke, at det ansøgte
vil påvirke de landskabelige og naturmæssige værdier negativt. Allerød Kommunen anbefaler derfor at projektet godkendes af Fredningsnævnet.”
I forbindelse med ansøgningen foreligger der tegningsmateriale over det ansøgte samt placeringsangivelse.
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, har den 4. februar 2015 meddelt, at det ansøgte ikke giver foreningen anledning til bemærkninger.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 3. februar 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst blandt andet, at det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdals Skov (habitatområde nr. 123). Det er styrelsens opfattelse, at en udskiftning af
den eksisterende udestue med det ansøgte ikke vil have negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget.
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
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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 fredningsbestemmelserne 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, sin dispensation og godkendelse til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

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 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.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Anja Elisabeth Nielsen og Søren Christian Sinding, e-mail: aen@topsoe.dk
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 18. oktober 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-051-2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ejendommen matr. nr.
103x Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 100, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 7. juli 2015 (sagsnummer 15-0247 og 15/8348) rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland i anledning af, at ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at etablere en tilbygning til eksisterende beboelsesbygning. Det fremgår af skrivelsen:
”…
Ved ansøgning af 11. maj 2015 har ejerne at ejendommen søgt Egedal kommune om tilladelse til at
opføre en tilbygning på 38 m2 og en overdækning på 4 m2 til eksisterende bolig på 106 m2.
Ansøgningen er suppleret med redegørelse om at bygningen ønskes opført i 1 plan i tilsvarende stil
og materialevalg som eksisterende bygning, med gulpudset facade og sprossede vinduer. Tag på
tilbygning dækkes med tagpap. Eksisterende bolig er udformet i 1½ plan med valmet tag og tagdækning at tegl.
I forbindelse hermed er oplyst, at eksisterende entre og badeværelse på i alt 6 m2 i nuværende bolig
nedrives. Det samlede beboelsesareal vil herefter blive på 138 m2.
Ejendommen
Ejendommen har status som fritliggende enfamiliehus i landzone, med et grundareal på i alt 2.755
m2.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendommen godkendt følgende bygninger:
• Bygningsnr. 1: Fritliggende enfamiliehus på 106 m2 opført i 1920.
Fredning af områder i Mølleådalen
Ejendommen er omfattet at Fredningskendelse at den 28. november 1945 og Overfredningsnævnets
kendelse at den 29. februar 1948 angående fredning af områder i Mølleådalen Vest og Nord for
Farum Sø.
Ejendommen er ifølge erstatningsopgørelse nr. 32, pålagt Servitut som Type C, Fredningspåstand
for ejendomme med mindre hus og have.
Arealerne er fredet således, at det uden Fredningsmyndighedernes samtykke er forbudt at opføre
bygninger at enhver art, herunder drivhuse, boder, skure og lign. Ved genopførelse eller ombygning
at eksisterende bygninger skal tegninger forinden godkendes af fredningsrnyndighederne.
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Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Landzone
Det ansøgte byggeri kræver ikke landzonetilladelse. Hjemmel findes i planloven § 36, stk. 1 nr. 9
om at landzonetllladelse efter § 35, stk. 1, ikke kræves for til og ombygning at helårshus, hvorved
husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m2. Boligen vil få et samlet boligareal på 138
m2.
Kommuneplan 2009—2021 fra Egedal Kommune
Ejendommen er placeret i område hvor landskabet og naturen er omfattet at beskytteIsesinteresser.
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 - 2021 blandt andet omfattet af:
• Skovbyggelinjer
• Beskyttede naturtyper
• Bevaringsværdige landskaber
• Kulturmiljøer
• EF-habitatområder
• Geologisk interesseområde
Kommunens vurdering
Kommunen vurderer, at tilbygningen med sit omfang og sin placering ikke vil komme til at virke
dominerende i landskabet. Tilbygningen tilpasser sig hovedhuset med tilsvarende materiale på
ydervægge og vinduer.
Den ønskede tilbygning er af et begrænset omfang og betragtes som en acceptabel udvidelse der
opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bolig.
Egedal Kommune kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet det ligger inden
for formålsbestemmelserne for fredningen.”
I forbindelse med skrivelsen af 7. juli 2015 er blandt andet bilagt tegningsmateriale for det ansøgte
byggeri og situationsplan for ejendommen.
Høringssvar:
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 8. september 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, anført:
”… Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af
Mølleådalen Vest og Nord for Farum.
Det fremgår af fredningen, at ejendommen er pålagt servitut C hvilket betyder, at arealerne er fredet
således, at det uden fredningsnævnets samtykke er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, drivhuse, skure og lignende. Ved genopbygning eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger forinden godkendes af fredningsnævnet.
Ejendommen grænser op til Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov. Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt.
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Sagen er fuldt oplyst i ansøgningsmaterialet.
Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
…”
Supplerende om fredningen:
Fredningsnævnet bemærker, at det af fredningsafgørelsen blandt andet fremgår, at fredningsformålet primært er en tilstandsfredning, der tillige skal sikre offentligheden adgang til en del af de fredede arealer. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at det nu fredede område har stor landskabelig
skønhed, og at hensigten er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.
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 efter en samlet vurdering 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. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte er tilpasset de eksisterende forhold på ejendommen, at det ansøgte er af begrænset størrelse, at den eksisterende beboelse størrelsesmæssigt er begrænset samt at det ansøgte i øvrigt ikke visuelt fremstår som
markant i omgivelserne herunder særligt i forhold til det øvrige fredningsområde. Fredningsnævnet
finder endvidere at kunne lægge til grund, 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.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt til:
Helga Kristine Korsgaard Helth, Farumvej 100, 3520 Farum
Pr. e-mail til:
Mikael Lund Jespersen, mikael@lundjepsen.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 28. februar 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-087-2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabsskur på ejendommen
matr. nr. 1l Hestetangs Mølle, Uggeløse, beliggende Hestetangsvej 208, 3520 Farum, Allerød
Ansøgningen, fredningsbestemmelser og Allerød Kommunes udtalelse:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 29. september 2015 gennem Allerød Kommune modtaget en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation
og godkendelse til opførelse af et nyt redskabsskur på ejendommen. Af kommunens henvendelse
fremgår:
”…
Sagsredegørelse
Der søges om at erstatte et eksisterende redskabsskur med et nyt. Se vedlagte billeder og kort. Skuret måler 2.9 x 5 meter og er 2 meter højt. Det eksisterende er ikke tidligere anmeldt eller registreret
i BBR.
Ejendommen er omfattet at fredningsnævnets kendelse at 28. november 1945 og Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 om fredning langs Mølleåen Allerød Kommune. Fredningen
består af 5 servitut typer: A, B, C, D, E. Ejendommen matr.nr. 11 Hestetangs Mølle, Uggeløse er
omfattet af servitut type B. Fredningens formål er at bevare landskabets karakter for eftertiden. Af
Servitut B fremgår bl.a.:
I) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de at de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) At opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure, eller andre indretninger der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign. 2
b) At foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon, eller
4) Ved genopførelse eller ombygning at eksisterende bygninger, skal tegningerne forinden godkendes af fredningsmyndighederne.
Ejendommen er beliggende i landzone. Arealet er i henhold til Allerød Kommuneplan 2013 - 2015
omfattet at Geologisk lnteresseområde, Værdifuldt Kulturmiljø, Bevaringsværdigt landskab og Naturbeskyttelsesområde.
Arealet er ligeledes beliggende i Habitatområde nr. 123- øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov og indenfor skovbyggelinjen.

2

Allerød Kommunes indstilling
Forvaltningen har vurderet at det ansøgte er af underordnet betydning og ikke vil påvirke de landskabelige, geologiske og naturmæssige værdier negativt. Allerød Kommunen anbefaler derfor at
projektet godkendes at Fredningsnævnet.”
I forbindelse med henvendelsen fra kommunen er bilagt en situationstegning med placeringsangivelse af det ansøgte samt fotos af det eksisterende skur, der skal erstattes, samt angivelse af beklædningen, der er i træ, af det ansøgte skur.
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Allerød afdeling, har den 1. november 2015 oplyst, at foreningen kan anbefale det ansøgte.
Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har den 21. januar 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4,
oplyst blandt andet, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 139 (habitatområde nr.
123), men at det ansøgte ikke vurderes til at have negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget. Det
ansøgte vil efter styrelsens vurdering endvidere ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
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 efter en samlet vurdering at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke at
være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det ansøgte skal erstatte et byggeri, der har henstået upåtalt i
en tidsperiode, der må antages at være ikke kortvarig, ligesom det ansøgte har samme formål som
det hidtidige byggeri. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, 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 et vilkår, at det ansøgte byggeri farvemæssigt bliver tilsvarende det nuværende byggeri eller gives en anden jordfarve.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen 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 en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf.
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
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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 eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. brev til:
Hans Hjordt Hansen, Hestetangsvej 208, 3520 Farum
Pr. e-mail til:
Allerød Kommune, att: Jakob Poulsen, japo@alleroed.dk
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Allerød
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Jeanette Birch Cruz
Hestetangsvej 153
3520 Farum

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-8-2016
Den 5. april 2016

Mølleådalen – ombygning af eksisterende carport
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til ombygning af eksisterende carport
til lukket garage på ejendommen matr. nr. 11u Farum By, Farum, beliggende Hestetangsvej
153, 3520 Farum. Dispensation til opførelse af carporten blev i sin tid meddelt af det daværende Fredningsnævn for Frederiksborg Amt ved afgørelse af 14. februar 2005. Carporten har
et areal på 69 m², hvoraf de 36 m² udgøres af to udhuse indbygget i carporten. Den åbne del af
carporten ønskes nu ændret til en lukket garage. Projektet er i øvrigt nærmere beskrevet i det
materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af det til afgørelsen vedlagte kortbilag.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Carporten er beliggende på ejendommen matr. nr. 11u Farum By, Farum, som er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen
vest for Farum Sø.
Det nuværende matr. nr. 11u Farum By, Farum er en del af det tidligere matr. nr. 11g Farum
By, Farum, som i Overfredningsnævnets afgørelse har lb. nr. 19 (sammen med matr. nr. 11l).
I henhold til Overfredningsnævnets afgørelse er matr. nr. 11g og 11l pålagt servituttyperne A
og C.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte projekt planlægges gennemført i Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal,
Furesø og Frederiksdal Skov (habitatområde nr. 123).
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil have negation påvirkning på Natura 2000områdets udpegningsgrundlag.
Naturstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Sagens behandling
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Der er ikke fremkommet indsigelser mod det ansøgte.
Furesø kommune har udtalt, at der er tale om en mindre bygningsændring, som kommunen
finder ikke vil påvirke landskabet eller på anden måde være i strid med fredningens formål.
Kommunen har lagt vægt på, at der er tale om en eksisterende lovlig bygning, hvor der ikke
sker ændringer af bygningens areal eller højde.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.

Side 3 af 6

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet. Det ansøgte findes således ikke at stride mod frednings formål om at bevare landskabets karakter for eftertiden. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der er tale om
en mindre ændring af en eksisterende lovlig bygning, hvor der ikke sker ændring af hverken
bygningens areal eller højde.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Britt Falster Klitgaard
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Furesø kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet. De skal klage via Klageportalen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•

Adressaten for afgørelsen,
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•
•
•
•
•
•

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.

Hvis De ønsker at klage over afgørelsen, finder De et link til Klageportalen på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. De logger på
ww.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når De klager, skal De
betale et gebyr på 500 kr. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Det er i dette tilfælde Fredningsnævnet for København. Fredningsnævnet for København videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Klagegebyret betales ved brug af betalingskort inden klagen afsluttes på Klageportalen. 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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klageren i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.

Side 5 af 6

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 klageren
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 24. april 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NJS-014-2016: Opførelse af carport på matr.nr. 26 a Ganløse By, Ganløse, Farumvej 145,
3520 Farum, Egedal Kommune
Ansøgning
Hans Jacob Nyvold Andersen har den 27. september 2015 indgivet ansøgning til Egedal Kommune
om tilladelse til at opføre en carport på sin ejendom beliggende Farumvej 145. Carporten planlægges opført med et areal på 46 m2 og en højde på under 2,6 m. Ejendommen er en landbrugsejendom
på 10 ha. På ejendommen er der følgende bygninger:
1)
2)
3)
4)

Stuehus fra 1920 på 142 m2, heraf 46 m2 udnyttet tagetage
Stald fra 1880 på 102 m2
Driftsbygning fra 1880 på 100 m2 og
Maskinhus/garage fra 1880 på 68 m2.

Carporten ønskes placeret i vinklen mellem to af bygningerne fra 1880. Opførelsen skal ske med 6
træstolper og fladt tag. Der er fremlagt tegning og fotos vedrørende projektet.
Fredningsbestemmelser
Ejendommen er omfattet af kendelse af 28. november 1945 fra fredningsnævnet og kendelse af 29.
februar 1948 fra Overfredningsnævnet. Fredningsbestemmelsernes Type B er gældende for ejendommen. Det fremgår heraf:
”Type B
Fredningspåstand for Landbrugsarealer med Landbrugsbyggeri
1. Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres, men de skal med de af
de følgende Bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2. Det er navnlig forbudt:
a. At opføre bygninger, som ikke kræves af Ejendommens Drift som landbrugsejendom, samt
at anbringe Drivhuse, Boder, Skure eller andre Indretninger, der kan virke misprydende …”
Udtalelser
Egedal Kommune har den 10. februar 2016 videresendt ansøgningen. Kommunen har anbefalet, at
der gives dispensation til det ansøgte. Kommunen har henvist til, at der er tale om en acceptabel
bygning til nutidig brug af en landbrugsejendom, og at carporten vil ligge skjult fra vejen, da der er
bygninger og tæt bevoksning mellem den ønskede placering og vejen. Bygningen vurderes tillige
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ikke at være dominerende i forhold til stien ved Mølleåen, da ejendommen ligger på et højt plateau,
der først senere går stejlt ned mod Mølleåen. Kommunen har med hensyn til selve konstruktionen
anført, at carporten af brandhensyn bør opføres med gips i tagkonstruktionen, min 2,4 m inde fra de
stråtækte bygninger.
Der er endvidere afgivet udtalelse af Naturstyrelsen den 31. marts 2016 med bemærkninger af teknisk karakter. Det fremgår af udtalelsen, at den ansøgte carport ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på
habitatdirektivet bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter.
Fredningsnævnet finder efter det anførte, at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, er opfyldt.
Fredningsnævnets afgørelse
Af de grunde, der er anført af Egedal Kommune tillader fredningsnævnet det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Tilladelsen må ikke udnyttes før end klagefristen på 4 uger er udløbet, jf. naturbeskyttelseslovens §
87, stk. 3, nr. 1. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Morten Larsen
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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den
påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Hans Jacob Nyvold Andersen og Sidsel Gry Nyvold Andersen, e-mail: hjan@novonordisk.com
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
Foreningen Naturparkens Venner
DOF
DOF København

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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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.
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Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 30. april 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-057-2016 - Ansøgning om tilladelse til at opføre en maskinhal på ejendommen matr.
nr. 25a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 137A, 3520 Farum, Egedal kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes bemærkninger:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 9. september 2016 fra Egedal Kommune modtaget en
ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der ønskes fredningsnævnets tilladelse til, at der
kan opføres en maskinhal på ejendommen. Det fremgår af ansøgningen blandt andet:
”…
Ved ansøgning af 06-06-2016 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at opføre en maskinhal på
54 m2. Maskinhallen ønskes opført med 1 på 2 bræddebeklædning og med tagpap.
Ansøgningen er suppleret med redegørelse af 28.6.2016.
I forbindelse hermed er oplyst, at maskinhuset udelukkende skal benyttes til maskiner i forbindelse
med landbrugets drift på den pågældende ejendom. Det er tidligere oplyst, at der på ejendommen
oprindeligt har været traktatørsted, hvor der i dag er selskabslokaler.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt følgende bygninger:
1. Selskabslokaler på 100 m2. Bolig på overetagen på 100 m2. Bygningen er fra 1910.
2. Selskabslokaler på 100 m2. Bygningen er fra 1885.
3. Stuehus med et boligareal på 181 m2. Bygningen er fra 2009.
4. Driftsbygning på 160 m med høloft. Bygningen er fra 1910.
5. Bygning til udhusformål samt toiletter Bygningen er fra 1885.
6. Carport på 28 m2. Bygningen er fra 2012.
Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 28.11.1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
29.02.1945.
Ejendommen er omfattet af en type B - Landbrugsarealer med landbrugsbygninger.
Det fremgår særligt af bestemmelserne, at:
“1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt: a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som land-
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brugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
Kommuneplan 2009 - 2021 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 - 2021 udlagt i natura 2000 område. Der er beskyttede naturtyper på det meste af ejendommen. Herudover er den omfattet af ydre kiler, skovbyggelinje, kulturmiljø, Farum naturpark, bevaringsværdige landskaber mm. Maskinhuset opføres
udenfor de beskyttede naturtyper pa ejendommen.
Kommunens vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet vi vurderer at maskinhuset er
nødvendigt for landbrugets drift, herunder vurderer vi at de eksisterende bygninger, der ikke er i
brug til landbrugets drift, ikke er egnet til formålet.
Bygningen har et beskedent omfang og en diskret beliggenhed, samt et afdæmpet materialevalg, og
vurderes indpasset fint på ejendommen.
Der bør sættes vilkår om, at det beskyttede overdrev, tæt på byggeriet, ikke berøres under byggeprocessen, og at bygningen holdes i dæmpede jordfarver.”
Af den medsendte ansøgning til kommunen fremgår af en af ejendommens ejer udarbejdet supplerende redegørelse:
”Redegørelse og begrundelse for at nyt maskinhus er driftsmæssigt nødvendigt for landbruget.
Til brug for driften af Kalkgaardens jorde og udendørs arealer generelt, er vi nødsaget til at have
større maskiner. Det drejer sig om traktorer og dertilhørende redskaber såsom barkpudser og
bagskovl, samt en del mindre maskiner til vedligeholdelse og pleje. Desuden har vi en transportør,
så vi kan få hø og halm på loftet.”
Af medsendt tegningsmateriale for det ansøgte fremgår blandt andet, at maskinhallens højde er 4,3
meter.
Placeringssted:
Placeringsstedet for det ansøgte fremgår af en indsendt placeringsskitse:

Skriftlige høringssvar:
Friluftsrådet, Egedal, har den 2. oktober 2016 meddelt, at det ansøgte ikke giver anledning til bemærkninger.
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har den 12. oktober 2016 udtalt:
”…
Kalkgården er et kulturminde, der er uløseligt forbundet med Naturparken mellem Farum og Slangerup og som bør bevares. Gården har en markant fremtræden på kanten af Mølleådalen og kan ses
viden om og enhver forandring af ejendommen må ske med pietetsfølelse over for både gårdens
historie og visuelle fremtoning i landskabet.
Det er vanskeligt med baggrund i det fremsendte materiale på fornuftig vis at bedømme hvorledes
den planlagte bygning vil påvirke udsigterne fra forskellige steder i området og Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at der skal være tungtvejende grunde til at godkende en udvidelse
af driftsbygningernes samlede areal på stedet. Der forefindes for nærværende omkring 280 m2
driftsbygninger og vi finder ikke med baggrund i de fremsendte oplysninger, at det er tilfredsstillende godtgjort, at det til driften af de ca. 10 td. land landbrugsjord er nødvendigt med yderligere
bygninger.
Der skal gøres opmærksom på, at den ene staldbygning nu ifølge stedets egen hjemmeside
http://www.kalkgaarden.dk/?id=2 12461 anvendes til selskabslokaler og at der på stedet udlejes
hestebokse http://www.kalkgaarden.dk/heste. Hestepension anses ikke for jordbrug i henhold til
gældende lovgivning. Inddragelse af driftsbygninger til andet formål kan ikke begrunde et ønske om
yderligere driftsbygninger.
I fald det efter en konkret vurdering skønnes nødvendigt for driften, anbefales det at bygningen enten placeres i forlængelse af bygning C eller udføres som en udbygning af bygning C.”
Foreningen Naturparkens Venner har den 14. oktober 2016 fremsendt en udtalelse i sagen. Det
fremgår heraf:
”…
Kalkgården ligger markant på kanten af Mølleådalen og var som traktørsted i sin tid et centrum for
Naturparken på grund af sin beliggenhed. Dens centrale beliggenhed gjorde den i 1942 mål for det
faglige arbejdsudvalgs indledende præsentationstur for offentligheden. Den fortsatte betydning af
Naturparken understreges af, at de omliggende kommuners byråd netop har vedtaget at medtage
Naturparken i kommuneplanerne og ansøgt om mærkning i Danske Naturparker. Det offentlige
traktørsted er i dag historie, men beliggenheden mellem Farumvej og Mølleådalen er uændret - og
udsigterne over og fra denne dal var og er et væsentligt element i fredningen.
I dag drives der selskabslokaler i stedet for traktørsted i hovedbygningen og nu også i en nyrenoveret staldbygning (se hjemmesiden http://www.kalkgaarden.dk!?id2 12461). Ifølge hjemmesiden
udlejer Kalkgården desuden til opstaldning af heste. Overflødige eksisterende lokaler kan benyttes
til andre erhvervsmæssige aktiviteter end drift af jordbruget, men de kan ikke nødvendiggøre yderligere byggeri - hverken selskabslokaler, hestepension eller rytterstue hertil, da hestepension heller
ikke henregnes som jordbrug i landbrugslovgivningens forstand. Os bekendt kræver fåredrift heller
ikke nødvendigvis stald.
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…
Hertil kommer, at området senere er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde - et hensyn
til de geologiske formationer og publikums oplevelse af dem, som allerede indgik i overvejelserne
om formålet på fredningstidspunktet.
Den ansøgte bygning skal ligge på arealet mellem vejen og dalen og vil, når der ikke er blade på
træerne, spærre for noget af udsigten fra vejen og vil også kunne ses fra Hestetangsvej, som er National cykelrute 2. Den vil antageligt også kunne ses fra Bastrupstien, som er Naturparkens hovedsti, når der ikke er blade på træerne, men det afhænger af højde og placering, hvilket vi ikke kan
vurdere på grundlag af det foreliggende kort.
Kalkgårdens driftsbygninger er ifølge luftfotos på 160 m2 + anslået 120 m2, hvilket må og har været tilstrækkeligt til driften af de 10 td. land bestående af skråning og mose, som i mange år har været afgræsset. Der er ikke tale om egentlig bygningsfredning, men om deres betydning for de fredede omgivelser. Der er antageligt ikke noget i vejen for ombygning eller fornyelse af den vestlige
bygning (c), hvis bygningen ikke er hensigtsmæssig, som det antydes af, at dens m2 og anvendelse
ikke fremgår af kommunens anbefaling. Derimod kan en udvidelse af det bebyggede areal med indflydelse på udsigten ikke begrundes i et hensyn til jordens landbrugsmæssige drift, når den ene
driftsbygning er inddraget til andre formål. Det vil derfor være i strid med fredningsbestemmelsernes ord og formål.
Subsidiært - hvis man alligevel ud fra en konkret vurdering måtte finde det nødvendigt af hensyn til
driften i forhold til formålet - må en ekstra bygning placeres i forlængelse af vestbygningen (c), så
den kommer til at stå i krogen mellem vestbygningen og laden (d), som en del af det eksisterende
bygningskompleks.”
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 17. oktober 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, blandt andet oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (habitatområde 123). Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdirektivets bilag II og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter.
Øvrige oplysninger:
Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensationsgodkendelser for ejendommen blandt andet i
relation til ejendommens driftsbygninger. Fredningsnævnet meddelte således ved afgørelse af 6.
juni 2007 (FS 91/2007) blandt andet principtilladelse til at nedrive og genopføre en lade (bygning
nr. 4) med samme størrelse, materialevalg og udseende som den dengang eksisterende bygning.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 20. marts 2017 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog ejendommens ejere (ansøger) samt repræsentanter fra Egedal Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, samt Friluftsrådet, Egedal.
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Under besigtigelsen blev ejendommen og dens omgivelser beset. Det kunne konstateres, at ejendommens markredskaber i vidt omfang bliver opbevaret udendørs og placeret forskellige steder
omkring ejendommens bygningsmasse. Placeringen af det ansøgte maskinhus blev påvist. Afstanden til nærmeste eksisterende bygning vil være ca. 5 meter.
Ansøgerne oplyste, at placeringsstedet er valgt i dialog med kommunen. Det ansøgte maskinhus vil
have en størrelse på 6 x 9 meter. Maskinhuset skal alene anvendes til maskinopbevaring. Ingen af
de nuværende bygninger kan anvendes hertil, idet maskinerne er for store til at kunne placeres i de
nuværende bygninger. Et eksisterende skur i træ vil samtidig blive nedrevet. På ejendommen er der
fårehold, hestepension og egne heste. Der er et jordtilliggende på 20 tønder land med kuperet terræn. Der er nu selskabslokaler (200 m2) i de lokaler, hvor der før var traktørsted. Der er etableret en
”staldstue” i en eksisterende bygning (oprindelig staldbygning), som tænkes anvendt i forbindelse
med besøg fra skoleklasser m.v. Staldstuen er på 20-25 m2.
De mødte fra Egedal Kommune gav udtryk for, at der tale om ansøgning til en beskeden bygning,
og at placeringen af denne også ud fra de fredningsmæssige interesser må anses for at være acceptabel.
De mødte kunne i øvrigt i det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Aage Krogsdam.
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 den ansøgte bygning til brug for maskinopbevaring er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, ligesom det må lægges til
grund, at ingen af ejendommens eksisterende bygninger er egnet hertil. De erhvervsmæssige lokaler, der anvendes til ikke landbrugsformål (selskabslokaler m.v.) svarer i vidt omfang til de lokaler,
der tidligere og fra før fredningen har været anvendt til traktørsted. Placeringen af det ansøgte maskinhus findes at være sket under behørig hensyntagen til de fredningsmæssige interesser. Det ansøgte findes derfor at kunne tillades efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det ansøgte er ikke
hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte. Det er et vilkår for tilladelsen, at maskinhallen holdes i
dæmpede jordfarver. Fredningsnævnet henviser endvidere til, at det beskyttede overdrev, tæt på
byggeriet, som anbefalet af kommunen ikke bør berøres under byggeprocessen.
En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen 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,
jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
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En tilladelse 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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Luise og Martin Hanssing, privat@kalkgaarden.com
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Foreningen Naturparkens Venner
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Furesø Kommune
Att.: Jens Søndergaard Kristensen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-33-2017

Via e-post: jesk@furesoe.dk

Den 11. august 2017

Mølleådalen – Tilbygning til graverbolig
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til opførelse af tilbygning til en graverbolig på ejendommen matr.nr. 1a Farum By, beliggende Kålundsvej 33A / 35 i Farum. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere
placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29.
februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”Nr. 74. Matr. Nr. la, le, 1d Farum; Farum Præstegård.
Arealet udgør de under Farum Præstegård hørende jorder bortset fra et mindre areal nær Farum
by.
Som vilkår for at gå med til fredningen har de kirkelige myndigheder stillet krav om
1. at adgangsvejen til "Store bjerg" vedligeholdes af Farum Kommune
2. at der ikke indrømmes offentlig færdselsret ad gårdens markvej
3. at Retten til tørveskær og udhugning og beplantning i mosearealet ikke indskrænkes, samt
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4. at der forbeholdes ret til at udlægge areal til kirkegård samt ret til eventuelt efter eventuelt ildsvåde og lignende at henflytte gårdens bygninger til det fredede areal.
Desuden har stiftsøvrigheden stillet krav om, at der tillægges Lønningsfonden en erstatning, stor
8.000 Kr.
Fredningsnævnet har tiltrådt disse vilkår. Med det heraf flydende forbehold pålægges der ejendommen servitut A. Der åbnes almenheden adgang til ”Storebjerg”.
Erstatningen er fastsat til 8.000 Kr.
…
Servitut type A:
1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af
de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på
samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer,
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre
indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald derpå
c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at udnytte bredderne til henkastning af
affald
d) at nedbryde stendiger
3) Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:
a) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og lovende
hegn
b) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af den eksisterende,
c) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejrettigheder over arealet,
d) at udstykke de under fredningen inddragne matr. nr.e eller dele heraf ud over det til
fastsættelse af fredningsgrænsen nødvendige.”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom. Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har besigtiget projektet.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Furesø Kommune har oplyst, at Beboerforeningen Farum Landsby har vurderet at der er en
god arkitektonisk helhed i projektet, dog vurderer foreningen, at længebygningens areal bør
reduceres. Bygningens fremtræden vurderes af foreningen at være mindre passende til de bevaringsværdige omgivelser da længebygningen med det ansøgte arkitektoniske udtryk efter
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foreningens vurdering passer bedre til et parcelhuskvarter og derfor foreslås det, at vinduer
skal tilpasses ift. det eksisterende hus og forsynes med sprosser.
Furesø Kommune har vurderet bemærkninger og indsigelser og har anbefalet det ansøgte:
- tilbygning til den eksisterende og tidligere graverbolig i form af mellembygning og
længebygning som ansøgt. i alt 93 m²
- sekundært byggeri i form at carport og skur, i alt 18 m²
- nedrivning af eksisterende tilbygning til den oprindelige graverbolig, i alt 19 m²
Furesø Kommunes vurdering beror på en helhedsvurdering af det ansøgte i tilknytning til et
registreret bevaringsværdigt byggeri ved Farum Kirke og Præstegård og på den baggrund er
det vurderet, at det ny byggeri tilpasses som volumen, men gives et nutidigt præg med meget
nedtonede midler med enkle og stedtypiske materialer såsom tagteglsten og pudsede facader.
Den ny bygning underordner sig det eksisterende hus ved at være en smal længe med lavere
højde.
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at foreningen ikke har nogen indvendinger, men
ønsker at vinduerne i længebygningen tilpasses vinduernes stil i det eksisterende hus - med
mindre vinduesareal og med sprosser.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet, på det vilkår, at den eksisterende, skærmende beplantning omkring boligen i videst muligt omfang bevares.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte efter nævnets vurdering ikke strider mod
fredningens formål.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke
udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er
påkrævet.
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
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 klagenævnets
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 offentliggjort i
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forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets
digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 14. november 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-056-2017 – Ansøgning om tilladelse til arealoverførsel vedrørende ejendommene matr. nr. 103ae, 103i og 103æ Ganløse By, Ganløse, beliggende Sortmosen 6, 17 og 21, 3520
Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen:
Landinspektør Ditte Geertsen, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S, har den 22. august 2017 på vegne
af ejerne af ovennævnte ejendomme rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet
der ønskes foretaget arealoverførsel mellem ejendommene. Af henvendelsen fremgår blandt andet:
”… På vegne af ejerne af ejendommene matr.nr. 103ae, 103i og 103æ Ganløse By, Ganløse anmodes om Fredningsnævnets tilladelse til arealoverførsel, således som det er vist i princippet på vedhæftede rids og oversigtskort.
Ejendommene:
Matr.nr. 103ae og 103a Ganløse By, Ganløse udgør en samlet ejendom og anvendes til mose/spejderformål. Ejendommen ejes af Stavnfonden.
Ejendommen udgør i henhold til matriklens oplysninger i alt 8,8 ha, heraf vej 1217 kvm
Ejendommen er ikke registreret som en landbrugsejendom.
Matr.nr. 103i Ganløse By, Ganløse udgør i henhold til matriklens oplysninger 5,3 ha og anvendes til
landbrug.
Ejendommen er registreret som en landbrugsejendom.
Ejendommen ejes af Lars Bendix Christensen & Marianne Jermiin.
Matr.nr. 103æ Ganløse By Ganløse og matr.nr. 103ac Ganløse By, Ganløse er to selvstændige ejendomme og anvendes til beboelse i landzone / græs / moseareal. De er noteret med eet ejendomsnr.
Matr.nr. 103æ udgør i henhold til matriklens oplysninger 873 kvm. Matr.nr. 103ac udgør i henhold
til matriklens oplysninger 5010 kvm
Ejendommene er ikke registreret som en landbrugsejendom.
Ejendommene ejes af Ulf Moth Gilberg & Ulla I Viktoria Scherfig Gilberg.
Fredningsbestemmelser
Matr.nr. 103ae Ganløse By, Ganløse (i fredningskendelsen benævnt som en del af matr.nr. 103a,
103m og 103n smst.) er omfattet af fredningstype A. Af denne fremgår blandt andet, at tilstanden af
arealerne ikke må forandres og arealerne må udelukkende kunne udnyttes på samme måde som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer. Af fredningsbestemmelserne fremgår endvidere, at der ikke
må ske udstykning af de inden for fredningen inddragne matrikler eller dele heraf ud over det til
fastsættelse af fredningsgrænserne nødvendige. Det fremgår endvidere, at det ikke er tilladt at anlægge veje eller stier eller tilstå tredjemand vejrettigheder over arealet.
De modtagende ejendomme matr.nr. 103i og 103æ er omfattet af henholdsvis fredningstype A og
fredningstype E.
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Fremtidig anvendelse
Med arealoverførslerne ønskes matr.nr. 103ae Ganløse By, Ganløse delt, således at den ene halvdel
af matriklen overføres til landbrugsejendommen matr.nr. 103i smst. og den anden halvdel overføres
til ejendommen matr.nr. 103æ. Anvendelsen af matr.nr. 103ae Ganløse By, Ganløse vil uændret
være græs/mose/bevoksning helt i overensstemmelse med fredningens bestemmelser.
Arealoverførslerne medfører ingen fysiske ændringer på de overførte arealer – der opføres ikke
yderligere bebyggelse og der etableres ikke yderligere veje mv.
Anden lovgivning
Der ikke er pålagt landbrugspligt på matr.nr. 103ae Ganløse By, Ganløse, hvorfor arealerne iht.
landbrugslovens bestemmelser kan overføres til matr.nr. 103æ uden tilladelse fra Styrelsen for
Landbrug.
Det vurderes, at arealoverførslen til matr.nr. 103æ ikke kræver landzonetilladelse, idet der ikke vil
ske en ændret anvendelse af det overførte areal. Egedal Kommune er landzonemyndighed.
Tinglyste forhold
Tinglyste dokumenter på matr.nr. 103a og 103a Ganløse By, Ganløse (22.08.2017)
Prioritet Dato LøAkt/sidetal Tekst
benr.
1
24.03.1948- 17_AHDok om fred913713-17 I_426
ning
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Bemærkning

Vurdering

Dokumentet vedrører fredning af
områder i Mølleådalen vest og
nord for Farum
Sø.

Se ovenfor.

2

17.11.1978- Side 32
42222-17

Dok om tilbygning til spejderhytte mv

Bebyggelsen på
ejendommen må
alene anvendes
til ungdomsformål (spejderformål og lignende)

3

20.08.1982- Side 3318767-17

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
Ikke til hinder
for prioritering

Dokumentet vedr
el-kabel langs
den nordlige side
af vejen på matr.nr. 103a.
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07.05.1992- Side 399382-17

Dok om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret mv

Dokumentet
vedr. græsningsaftale samt bestemmelser om
hegn, gødskning,
offentlighedens
ret til at færdes
på ejendommen i

Dokumentet har ikke
betydning for
salg/arealoverførsel
af matr.nr. 103ae.
Bygningerne er beliggende på restejendommen.
Dokumentet har ikke
betydning for
salg/arealoverførsel
af matr.nr. 103ae.
Ledningerne er beliggende på restejendommen.
Dokumentet har ikke
betydning for
salg/arealoverførsel
af matr.nr. 103ae.

3
samme lovlige
omfang, som før
indhegningen
mv.
Aftalen opsiges
automatisk den
01.07.2001. Aftalen kan forlænges efter genforhandling. Påtaleretten har Egedal
Kommune (tidl.
Frederiksborg
Amt).
…”
I forbindelse med henvendelsen er fremsendt nedenstående luftfoto med angivelse af det ansøgte:
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Høringssvar:
Egedal Kommune, der er pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen har den 21. september 2017
angivet blandt andet, at det ansøgte er en arealoverførsel og ikke en udstykning, hvorfor det er kom-
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munens opfattelse, at det ansøgte ikke er hindret af fredningens bestemmelser samt at kommunen
ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Friluftsraadet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 11. september 2017 meddelt, at foreningen ikke
har indvendinger mod det ansøgte.
Miljøstyrelsen har den 20. september 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet
angivet:
”Som det fremgår af følgende skematiske oversigt, søges der om dispensation til at overføre arealer
fra matr. nr. 103 ae Ganløse By, Ganløse (del af ejendommen matr. nr. 103a) til henholdsvis matr.
nr. 103i og 103æ begge Ganløse By, Ganløse. Det drejer sig om henholdsvis ca. 3,12 til matr. nr.
103i og 2,98 til matr. nr. 103æ. (Selvom matr. nr. 103ac er nævnt i oversigten synes ejendommen
ikke at være omfattet af arealoverførslerne).
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De berørte arealer er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning
af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum.
Det areal der ønskes arealoverført til henholdsvis matr. nr. 103i og 103æ er omfattet af fredningsbestemmelserne type A, hvoraf det fremgår, at det navnlig er forbudt bl.a. at udstykke de under fredningen omfattede matrikelnumre eller dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen
nødvendige.
Der er i ansøgningen ikke redegjort nærmere for baggrunden for ønsket om de arealmæssige ændringer.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …

Det areal der ønskes arealoverført er beliggende i Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal,
Furesø og Frederiksdal Skov (fuglebeskyttelsesområde nr. 109 og habitatområde nr. 123).
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 109:
Rørhøg
Plettet rørvagtel
Isfugl
Sortspætte
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
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7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdirektivets
bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionalitet for disse arter.”
Supplerende om fredningen:
Af fredningsafgørelsen fra 1948 fremgår supplerende blandt andet, at fredningen primært er en tilstandsfredning, der tillige har til formål at give offentligheden adgang til arealerne. Det fremgår
herunder af fredningsafgørelsen, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets
karakter for eftertiden. For arealer omfattet af servitut A (landbrugsarealer uden landbrugsbygninger) er det bestemt, at arealerne fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med
nærmere angivne undtagelser udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis
som landbrugsarealer. Der er i forlængelse heraf fastsat en række begrænsninger herunder i relation
til bebyggelse, beplantning, afgravning og opfyldning, anlæg af veje og stier samt forbud mod at
udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ud over det til fastsættelse
af fredningsgrænsen nødvendige.
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.
Der fremgår af ansøgningen til fredningsnævnet, at det ansøgte ikke medfører fysiske ændringer på
de overførte arealer, herunder at der ikke opføres yderligere bebyggelse eller etableres nye veje eller
stier. Fredningsnævnet bemærker herefter, at det ansøgte må antages at have en underordnet indvirkning på forholdene i det fredede område, og at det ansøgte ikke vil være i strid med de hensyn,
som fredningen skal varetage. På denne baggrund findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til grund, 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. Fredningsnævnet bemærker, at de nugældende fredningsbestemmelser for det areal, der ønskes arealoverført, efter
arealoverførslen uændret vil være gældende for det pågældende areal.
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/godkendelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klage-
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fristen 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.
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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
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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:
Ulla Inge Viktoria Gilberg og Ulf Moth Gilberg, Sortmosen 17, Ganløse Ore, 3520 Farum, mail:
umg@dpa-system.dk
Marianne Jermiin og Lars Bendix Christensen, Sortmosen 6, Ganløse Ore, 3520 Farum, mail:
lbc@Wissenberg.dk
Stavnsfonden, att: Peter Cens Jensen, Sortmosen 21, Ganløse Ore, 3520 Farum, mail:
cens@mail.tele.dk
Landinspektørfirmaet LE 34 A/S, att: Ditte Geertsen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød, mail:
dg@le34.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Egedal
Miljøstyrelsen
Foreningen Naturparkens Venner
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Furesø Kommune
Att.: Mette Bjerre Larsen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-17-2018

Via e-post: mbla@furesoe.dk

Den 4. april 2018

Mølleådalen – Naturpleje
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til gennemførelse af naturpleje i form
af fjernelse eller udtynding af beplantning, herunder opvækst af pil, el og birk samt af nåletræsbeplantninger, i perioden 2016- 2020 i et område, der omfatter den væsentligste del af det
fredede areal. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29.
februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Fredningen
består af 5 servitut typer: A, B, C, D, E.
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Efter det i ansøgningen oplyste vil det ansøgte projekt berøre ejendomme omfattet af servituttype A, B og E. Fredningens formål er at bevare landskabets karakter for eftertiden.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende (enslydende for type A, B og E):
” Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:
a) at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende
Hegn”

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 15. august 2016 meddelt Furesø Kommune dispensation til et tilsvarende projekt, dog alene for så vidt angår fredningsområdets servituttype A.
Kommunen er nu blevet opmærksom på, at også arealer omfattet af servituttyperne B og E er
berørt, hvorfor supplerende dispensationsansøgning er indgivet.
Dispensationsansøgningen omfatter tillige arealer i Allerød og Egedal Kommuner, der hører
under Fredningsnævnet for Nordsjælland. Miljøstyrelsen har ved brev af 21. marts 2018 i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 7, bemyndiget Fredningsnævnet for København
til at behandle sagen også for så vidt angår arealerne i Allerød og Egedal Kommuner.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte projekt planlægges gennemført i følgende internationale naturbeskyttelsesområder: Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, (fuglebeskyttelsesområde nr. 109 og habitatområde nr. 123). Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag
eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 109:
Rørhøg
Plettet rørvagtel
Isfugl
Sortspætte

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
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9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Naturstyrelsen, Det åbne land, der yder teknisk bistand
til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Furesø Kommune, der på vegne Egedal, Allerød og Furesø Kommuner har indgivet ansøgningen, har udtalt sig til støtte for projektet.
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har udtalt sig til støtte for dispensation.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget
af miljøministeren), Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø kommune), Hanne Lindstrøm (udpeget af Allerød Kommune) og Peter Hansen (udpeget af Egedal Kommune).
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet.
Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand
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Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
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 klagenævnets
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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
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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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
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Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Den 7. oktober 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-062-2018 – Ansøgning om tilladelse til etablering af solcellepaneler på tag på ejendommen matr. nr. 103h Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 98, 3520 Farum, Egedal
Kommune.
Ansøgningen:
Ejerne af ovennævnte ejendom har den rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland,
idet der ønskes etableret solcellepaneler på et af ejendommens eksisterende tage. Af henvendelsen
fremgår blandt andet:
”Der ansøges herved om dispensation til pålægning af sorte, refleksbehandlede solcellepaneller
fastgjort med sorte aluminiumsbeslag på eksisterende lades tag. Det eksisterende tag er dækket
med sorte trapezplader, som er godkendt af Fredningsnævnet, og det vil fremover forblive som
undertag for panelerne. Paneler har en vægt på ca 13 kg/m 2 som ikke nødvendiggør ændringer i
bygningskonstruktionen.
Taget vil fortsat fremstå gråsort, som det eksisterende tag, og der er således ingen ændring i bygningens æstetik og arkitektur i forhold til den allerede godkendte løsning. Ligesom der ikke er
refleksioner eller støjgener, som følge af den forslåede løsning.
Baggrund for ansøgningen om at opsætte solpaneler er ønsket om at bidrage til reduktion af C02
udledning ved at omlægge en væsentlig del af vores energiforbrug til grøn energi. Der er således en
funktionel ændring ved gennemførelse af den ansøgte løsning i form af elproduktion, og arbejdet
omfatter bl.a. montage på taget, indendørs el-arbejder og herunder tilslutning til elnettet.”
Det fremgår af medsendte projektoplysninger blandt andet, at lysreflektionen fra det ansøgte ikke
vil overstige 4 %.
Høringssvar:
Egedal Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for den fredning, som ejendommen er omfattet af, har den 14. september 2018 blandt andet angivet:
”Det fremgår af ansøgningen, at solcellepanelerne er matsorte og monteres på sorte lister, parallelt
med tagfladen. Tagfladen vender mod syd, ind mod egen ejendom, og væk fra vejen. Tagfladen er
60 m². Det fremgår ikke af ansøgningen om panelerne dækker hele tagfladen. Driftsbygningen ligger ca. 35 meter væk fra stuehuset, men er godkendt med denne placering.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 5,5 ha.
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Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 28.1.1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
29.2.1948, Mølleådalen.
Ejendommen er omfattet af Servitut B, hvor der b.la fremgår, at det navnlig er forbudt, at opføre
bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre
indretninger, der kan virke misprydende herunder ledningsmaster og lign. Ved genopførelse eller
ombygning af eksisterende bygninger skal tegningerne forinden godkendes af Fredningsmyndigheden.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2009–2021 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 – 2021 udlagt i område:
 Bevaringsværdigt landskab: Mølleåens øvre løb, tunneldalslandskab med åer og søer.
 Uønsket skov udpeget for værdifuld landskab, kulturhistorie, geologisk interesse, kirkeomgivelse mv.
 Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Tunneldalsland-skab med skove, søer, vådområder, overdrev, moser og vandløb. Farum Lillevang/Terkelskov er en vigtig skovfuglelokalitet med ynglen-de duehøg, huldue, svaleklire.
 Hjortespringskilens forlængelse.
 Værdifuldt kulturmiljø Hestetangs Mølle, Møleådalen og Farum Sø. MA, jægere YS, Ny tid
kalk tunneldal, Middelalder
 Landskabskarakterområder: Ganløse skov og sølandskab
 Skovbyggelinje
Kommunens vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet det ligger inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
I vurderingen er lagt vægt på, at solcellerne monteres parallelt med den eksisterende tagflade, som
en nogenlunde ensartet sortmat tagflade, og tagfladen vender væk fra vejen.
Vi vurderer, at der udover at solcellerne skal fremstå som en mat, ensartet tagflade, monteret på
sorte matte lister, og placeret parallelt med og tæt på tagfladen, bør sættes vilkår om, at solcelleanlægget placeres symmetrisk på tagfladen, hvis ikke hele tagfladen bliver dækket af panelerne.”
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 3. september 2018 oplyst, at foreningen kan anbefale det ansøgte, idet panelerne er behandlet imod refleksion.
Miljøstyrelsen har den 3. september 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til pålægning af solcellepaneler på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for
Farum Sø. Ejendommen er omfattet af fredningens servitut B.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne – type B:
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l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne benyttes på samme måde som
hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
…….
Oplysninger om ejendommen ifølge BBR:




Beboelsesejendom i landzone
Samlet areal: 55020 m²
Landbrugsnotering

På følgende luftfoto ses ejendommen bygninger. Solpanelerne ønskes placeret på den bygning, der
er markeret med rød prik.

Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst i ansøgningsmaterialet.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
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 lægger til grund, at det ansøgte strider mod de fredningsmæssige formål. Nævnet
lægger endvidere til grund, at det ansøgtes påvirkning i det fredede område vil være meget begrænset herunder, at det ansøgte farvemæssigt er indpasset de gældende bygningsmæssige forhold på
ejendommen samt at lysreflektionen er søgt begrænset mest muligt. Det ansøgte findes på denne
baggrund og efter sagens øvrige oplysninger ikke at være i strid med fredningens formål og være
underordnet i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til grund, 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. Af hensyn til påvirkningen i det fredede område er det et vilkår, at tagplaceringen af solcellerne sker efter
anvisning fra tilsynsmyndigheden.
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 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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.
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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 tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Asbjørn Andersen og Ellen Juul-Olsen, Farumvej 98,3520 Farum, mail: aan@asaConsult.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
DOF
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 28. oktober 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-048-2018 – Ansøgning om tilladelse til at foretage rydning i mose på ejendommen
matr. nr. 103c Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 137, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 7. juni 2018 (sagsnr. 18/3035) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland, i anledning af, at der opnås fredningsnævnets dispensation, således at der kan foretages rydning i en mose beliggende på ovennævnte ejendom. Af henvendelsen fremgår blandt andet:
”Rydning af mose
I forbindelse med, at Hededanmark opsætter hegn og rydder dele af matriklerne hos naboen på
Farumvej 145, ville det være oplagt, at lodsejer på Farumvej 137, lægger sig i slipstrømmen af det
store projekt og får Hededanmarks velegnede maskiner ind i sin tilgroede mose og får denne lysnet.
Det vil være økonomisk og biologisk omkostningseffektivt at få udført naturpleje på samme tid.
Den nuværende situation er, at området, en del af matrikel 103c, Ganløse By, Ganløse, står ufremkommeligt hen. Mange af områdets piletræer kollapsede under den sne, som faldt i november 2015.
Piletræerne er vokset videre, men de skygger for mosen, som ligger lige under. Lodsejeren ønsker
at få ryddet dele af mosen, så den kan få lys igen og bedre levevilkårene for bilag IV-arter så som
Stor Vandsalamander.
Derudover er der et mindre område ned mod stien, som er vokset til og umuliggør bekæmpelse af
Kæmpe-bjørneklo. Fårene kan ikke komme derind og æde planterne, som de ellers gerne vil. Derfor ønsker ejeren at få fjernet træerne i en kile, så han og fårene kan komme ind og bekæmpe bjørneklo.
I dispensationsansøgningen forklarer ansøger, at der skal ryddes et ca. 3125m2 areal med skadet
trævækst for at gøre området fremkommeligt.
Naturafdelingens vurdering i forbindelse med § 3-dispensation
Egedal Kommune vurderer, at oprensningen og reetablering af mosen vil skabe bedre forhold for
områdets flora og fauna. Det vurderes, at der med projektet vil ske en forøgelse i naturkvaliteten for
området. En udtydning af træbevoksningen i mosen vil skabe væsentligt bedre lysforhold. De bedre
lysforhold skaber optimale betingelser som levested for en bred vifte af flora og fauna – både i og
omkring mosen. Ved rydning af trævækst på matr. 103c, skal det tilsigtes at afhugget træmateriale
efterlades på skovbunden med henblik dødt ved og fremme af insekt, svampe- og fugleliv.
Naturafdelingens vilkår i forbindelse med § 3-dispensation


Der må ikke foretages indgreb i § 3 natur undtaget de 2 projektområder, angivet i kortbilag.
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Opgravet materiale fra mose skal placeres uden for § 3-natur. Transport af opgravet materiale skal ske på skånsom vis.
Markante terrænændringer, i form af kørespor, skal så vidt muligt undgås. Brug af køreplader anbefales. Eventuelle påvirkninger på terræn omkring oprenset mosen skal udbedres.
Der må ikke anlægges broer eller terrasser i mosen.
Der må ikke opsættes andehuse.
Der må ikke udsættes fisk og andefugle.
Der må ikke fodres i og omkring mosen i en zone på 10 meter
Arbejdet for området omkring mosen skal udføres i perioden 1. august – 1. marts af hensyn
til paddernes ynglesæson.
Afhugget materiale fra trærydning på matr. 103c skal forsøges henlagt i skovbunden hvor
det er muligt, uden at det volder problemer for adgang til population af Kæmpe-bjørneklo.

Fredning
Matr. nr. 103c Ganløse By, Ganløse er omfattet af Fredningen vedrørende Mølleådalen, som er
vedtaget den 29. februar 1948 i overfredningsnævnet.
Egedal Kommune vurderer at fredningens formål er at gennemføre en lempelig landskabsfredning
og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.
For matriklen gælder følgende servitut:
Type A, Fredningspåstand for landbrugsarealer uden landbrugsbygninger.
Egedal Kommune mener, at det ansøgte kræver dispensation fra fredningens følgende bestemmelse:
• Type A, stk. 3a,
Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt: At fjerne eller tynde den på arealet
stående beplantning af træer, buske og levende hegn.
Det ansøgte kræver endvidere dispensation, jf. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommunens vurdering
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1.
Kommunen anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte fra fredningens servitut type A,
stk. 3a, således at der kan ryddes trævækst.
Kommunen lægger i sin anbefaling vægt på, at:
 Fjernelsen af trævæksten, vil give mulighed for at afgræsse bjørneklo.
 Fjernelsen af trævæksten, vil bedre levevilkårene for områdets bilag IV-arter.
 Det vil være økonomisk fordelagtigt at koble projektet op på Hededanmarks rydning af
nogle nabomatrikler.
Det ansøgte kræver udover dispensation fra fredningen, en § 3 dispensation, hvilken Egedal Kommune har givet.”
Fredningsnævnet har i forbindelse med henvendelsen fra Egedal Kommune modtaget nedenstående
fotos, som viser placeringen af det ansøgte:
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Den af Egedal Kommune meddelte dispensation er medsendt til fredningsnævnet.
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har den 26. juni 2018 oplyst, at foreningen kan
tilslutte sig, at der meddeles dispensation. Foreningen har dog samtidig foreslået, at det i relation til
afhugget materiale fra trærydning skal fremgå mere klart end angivet ved den af Egedal Kommune
meddelte dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, i hvor vid en udstrækning ejer forpligtes til
at efterlade dødt ved.
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 25. juni 2018 oplyst, at man kan støtte kommunens indstilling.
Miljøstyrelsen har den 28. juni 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til rydning af opvækst i en mose beliggende på matr. nr. 103c Ganløse
By, Ganløse.
Det ansøgte areal er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af
områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
Følgende er uddrag af afgørelsen og fredningsbestemmelserne:
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Kommunen har oplyst, at arealet er omfattet af fredningens fredningsbestemmelser type A. Jf. ovenstående er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det er fredningens type B bestemmelser, der er gældende for arealet. Det fremgår i øvrigt ikke entydigt af henvendelsen, om det er kommunen eller den
berørte lodsejer, der er ansøger.
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Ejer af matr. nr. 103cGanløse By, Ganløse er i flg BBR: Luise Hanssing, Farumvej 137B, Ganløse
Ore, 3520 Farum. Der foreligger i ansøgningsmaterialet hverken ansøgning fra lodsejer eller fuldmagt fra denne.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov (habitatområde nr. 123).
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Egedal Kommune har i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen ikke redegjort for det ansøgte
i forhold til Natura 2000-området og udpegningsgrundlaget. Da kommunen i forbindelse med med-
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delelse af dispensation til det ansøgt i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 skal foretage en sådan
vurdering, er det Miljøstyrelsens anbefaling, at fredningsnævnet – forinden der træffes afgørelse anmoder om kommunens vurdering af det ansøgtes påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, og om det ansøgte kan beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
Supplerende oplysninger fra Egedal kommune:
Egedal Kommune har foranlediget af høringssvaret fra Miljøstyrelsen den 25. september 2018 supplerende oplyst blandt andet, at ansøgere er ejendommens ejer og dennes ægtefælle. Det er endvidere oplyst, at kommunen i 2016 fik foretaget en botanisk forundersøgelse af arealet og det tilstødende
opland med henblik på at imødekomme eventuelle trusler på de eksisterende forhold. Undersøgelsen har endvidere opdateret oplysningerne om arter i og ved mosen. Kommunen har herefter oplyst,
at det er usandsynligt, at det ansøgte har en negativ konsekvens på naturtyper og dyre- og plantearter.
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 forudsætter, at det ansøgte skal udføres under hensyntagen til de vilkår, som Egedal Kommune har angivet i forbindelse med den ovenfor nævnte af tilladelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Fredningen er en status quo fredning, der skal sikre bevarelse af det fredede område som
det var på fredningstidspunktet. Det ansøgte er af forholdsvis begrænset omfang og kan ikke antages at stride mod fredningens status quo formål. Det ansøgte findes på denne baggrund og efter sagens øvrige oplysninger ikke at være i strid med fredningens formål og være underordnet i forhold
til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn,
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4, jf. dog det efterstående vilkår. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.
For at sikre at det ansøgte ikke medfører negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag samt at det ansøgte ikke medfører beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, er det et vilkår, at
arbejdet udføres efter pleje- og tilsynsmyndighedens anvisninger, som er Egedal Kommune, og under iagttagelse af de vilkår, som fremgår af kommunens § 3-dispensation, jf. ovenfor.
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 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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.
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.
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Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord (Egedal)
Foreningen Naturparkens Venner
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 4. marts 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-075-2018 – Ansøgning om tilladelse til omlægning af stiforløb på ejendommen matr.
nr. 103i Ganløse By, Ganløse, beliggende Sortemosen 6, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 29. oktober 2018 (sag nr. 18/16103) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet blandt andet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker et andet stiforløb på
ejendommen. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:
”Egedal Kommune har den 7. juni 2018modtaget en dispensationsansøgning til omlægning af en sti
ved Sortmosen, indsendt af Ulf Gilberg og Lars Bendix Christensen.
Omlægning af sti
Farum Søsti går hen overmatrikel 103iGanløse By, Ganløse og støder vinkelret ind i Sortmosen,
som er en privat vej. Stien har et meget stejlt forløb der skaber farlige situationer med hurtigt kørende motionscyklister når den rammer Sortmosen. For at skabe bedre overblik og lavere hastighed
ønsker områdets beboere at ændre stiforløbet således at der anlægges et sving inden stien møder
Sortmosen. Endvidere gør stiens udformning, at mange har svært ved at se den når de kommer fra
Sortmosen. Folk fortsætter derfor af Sortmosen, som en er en blind vej, og herefter enten skal passere over et beskyttet dige eller vende om.
Ansøger begrunder behovet for en ændring af stitracéet med at man herved vil:
•
•
•

Skabe bedre overblik således at det bliver lettere at undgå sammenstød mellem hurtiggående
trafik som kommer fra skoven og ned på vejen og bløde trafikanter på vejen.
Undgå at biler påkører hurtigkørende MTB/Cross cykler der kommer i høj fart fra skoven og
ned på vejen.
Gøre linjeføringen for stien synlig, når man kommer ad den private fællesvej Sortmosen, så det
bliver nemmere at finde stien.

I dispensationsansøgningen forklarer ansøger, at projektet består i at ændre stiens linjeføring så der
kommer et knæk, og brugere ledes ud på Sortmosen længere modnord, end på nuværende tidspunkt.
Knækket etableres ca. 7 meter oppe af stien set fra Sortmosen, så man fremfor at have en næsten
vinkelretmøde med Sortmosen, i stedet ledes ud på vejen i et spor næsten parallelt (5-7 meter) med
vejen. Den trekant der opstår mellem den nye stiføring, Sortmosen og Nr. 8 laves om til en fangfold
for de kvæg, som græsser i folden på den vestlige side af den private fællesvej (Matrikel
103i/103ae). Gruppen af rødgraner som står på trekanten i dag fjernes.
Naturafdelingens vurdering i forbindelse med § 3-natur
Egedal Kommune har registreret at der ikke findes § 3-natur i området.
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Natura 2000
Det ansøgte støder op til Natura 2000, habitatområde nr. 123,” Furesø med Vaserne og Farum
Sø”. Egedal Kommune vurderer at det ansøgte tiltag ikke medvirker til negativ påvirkning på
Natura 2000-områdetsudpegningsgrundlag.
Kommunens vurdering–begrundelse
Afgrænsningen af pågældende Natura 2000 habitatområde er afsat efter vejtraceet, herunder
Sortmosen. Da den projekterede sti munder ud i vejtraceet vil et sådant anlæg ikke have nogen
negativ konsekvens på Natura 2000 habitatområdet. Det skal understregesat Natura 2000 habitatområdet under anlægsfasen ikke må anvendes til:
•
•
•

deponi for opgravet jord, ved-og kratmateriale
opbevaringsplads for materialer og maskiner
vendeplads for maskiner

Fredning
Matr. nr. 103iGanløse By, Ganløse er omfattet af Fredningen af Mølleådal, som er afgjort den 29.
februar1948 af overfredningsnævnet.
Det fremgår af fredningens formål er at etablere en lempelig landskabsfredning samt at skabe adgang og ret til badning i søerne samt endelig at åbne mindre områder for almenheder til rekreativt
ophold.
Ejendommen er pålagt kendelsen servituttype B, hvorefter tilstanden ikke må forandres jf. servituttype B.
1) Arealerne fredes således, at Tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de
følgende Bestemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme
Måde som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre Bygninger, som ikke kræves af Ejendommens Drift som Landbrugsejendom, samt
at anbringe Drivhuse, Boder, Skure eller andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
b) at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jordsmon eller at henkaste Affald
derpå,
c) at foretage Opfyldning af Søer og Vandløb eller at benytte Bredderne til Henkastning af Affald,
d) at nedbryde Stendiger.
3) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt:
a) at fjerne eller udtynde den pas Arealet stående Beplantning af træer, Buske og levende
Hegn,
b) at foretage Beplantning af Arealet ud over Vedligeholdelse af den eksisterende,
c) at anlægge Veje eller Stier eller at tilstå Tredjemand Vejrettigheder over Arealet,
d) at udstykke de under Fredningen inddragne Matr.Nr.e eller Dele heraf ud over det til Fastsættelse af Fredningsgrænsen nødvendige.
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4) Ved Genopførelse eller Ombygning af eksisterende Bygninger skal Tegningerne forinden
godkendes af Fredningsmyndighederne.
Egedal Kommune mener, at det ansøgte kræver dispensation fra fredningens servituttype B stk. 2
punkt b og stk. 3 punkt a og c: Stk. 2, Det er navnligt forbudt, at:
b) Foretage Afgravning eller opfyldning af det naturlige Jordsmon eller at henkaste affald derpå.
Stk. 3, Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt, at:
a) Fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer og, buske og levende hegn.
c) Anlægge veje eller stier eller at tilstå tredjemand vejrettigheder over arealer.
Det ansøgte kræver endvidere dispensation, jf. § 50 Naturbeskyttelsesloven.
Kommunens vurdering
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider modfredningens formål, jf. naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1.
Kommunen anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte fra fredningens servitut Type B
stk.2 punkt b og stk. 3 punkt a og c således, at der kan ske afgravning, fældning af træer og etablering af et nyt stitrace.
Kommunen lægger i sin anbefaling vægt på, at:
- Der skabes overblik, således at det bliver lettere at undgå sammenstød mellem trafikanterne
i mødet mellem stien og Sortmosen.
- Linjeføringen for søstien bliver gjort synlig, når man kommer ad Sortmosen, så det bliver
nemmere at finde stien.”
I forbindelse med kommunens henvendelse til fredningsnævnet var medsendt ovennævnte ansøgningsmateriale:
”Med henblik på, at gøre overgangen mellem Sortmosen og Farumsøstis adgang til Skoven mere
sikker, vil vi gerne drøfte et ændret forløb og skiltning med Kommunen.
Formål med den ændrede linjeføring:
• At skabe bedre overblik således at det bliver lettere at undgå sammenstød mellem hurtiggående
trafik som kommer fra skoven og ned på vejen og bløde trafikanter på vejen.
• At undgå at biler påkører hurtiggående MTB/Cross cykler der kommer i høj fart fra skoven og
ned på vejen. Hverken biler eller cykler har overblik i den nuværende situation.
• At gøre linjeføringen for søstien synlig, når man kommer ad den private fællesvej Sortmosen, så
det bliver nemmere at finde stien. I dag opdager folk ikke den officielle sti og ender derfor
”blindt” hos STAVN. En mere tilgængelig og tydelig stiføring vil medføre, at Søstiens brugere
kan finde stien.
Beskrivelse af det ansøgte:
FarumSøsti går via den private fællesvej Sortmosen og op i statsskoven via et trampespor hen over
Sortmosen 6, Matrikel: Ganløse By, Ganløse 103i. Tampesporet eksisterer via en aftale mellem
lodsejeren af 103i og NST.
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Ca. 7 meter oppe af stien set fra Sortmosen etableres et knæk på linjeføringen af trampesporet i retning mod nord, så stien frem for at have en næsten vinkelret møde med den private fællesvej, i stedet ledes ud på vejen i en spor næsten parallelt (5-7 meter) med den private fællesvej. Den trekant
der opstår mellem den nye stiføring, Sortmosen og Nr. 8 laves om til en fangfold for de kvæg, som
græsser i folden på den vestlige side af den private fællesvej (Matrikel 103i/103ae).
Gruppen af rødgraner som står på trekanten i dag fjernes. I den anledning henledes opmærksomheden på, at der af senere bemærkninger til fredningen fremgår at lodsejerne kan fælde træer til eget
brug. Desuden har Egedal og Furesø Kommune for et par år siden brugt en anseelig sum penge på
at fælde mange træer med henblik på at skabe åben eng.
Fangfolden tænkes samtidig at erstatte den fangfold, som kommunen er i gang med at forberede på
kvægfolden på den vestlige side af den private fællesvej (Matrikel 103i/103ae).”
I forbindelsen med ansøgningen var bilagt kort og fotos:
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Høringssvar:
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 12. november 2018 oplyst, at det ansøgte støttes,
idet det angives, at det ansøgte forbedrer forholdene for brugerne og ikke er til skade for fredningen.
Miljøstyrelsen har den 13. november 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet
angivet:
”Der søges om dispensation til omlægning af en sti omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
Egedal Kommunen har fuld ud redegjort for fredningsbestemmelserne og i øvrigt vurderet det ansøgte ikke vil påvirke det nærved liggende Natura 2000-område.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering.
…

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Miljøstyrelsen er enig med kommunen i, at det ansøgte vil medvirke til at forøge sikkerheden omkring stiens udmunding i vejen Sortemosen og i øvrigt tydeligere vil markere stiforløbet med tilknytning til Ganløse Ore.”
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.
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Fredningen har blandt til formål at skabe adgang til samt åbne mindre områder af det fredede område for offentligheden til rekreativt ophold. Fredningsnævnet lægger efter de ovenstående oplysninger til grund, at det ansøgte vil understøtte dette formål herunder sikre en bedre trafikmæssig sikkerhed. Det ansøgte er arealmæssigt af begrænset omfang, og påvirkningen af det ansøgte ud i det øvrige fredningsområde er ikke af væsentlig betydning for eller i modstrid med de øvrige fredningsmæssige hensyn, som fredningen skal varetage. Det ansøgte findes på denne baggrund ikke at være
i strid med fredningens formål og være underordnet i forhold til dette. Fredningsnævnet lægger
yderligere til grund, 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. For at sikre, at det ansøgte udføres så skånsomt som muligt, er
det et vilkår, at arbejdet udføres efter anvisning fra Egedal Kommune, der er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen.
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 udnyttet 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. Klagefristen er på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen 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, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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
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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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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:
Ulf Gilberg og Lars Bendix Christensen, mail: ulf_gilberg@hotmail.com
Pr. e-mail til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
DOF
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 19. maj 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-018-2019 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af en bygning til stald og maskinhus
på ejendommen matr. nr. 26a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 145, 3520 Farum,
Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 22. marts 2019 (sagsnr. 18-0928 og 18/19633) rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opføre en kombineret staldbygning/maskinhus. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29.
februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Af henvendelsen til
fredningsnævnet fremgår endvidere blandt andet:
”Ansøgningen
Ved henvendelse af 30.07.2018 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at opføre maskinhus/garage på 72 m² på Farumvej 145.
Idet projektet brandmæssigt er placeret for tæt på eksisterende bygninger med stråtag, anmoder
kommunen om ny placering.
Vi modtager den 04.03.2019 et revideret projekt med afstand til eksisterende bygninger på 12 meter
og 15 meter til transformatorstation. Bygningsarealet er samtidigt udvidet til 152 m² med mål 14,4 x
10,5 meter, idet maskinhuset er bragt under samme tag som en påtænkt stald.
Bygningen vil i alt rumme en løsdriftsstald til får/kreaturer, foderplads, parkeringsplads til 4 maskiner samt et høloft.
Ansøgningen er suppleret med en redegørelse, hvor det er oplyst at Elmelund er en aktiv landbrugsejendom hvor der avles får, drives naturpleje med miljøtilsagn og produktion af hø samt honning.
Ejendommen
Farumvej 145 udgør en landbrugsnoteret ejendom i landzone på 10 ha.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendommen godkendt følgende bygninger:
- Bygning nr. 1: Stuehus til landbrugsejendom med udnyttet tagetage. Samlet boligareal 142 m².
Opførelsesår: 1920
- Bygning nr. 2: Stald til kvæg, får mv. Bebygget areal 102 m². Opførelsesår: 1880
- Bygning nr. 3: Maskinhus, garage mv. Bebygget areal 100 m². Opførelsesår: 1880
- Bygning nr. 4: Maskinhus og garage. Bebygget areal 68 m².
Fredning
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Ejendommen er omfattet af:
 Fredningsnævnets kendelse af den 28-11-1945
 Overfredningsnævnets kendelse af den 29-02-1948.
Fredningens formål er at etablere en lempelig landskabsfredning samt at skabe adgang og ret til
badning i søerne samt endelig at åbne mindre områder for almenheder til rekreativt ophold.
1) Arealerne fredes således, at Tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende Bestemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme Måde som
hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer.
2) Det er forbudt:
a) at opføre Bygninger, som ikke kræves af Ejendommens Drift som Landbrugsejendom, samt at
anbringe Drivhuse, Boder, Skure eller andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
4) Ved Genopførelse eller Ombygning af eksisterende Bygninger skal Tegningerne forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal udlagt i følgende områder:
Naturbeskyttelsesområde, Ydre kiler, Værdifuldt kulturmiljø, Bevaringsværdigt landskab, Landskabskarakterområder, Lavbundsarealer, Områder med særlige drikkevandsinteresser, Skovbyggelinjer og Beskyttede naturtyper.
Kommunens vurdering
Egedal Kommune kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte projekt udført som
kombineret maskinhus og løsdriftsstald på i alt 152 m², idet bygningen anses at ligge inden for fredningens formålsbestemmelser.
Bygningen vurderes at være nødvendig - eller som beskrevet i § 1: ’krævet’ - for ejendommens drift
som en landbrugsejendom på 10 ha.
Vi betragter det ansøgte som et acceptabelt supplement til ejendommens relativt begrænsede bygningsmasse. Bygningen vurderes at opfylde landbrugsejendommens behov for ny stald og maskinhus.
Egedal Kommune vurderer, at bygningens materialevalg, omfang og placering i terrænet er tilpasset
landejendommens bebyggelse og fredningens omgivelser i øvrigt. Vi forudsætter, at bygningen opføres i ’naturligt’ træmateriale og holdes i dæmpede farver.”
Vedhæftet henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt placeringsskitse og tegningsmateriale for
det ansøgte byggeri:
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Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har den 24. marts 2019 oplyst, at foreningen
kan tilslutte sig kommunens indlæg i sagen.
Miljøstyrelsen har den 2. april 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
” Der søges om dispensation opførelse af bygning til stald og maskinhus på ejendommen matr.nr.
26a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 145, 3520 Farum.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29-02-1948 om
fredning af Mølleådalen
De relevante fredningsbestemmelser er oplyst af kommunen.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød cirkel. Fredet areal er vist med skravering. …

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 139 (og habitatområde nr. 123)
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngleeller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
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 efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål 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. Fredningsnævnet bemærker herved, at det i fredningsafgørelsen er forudsat, at der i det fredede område
kan opføres bygninger, som er nødvendige for landbrugsdriften. Egedal Kommune har vurderet, at
kravet hertil er opfyldt. Fredningsnævnet lægger oplysningen herom til grund. Egedal Kommune
har som tilsynsmyndighed for fredningen endvidere vurderet, at det ansøgte byggeri i materialevalg
og placering i terræn er tilpasset omgivelserne. Fredningsnævnet har ikke grundlag for en ændret
vurdering heraf. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, 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, godkendelse og dispensation til det
ansøgte. Det er et vilkår, at bygningen opføres i træ eller trælignende materialer, og at det udvendige farvevalg er mørke jordfarver samt at tagmaterialet ikke er reflekterende.
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 udnyttet 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 udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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,
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forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
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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 forhandlinger 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:
Hans Jacob Nyvold Andersen og Sidsel Gry Nyvold Andersen
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 26. juli 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-026-2020 – Ansøgning om tilladelse til at etablere 4 tagkviste på udhusbygning på
ejendommen matr. nr. 25a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 137A, 3520 Farum,
Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 27. maj 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland,
idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at etablere 4 tagkviste på en udhusbygning. Ejendommen
er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 ”angaaende Fredning af Omraader i Mølleaadalen Vest og Nord for Farum Sø”. Det fremgår af sagen, at der ønskes 2 kviste mod
gårdsplads og 2 kviste mod vej. Udhusbygningens loftrum anvendes som sådant, og det ansøgte vil
ikke medfører ændringer i brugen af loftrummet. Formålet med det ansøgte er at etablere bedre lysforhold muligvis med henblik på senere udnyttelse af loftrummet til bolig eller erhverv.
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet var blandt andet medsendt situationsplan og
bygningstegning, der er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del heraf.
Med fremsendelsen hat Egedal Kommune, der blandt er pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen,
afgivet en udtalelse om det ansøgte. Af denne fremgår blandt andet:
”Ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt følgende bygninger:
1. selskabslokaler på 100 m². Bolig på overetagen på 100 m². Bygningen er opført i 1910.
2. selskabslokaler på 100 m². Bygningen er opført i 1885.
3. stuehus med et boligareal på 181 m². Bygningen er fra 2009.
4. driftsbygning på 160 m² med høloft. Bygningen er fra 1910. Bygningen benyttes til hestepension.
Der er ansøgt om landzonetilladelse til hestepensionen, men der er ikke truffet afgørelse.
5. bygning til udhusformål samt toiletter bygningen er på 112 m², med et tagetageareal på 112 m².
Bygningen er fra 1885.
6. carport på 28 m².
7. Maskinhal på 54 m². Byggetilladelsen er givet i 2017. Byggesagen er ikke afsluttet.
Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 28.11.1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
29.02.1945.
Ejendommen er omfattet af type B- Landbrugsarealer med landbrugsbygninger.
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Det fremgår særligt af bestemmelserne, at:
1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt: a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhuse, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
Kommuneplan 2017 fra Egedal Kommune
Ejendommen er udlagt i Natura 2000 område. Der er beskyttede naturtyper på det meste af ejendommen. herudover er den omfattet af ydre kiler, skovbyggelinje, kulturmiljø, Farum naturpark, bevaringsværdige landskaber mm.
Kommunens vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Det ansøgte vurderes at være en mindre og acceptabel udvidelse. Ombygningen vurderes kun at
kunne ses fra vejen og gårdspladsen, og vurderes ikke, at have en negativ virkning på fredningen.”
Høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 2. juli 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til etablering af 4 kviste i eksisterende udhusbygning på Farumvej
137A, 3520 Farum, matr. nr. 25 a Ganløse By, Ganløse.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar
1948 om ”Fredning af Omraader i Mølleaadalen Vest og Nord for Farum Sø”
Ejendommen havde lb.nr. 37 i fredningssagen, og er pålagt servitut B; følgende er et uddrag af fredningsbestemmelserne gældende for ejendommen:
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På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering.

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 139 (habitatområde nr. 123).
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Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 123:

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området er udpeget for.
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre ændring af en tagkonstruktion på en eksisterende bygning, og den eksisterende tagflade kan ikke være leve- eller rastested for de pågældende arter.”
Supplerende om fredningen:
Af fredningsafgørelsen fra 1948 fremgår supplerende blandt andet, at fredningen primært er en tilstandsfredning, der tillige har til formål at give offentligheden adgang til arealerne. Det fremgår herunder af fredningsafgørelsen, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.
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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt 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 ansøgte 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).
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Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål 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. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte vedrører en mindre bygningsændring på en eksisterende bygning samt at de landskabelige forhold eller offentlighedens adgang til det fredede område
ikke vil blive berørt. 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.
Fredningsnævnet bemærker herved for en ordens skyld, at nævnet herved ikke har taget stilling til
en eventuel ændret brug af bygningens loftrum.
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 udnyttet 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 udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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 nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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
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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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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:
Martin Hans Gøtche Hanssing
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Foreningen Naturparkens Venner
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 22. februar 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-053-2020 – Ansøgning om tilladelse til etablering af nyt stråtag på 2 længer på ejendommen matr. nr. 26a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 145, 3520 Farum, Egedal
Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 9. september 2020 (sagsnr. 20/17579) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker at etablere nyt stråtag på
2 af ejendommens bygningslænger. Af henvendelsen fremgår blandt andet:
”Ejendommen
Farumvej 145 ligger i ladzone og udgør en landbrugsejendom på 10 ha. I henhold til kommunens
byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendommen noteret følgende bygninger:
- Bygning nr. 1: Stuehus, samlet boligareal på 142m². Opført 1920.
- Bygning nr. 2: Stald til kvæg, får mv. på102 m². Opført 1880.
- Bygning nr. 3: Maskinhus, garage mv. på 100 m². Opført 1880.
- Bygning nr. 4: Maskinhus og garage på 68 m².
Fredning
Ejendommen er omfattet af:
- Fredningsnævnets kendelse af den 28-11-1945
- Overfredningsnævnets kendelse af den 29-02-1948.
Fredningens formål er at etablere en lempelig landskabsfredning samt at skabe adgang og ret til
badning i søerne samt at åbne mindre områder for almenheder til rekreativt ophold.
1) Arealerne fredes således, at: Tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de
følgende Bestemmelser følgende Indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme Måde
som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer.
2) Det er forbudt:
a) at opføre Bygninger, som ikke kræves af Ejendommens Drift som Landbrugsejendom, samt at
anbringe Drivhuse, Boder, Skure eller andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder
ledningsmaster og lign.
4) Ved Genopførelse eller Ombygning af eksisterende Bygninger skal Tegningerne forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
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Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal udlagt til følgende områder: Naturbeskyttelsesområde, Ydre kiler, Værdifuldt kulturmiljø, Bevaringsværdigt landskab, Landskabskarakterområder,
Lavbundsarealer, Områder med særlige drikkevandsinteresser, Skovbyggelinjer og Beskyttede naturtyper.
Nævnte hensyn vil indgå i kommunens vurdering af en landzoneafgørelse.
Kommunens vurdering
Egedal Kommune kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte projekt, idet ændringerne af taghældningen og stråtaget vurderes at ligge inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
Vi vurderer, at ændringerne er tilpasset landejendommens bebyggelse og fredningens omgivelser.
Vi tilslutter os ejers vurdering af, at ændringerne er at sidestille med en almindelig udskiftning af
tag og at den ikke vil virke misprydende jævnfør fredningsteksten for Mølleådals fredningen.
Det ansøgte projekt er at betragte som en mindre ændring der vil medføre et visuelt løft på ejendommen, og som ikke anses at medføre væsentlig gener for naboer eller omgivelserne i øvrigt.”
Med henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt den af ejendomsejerne indgivne ansøgning til
Egedal Kommune. Af denne fremgår blandt andet:
”Vi har på ejendommen 3 udlænger med varierende alder som alle i dag er udformet med stråtag.
Den sydligste længe (langs med Farumvej) er oprindelig opført med pladetag og har af den grund
ikke den samme høje rejsning som de 2 oprindeligt stråtækte længer. (Se billede fra 1950)
Imellem de 2 længer har man haft et lille overdækket rum med tagpap.

3
Den østligste længe fik nyt stråtag for 3 år siden og turen er nu kommet til de 2 sidste længer som
virkelig trænger.
Vi ønsker i den forbindelse at hæve rejsningen på den sydligste længe for derved at bygge de 2 tagflader sammen. Sammenbygningen af de 2 stråtage har udelukkende til formål at skabe et mere harmonisk udtryk på ejendommen, med færre forskellige vinkler og tagmaterialer. Ejendommen vil
udefra fremstå langt mere homogen og samtidig give et lille overdækket område ud til Farumvej
som vil være oplagt til at gemme skraldespande af vejen - skraldespande som i dag står i en lang
række foran porten helt ud til vejen.
Den murede gavl imod syd vil blive ført med op til den nye rejsning, for dermed at fastholde det oprindelige udtryk mest muligt
Hverken brugen af bygningerne eller antallet af kvadratmeter i grundplanet ændrer sig, og ændringen ønskes udelukkende af kosmetiske årsager. Ser man op på ejendommen fra den offentlige sti
langs mølleåen, så vil ændringen ikke være synlig, faktisk vil den ændrede rejsning kun være synlig
fra gårdspladsen samt ca. 50 m af Farumvej.”
Placeringen af det ansøgte fremgår af et luftfoto vedhæftet denne afgørelse. Vedhæftningen udgør
en integreret del af denne afgørelse.
Egedal Kommune har den 4. februar 2021 endvidere foretaget en vurdering af det ansøgtes eventuelle påvirkning på beskyttede arter m.v.:
”Vores bemærkninger er følgende:
Det ansøgte har ikke betydning for de arter og naturtyper Natura 2000-området er udpeget for. Det
ansøgte vurderes ej heller at have betydning for arter opført på habitatdirektivets bilag 4 (naturbeskyttelseslovens bilag 3). Ejer bør dog undersøge, inden projektet iværksættes, om der skulle være
flagermus på loftet. I så fald skal det konkret vurderes, hvordan projektet kan tilrettelægges, da flagermus er på habitatdirektivets bilag 4.
Ejer bemærker i dag d. 4. februar 2021 hertil, at:
”Vi har flagermus omkring bygningerne og jeg kan ikke udelukke at der i løbet at sommeren kan
være enkelte der ”overnatter” på loftet, da der er et åbent ventilationshul i gavlen - men jeg har ikke
set dem deroppe. Jeg har lige kigget igen og der er heller ikke overvintrene flagermus på lofterne.
Ventilationshullet vil for øvrigt forblive uændret efter ombygningen – så evt. dyreliv vil have samme adgang til loftet både før og efter.”
På dette grundlag vurderer vi afslutningsvis, at dersom der ikke er overvintrende flagermus, altså en
koloni, vil der ikke være noget problem ved den ansøgte renovering.”
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.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt 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 ansøgte 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).
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål 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. 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. Det er et vilkår for dispensationen, at såfremt der forud for eller i forbindelse med arbejdets udførelse konstateres en bestand af
flagermus, skal tilsynsmyndigheden, Egedal Kommune, straks orienteres herom, ligesom tilsynsmyndighedens eventuelle anvisninger i forbindelse hermed skal efterkommes.
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 udnyttet 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 udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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 nedenstående 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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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:
Sidsel og Hans Jacob Nyvold Andersen
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord (Egedal)
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Furesø Kommune
Att.: Lene Vestermann

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 98 32
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-85-2020

Via e-post: lves@furesoe.dk

Den 25. april 2021

Mølleådalen vest og nord for Farum Sø – Altan på ejendommen Kastanie Alle 43,
Farum
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til etablering af en altan på ejendommen
matr.nr. 7hb Farum By, Farum, beliggende Kastanie Alle 43, 3520 Farum.
Det fremgår af ansøgningen:
” Den påtænkte etablering af en altan mod vest giver mulighed for adgang til det fri fra boligens køkken/alrum og stue, således at udsigten over naturområdet mod vest kan nydes herfra.
Altanen etableres med bræddegulv, hvor brædderne lægges med ca. 1 cm mellemrum, dvs.
arealet under altanen er ikke overdækket.
Altanens areal vil, jf. tegningerne, udgøre 28,44 m2 (9,48m x 3,00m). Højden fra terræn til
overkanten af altanens gulv vil være omtrent 287 cm og højden på rækværk/afskærmning omkring altanen vil være ca. 100 cm.
Altanens udtryk, dvs. materiale- og farvevalget vil tage hensyn til den eksisterende arkitektur
(70’er parcelhus) samt den naturskønne beliggenhed. De bærende søjler blive opført enten
som en stålkonstruktion eller i gult eller pudset murværk, evt. beklædt med trælister … . Gelænder omkring altanen vil blive udført i transparent glas eller simple rørfyldninger … . Det
endelige materialevalg vil afhænge af arkitektens anbefalinger ift. øvrige renoveringsprojekter
på ejendommen (udskiftning af tag og vinduer med henblik på energioptimering). ”
Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere
placering fremgår af følgende luftfoto med markeringer:
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Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende vedrørende den pågældende ejendom, der er omfattet af den i kendelsen nævnte fredningsservitut type C:
” Arealerne fredes således, at det uden fredningsmyndighedernes samtykke er forbudt at

opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure og lign. Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger forinden godkendes af fredningsmyndighederne.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Miljøstyrelsen har udtalt:
” Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde
for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i
naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke
kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.”
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Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Kommunes fredningstilsyn har udtalt:
”Ejendommen Kastanie Alle 43 er som tidligere anført omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 29. februar 1948 om fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum
Sø.
Ejendommen er udstykket som én af de fire ejendomme, der nævnes under ejendom
nr. 2 i fredningen, og som er pålagt Servitut C.
…..
For ejendomme med Servitut C (Fredningspaastand for Ejendomme med mindre
Hus med Have) gælder følgende:
”1) Arealerne fredes saaledes, at det uden Fredningsmyndighedernes Samtykke er forbudt at
opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse, Boder, Skure og lign. Ved Genopførelse
eller Ombygning af eksisterende Bygninger skal Tegninger forinden godkendes af Fredningsmyndighederne.”
På den baggrund vurderer kommunen, at den ansøgte altan kræver fredningsnævnets
godkendelse.
Kommunens vurdering af det ansøgte
En godkendelse af den ansøgte altan vil medføre, at bebyggelsen på ejendommen
tillades udvidet mod vest, dvs. ud mod det åbne land og det fredede område.
Furesø Kommune vurderer dog, at den ansøgte altan ikke vil påvirke det omgivende
fredede landskab negativt, idet altanen ikke vil være synlig over store afstande eller fremstå
markant. Kommunen lægger vægt på, at altanen ønskes i tilknytning til den eksisterende bolig
og som en forlængelse af denne, dvs. sammenbygget med boligen. Kommunen lægger også
vægt på, at der er tale om en forholdsvis let konstruktion, hvor altanens dæk svæver over det
naturlige terræn i 1. sals højde. Desuden vælges et rækværk med let eller gennemsigtigt udtryk. Det indgår også i kommunen vurdering, at altanen ikke er bredere end gavlen, hvilket bidrager til at mindske den landskabelige påvirkning.
…
På den baggrund anbefaler kommunen, at Fredningsnævnet for København godkender
den ansøgte altan.”
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
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Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved tilladelse til udførelse af projektet.
Fredningsbestemmelserne for type C er i hovedsagen censurbestemmelser og de lempeligste i
Overfredningsnævnets afgørelse, der opdeler ejendommene i typerne A-E. For de øvrige typer
indeholder fredningen - udover krav om godkendelse af tegninger over ombygninger - desuden et egentligt forbud mod opførelse af ny bebyggelse. En dispensation til etablering af en
altan ses at være omfattet af dispensationsmuligheden efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.
Fredningen er primært en tilstandsfredning og har endvidere til formål at give offentligheden
adgang til en del af arealerne. Af fredningsafgørelsen fremgår, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden. Fredningsnævnet har lagt
vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som er at bevare de landskabelige værdier i Mølleådalen, vest for Farum Sø.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.
Med venlig hilsen
Ulrik Finn Jørgensen
formand
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Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Signe Thilde Sachse og Brian Teglgaard
Rosbøg, Lærke Judith Christensen og Jørn Ravn, Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.
Klagevejledning
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 klagenævnets
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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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.
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse 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 forhandlinger 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Side 6 af 6

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Furesø Kommune
Att.: Lene Vestermann

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-82-2020

Via e-post: lves@furesoe.dk

Den 24. maj 2021

Mølleådalen vest og nord for Farum Sø – Opførelse af helårshus
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til at opføre et énfamilieshus på ejendommen matr.nr. 91d Farum By, Farum, beliggende Hestetangsvej 149, 3500 Farum og til at
benytte dette til helårsbeboelse.
Projektet er i Furesø Kommunes fremsendelsesskrivelse til fredningsnævnet beskrevet som
følger:
På ejendommen er der ifølge BBR et enfamiliehus med et bebygget areal på 53
m2, der er opført i 1905, en garage på 26 m2 og et udhus på 24 m2. Det samlede
bebyggede areal er på 103 m2.
Mod vest langs Hestetangsvej ligger to andre ejendomme (Hestetangsvej 151 og
153), der er bebygget med helårsboliger. Ifølge BBR har nr. 151 en bolig med et
bebygget areal på 111 m2 og et boligareal på 93 m2. Nr. 153 har en bolig med et
bebygget areal på 148 m2 og et boligareal på 193 m2.
Den ansøgte bolig
Ansøger ønsker at nedrive alle eksisterende bygninger og opføre et nyt enfamiliehus i én etage med forskudte planer, hvilket skyldes terrænet på grunden. Under
en mindre del af boligen etableres kælder og krybekælder.
Den ansøgte bolig har et bebygget areal på ca. 163 m2. I det nederste plan mod
syd, ønskes desuden et overdækket opholdsareal på ca. 22 m2.
Det ansøgte byggeri omfatter også en carport på ca. 30 m2 med plads til to biler.
Carporten ønskes ud mod Hestetangsvej i den nordøstlige del af grunden og i
direkte forbindelse til boligen.
Boligen er med fladt tag og med tagudhæng, der mod øst er ca. 0,7 m og mod
vest ca. 1,1-1,2 m. Det flade tag ønskes etableret som et grønt tag. Desuden ønskes opsat solpaneler på taget. Panelerne vil rage ca. 31 cm op over taget.
Facaderne er med lodret træbeklædning.
Langs huset er der planlagt hævede gangbroer samt trappe ned til nedre dæk,
hvor det overdækkede opholdsareal er.

Side 1 af 7

Terræn og boligens placering på grunden
Boligens øverste plan vil have en gulvkote på 31,40, og boligens nederste plan
samt det overdækkede opholdsareal en gulvkote på 29,10. Til sammenligning
har terrassen på nabohuset mod vest en gulvkote på 31,35. Øverste plan vil derfor
være i næsten samme niveau som naboens øverste plan.
Boligen vil opleves lav set fra Hestetangsvej, hvilket bl.a. skyldes, at boligen
opføres med fladt tag. Her vil bygningens højde over terræn blive ca. 3,4 m og
carportens højde over terræn ca. 2,5 m. …
Set fra ådalen vil boligen fremstå noget større med høj facade og store vinduer.
Bygningens samlede højde over naturligt terræn bliver knap 7 m. Vinduespartierne vil få en højde på ca. 4,74 m. Overkanten på bunddækket, der også anvendes
til det svævende opholdsareal, vil få en højde på ca. 1,6 m over det naturlige
terræn. …
Den eksisterende bolig på ejendommen ligger helt ud til Hestetangsvej og nærmest i det vestlige skel ind mod nr. 151. Den ansøgte bolig trækkes væk fra naboskel, og placeres lidt mere sydligt på grunden, men ikke længere mod syd og
ådalen end den eksisterende bebyggelse på ejendommen og bebyggelsen på naboejendommene vest for.
Afstanden fra den ansøgte bolig til naboskel mod vest vil være minimum 2,7 m
målt til tagudhæng, og minimum 3,8 m til selve bygningen.
Der foretages terrænregulering omkring den ansøgte bolig, idet der enkelte steder
omkring kælderen afgraves jord (maksimalt 2,25 m). Desuden vil der ved
carporten skulle tilføres jord (maksimalt 0,6 m).

Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere
placering af den nuværende bebyggelse, herunder nabobebyggelserne, og det ansøgte fremgår
af følgende tegninger:
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Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. februar 1948 vedr. fredning af områder i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø.
Det fremgå af fredningsbestemmelserne om ”Type E”, arealer med sommerhuse, spejderhuse
eller lignende, som ejendommen er omfattet af:
1) Arealerne fredes således, at tilstanden af dem ikke må forandres, men de skal med de
af de følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på
samme måde som hidtil
2) Det er navnlig forbudt
a) At opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe alle
indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.,
b) At foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordmon eller at henkaste affald derpå
c) At nedbryde stendiger
3) Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt
a) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af træer, buske og levende
hegn
b) at foretage beplantning af arealet udover vedligeholdelse af den eksisterende
……
4) Ved genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegningerne forinden godkendes af fredningsmyndighederne.
Internationale naturbeskyttelsesområder
En del af den ansøgte bolig ønskes opført inden for Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Furesø Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri ikke påvirker arter eller naturtyper
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 139, da boligen placeres
på den højtliggende, nordlige del af grunden, og med nogenlunde samme udstrækning
mod syd, som den eksisterende bebyggelse.
Det ansøgte byggeri berører efter kommunens vurdering heller ikke beskyttede naturtyper, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og fundet, at
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.
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Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Kommunes fredningstilsyn har anbefalet, at fredningsnævnet godkender og meddeler dispensation fra fredningen til det ansøgte énfamiliehus med udhæng, carport og overdækket
opholdsareal, herunder de ansøgte terrænreguleringer omkring boligen.
Kommunens fredningstilsyn har også anbefalet, at fredningsnævnet giver dispensation fra
fredningen (Servitut E) til at anvende ejendommen til helårsbeboelse.
Danmarks Naturfredningsforening har i et høringssvar tilkendegivet betænkelighed med hensyn til lysudfald fra bygningen og med hensyn til bevarelse og beskyttelse af beplantningen
under og efter byggeperioden. Under besigtigelsen har foreningen tilkendegivet, at med bevaring af beplantningen bortset fra det, der nødvendigvis må fældes for at gøre plads til bygningerne, har man ikke indvendinger mod, at der gives tilladelse til det ansøgte.
I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet og til at ejendommen anvendes til helårsbeboelse på vilkår af, at fældning
og beskæring af den eksisterende beplantning kun må ske i det omfang, det er nødvendigt for
opførelsen af det tilladte byggeri og kun efter fredningstilsynets godkendelse.
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som er
at bevare landskabets karakter for eftertiden.
Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at ejendommen i forvejen er bebygget og anvendt til
helårsbeboelse, og at al eksisterende bebyggelse rives ned. Fredningsnævnet har videre lagt
vægt på, at der ikke sker bebyggelse nærmere ådalen end den nuværende bebyggelse, og at
bebyggelsen på grund af den eksisterende beplantning ikke vil kunne ses over store afstande
eller fra ådalen. Fredningsnævnet har endelig lagt vægt på, at bebyggelsen med den ansøgte
udformning, materialevalg og farve ikke vil virke markant i området eller påvirke det omgivende fredede landskab negativt.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Tom Gustav Nielsen, Britta Bjarke Møller,
Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk
Forening.

Klagevejledning
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 klagenævnets
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.
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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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 8. juli 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-010-2021 – Ansøgning om tilladelse til etablering af et solcelleanlæg på ejendommen
matr. nr. 25a Ganløse By, Ganløse, beliggende Farumvej 137A, 3520 Farum, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 10. februar 2021 (sagsnr. 20/11102) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker at opsætte et solcelleanlæg. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af områder
i Mølleådalen vest og nord for Farum Sø. Fredningen har til formål at etablere en lempelig landskabsfredning samt at skabe adgang og ret til badning i søerne samt endelig at åbne mindre områder
for almenheden til rekreativt ophold. Af fredningsafgørelsen fremgår blandt andet, at tegninger skal
godkendes af fredningsnævnet forinden genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger.
Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:
”Der er søgt Egedal Kommune om tilladelse til at etablere et solcelleanlæg på ca. 87 m² på taget af
ladebygningen der vender ind mod gårdspladsen mod syd.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registreret, er der på ejendommen godkendt følgende bygninger:
1. Selskabslokaler på 100 m². Bolig på overetagen på 100 m². Bygningen er opført i 1910.
2. Selskabslokaler på 100 m². Bygningen er opført i 1885.
3. Stuehus med boligareal på 181 m². Bygningen er fra 2009.
4. Driftsbygning på 160 m² med høloft. Bygningen er fra 1910.
5. Bygning til udhusformål samt toiletter bygningen er på 112 m², med et etageareal på 112 m².
Bygningen er fra 1885.
6. Carport på 28 m²
7. Maskinhal på 54 m².
Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 28.11.1945 og Overfredningsnævnets kendelse af
29.02.1948.
Ejendommen er omfattet af type B- Landbrugsarealer med landbrugsbygninger.
Det fremgår særligt af bestemmelserne, at:
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1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men skal med følgende bestemmelser følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,
fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt: a) at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom, samt at anbringe drivhus, boder, skure eller andre indretninger, der kan virke
misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
Kommuneplan 2017 fra Egedal Kommune
Ejendommen er udlagt i Natura 2000 område.
Der er beskyttede naturtyper på det meste af ejendommen. Herunder er den omfattet af ydre kiler,
skovbyggelinje, kulturmiljø, Farum naturpark, bevaringsværdige landskaber mm.
Kommunes vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Det ansøgte vurderes at være en acceptabel løsning, når solcelleanlægget placeres på tagfladen af bygningen der vender ind mod
gårdspladsen, og
vurderes kun at kunne ses fra vejen og gårdspladsen, og vurderes ikke, at have en negativ virkning
på fredningen.
Solcelleanlægget kræver også landzonetilladelse, da det er over 45 m². Der er iværksat en høring i
den forbindelse.”
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet var blandt andet medsendt et luftfoto af ejendommens bygningsmasse:
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Egedal kommune har den 23. juni 2021 supplerende indsendt en vurdering af det ansøgtes eventuelle påvirkning på Natura 2000-områder og de særligt beskyttede arter, jf. habitatdirektivet, bilag
IV. Det fremgår heraf, at det ansøgte ikke er i konflikt med de hensyn, der skal varetages i denne
forbindelse.
Høringssvar:
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 5. marts 2021 oplyst, at der ikke er bemærkninger
til det ansøgte.
Miljøstyrelsen har den 21. april 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet fremsendt et kort med placeringen af det ansøgte:

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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt 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 ansøgte 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 at etablere en lempelig landskabsfredning samt skabe adgang og ret til
badning i søerne samt endelig at åbne mindre områder for almenheden til rekreativt ophold.
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Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål 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. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte skal placeres mod en eksisterende gårdsplads, og at den
visuelle påvirkning i det fredede område vil være begrænset. 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. For at sikre, at det ansøgte fremstår visuelt dæmpet i omgivelserne, er det et vilkår, at solcelleanlægget ikke udføres i reflekterende eller skinnende materialer,
men i matte materialer, således at lysrefleksion begrænses mest muligt.
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 udnyttet 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 udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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 nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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
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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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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 forhandlinger 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 til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner
Luise og Martin Gøtche Hanssing
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 16. marts 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-059-2021 – Ansøgning om tilladelse til udvide en eksisterende spejderhytte samt opføre et naturværksted og shelters på ejendommen matr. nr. 1ag Hestetangs Mølle, Uggeløse, beliggende Hestetangsvej 214, 3520 Farum, Allerød Kommune.

Fredningen:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. februar 1948 om fredning af områder vest og nord for Farum Sø. Fredningen er primært en tilstandsfredning, der tillige
har til formål at give offentligheden adgang til arealerne. Det fremgår af fredningsafgørelsen, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en
lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden. For arealer omfattet af servitut A (landbrugsarealer uden landbrugsbygninger) er det bestemt, at arealerne fredes således, at tilstanden ikke må forandres, men de skal med nærmere angivne undtagelser udelukkende
kunne udnyttes på samme måde som hidtil, fortrinsvis som landbrugsarealer. Der er i forlængelse
heraf fastsat en række begrænsninger herunder i relation til bebyggelse, beplantning, afgravning og
opfyldning, anlæg af veje og stier samt forbud mod at udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen nødvendige. Allerød Kommune har nedenfor, hvortil henvises, supplerende redegjort for de for sagen relevante fredningsbestemmelser.
Ansøgningen og Allerød Kommunes udtalelse:
Allerød Kommune har den 12. oktober 2021 (sagsnr. 20/463) rettet henvendelse til Fredningsnævnet
for Nordsjælland vedrørende ovennævnte ejendom, der ejes og benyttes af Det Danske Spejderkorps,
Kgs. Lyngby Gruppe. På ejendommen ønskes opført en udvidelse af en eksisterende spejderhytte.
Der ønseks endvidere opført et naturværksted samt shelters. Det ansøgte skal delvist erstatte eksisterende byggeri, der nedrives. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår endvidere blandt andet:
”Allerød Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation fra fredningen til det ansøgte. Begrundelsen for dette uddybes i det følgende.
Fredningskendelsen
Af fredningskendelsen fra 29. februar 1948 fremgår bl.a., at ”Formålet med fredningens gennemførelse er angivet at være at etablere en lempelig landskabsfredning og dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.”
Ejendommen er ifølge fredningskendelsen underlagt servitut A, som bl.a. indeholder følgende bestemmelser:
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1) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres, men de skal med de af de følgende indskrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil fortrinsvis som landbrugsarealer.
2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder ledningsmaster og lign.
b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon eller at henkaste affald derpå.
De planlagte bygninger ligger tilbagetrukket fra offentlig vej og sti, er omgivet af større træer og opføres i et plan i tilknytning til eksisterende bygning samt i diskrete farver. Det er derfor kommunens
vurdering, at bygningerne ikke væsentligt vil påvirke områdets karakter og landskabelige skønhed.
Der vil være behov for at terrænregulere i forbindelse med opførelse af den nye bygning, men dette
er ikke i et omfang, der ændrer væsentligt på de landskabelige former.
Påvirkning af § 3 beskyttet natur
Den planlagte nye bygning placeres nord og vest for den eksisterende bygning. Kommunen har besigtiget arealet i foråret 2019 og sommeren 2021 og vurderet, at arealet ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, idet arealet bærer præg af at være påvirket af spejdernes brug af arealet og kun
har ganske spredt forekomst af arter tilknyttet mose. Nord for bygningen er der skure, udendørs fliser
samt vegetation domineret af græs, skvalderkål, og arter tilknyttet almindelig skovbund. Vest for
bygningen er der slået græs med islæt af urter samt et mindre areal med udendørs fliser. Øst for bygningen er de nærmeste meter domineret af græs.
Arealet, hvor naturværkstedet ønskes placeret, var ved besigtigelser meget slidt og blev ikke vurderet
at være beskyttet natur, men var domineret af arter tilknyttet skovbund.
Arealet, hvor shelters ønskes placeret, blev vurderet at være i grænseområdet mellem beskyttet mose
og areal med skovbund. Arealet er domineret af arter tilknyttet skovbund som bingelurt, steffensurt,
småblomstret balsamin, hindbær, skovmærke og skovjordbær, men der voksede også arter tilknyttet
mose som tagrør, kærstar, mosebunke og kærpadderok i kanten af området. Allerød Kommune vurderer, at kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af shelters, fordi der er tale om et mindre areal i kanten af et større sammenhængende område beskyttet som
mose. Arealet er endvidere påvirket af skygge, og der er ingen særlig interessant botanik. Samtidig
tjener opførelsen af shelters et almennyttigt formål.
Påvirkning af Natura 2000-område
Ejendommen ligger inden for Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov. Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper, herunder elle- og askeskov.
Arealerne rundt om spejderhytte og lysningen omkring denne er udpeget som elle- og askeskov. Der
er fældet lidt hyld og ahorn for at gøre plads til den nye bygning. Spejderne har endvidere oplyst, at
der vil være behov for at fælde et enkelt elletræ for at give plads til den nye tilbygning. Dette vurderes at være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget pga. af størrelsen af arealet med elleog askeskov. Der findes på ejen-dommen ikke andre naturtyper eller arter, som er med på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Påvirkning af bilag IV arter
Det ansøgte påvirker ikke vandløb, søer eller vandhuller, og dermed påvirkes yngleområder for padder ikke. Det er ikke usandsynligt, at stor vandsalamander og spidssnudet frø benytter arealerne om-
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kring spejderhytten som rasteområde, men projektet vurderes i givet fald ikke at påvirke rasteområdet væsentligt, da de påvirkede arealer allerede er præget af spejdernes brug af ejendommen, og da
de påvirkede arealer er ganske små i forhold til det samlede upåvirkede naturareal. Projektet vurderes
ikke at påvirke andre bilag IV arter.
Allerød Kommunes samlede vurdering vedr. naturforholdene
Det ansøgte tilføjer en del flere kvadratmeter bygning samt terrasse til det fredede område. Kommunen kan anbefale, at der meddeles tilladelse til dette, fordi det tjener et almennyttigt formål, hvor
mange børn, herunder også kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede vil kunne få glæde af at
komme ud og få gode oplevelser i naturen. Kommunen vurderer, at de planlagte bygninger er placeret hensigtsmæssigt i forhold til at påvirke værdifuld natur mindst muligt. Der er endvidere tale om
en større naturgrund på over 11.000 m2, hvoraf størstedelen ikke er berørt af projektet. Allerød Kommune kan derfor anbefale, at der meddeles
tilladelse til det ansøgte.
Planmæssige forhold
Plan og Byg har ikke behandlet sagen med henblik på at give en tilladelse, da en tilladelse forudsætter en dispensation fra fredningen. Umiddelbart er vi positivt indstillet over for det ansøgte. Det ansøgte kræver dog både landzone- og byggetilladelse. Det noteres, at området er omfattet af en række
planmæssige
forhold/restriktioner, som bør indgå i den konkrete vurdering af, om der kan meddeles landzonetilladelse. Blandt andet ligger ejendommen inden for nedenstående udpegninger:
Ydre kile
De grønne kiler har som hovedformål at tilgodese behovet for det almene friluftsliv, hvilket indebærer, at mulighederne for offentlig adgang og ophold har højeste prioritet. De grønne kiler skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige formål. Udgangspunktet erm at de grønne kilers rekreative anvendelse og landskabets oplevelsesværdi ikke forringes af dominerende anlæg.
Skovbyggelinjen
Ejendommen er beliggende i skovbyggelinjen, hvor hensynet til det frie udsyn til skoven og bevaring
af skovbrynet som værdifuldt levested for plante- og dyreliv skal varetages. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der som udgangspunkt ikke placeres bebyggelse uden landzonetilladelse.
Bevaringsværdigt/Beskyttet landskab
Det ansøgte er placeret inden for et område, som er udpeget som landskabskarakterområdet Tunneldalene. Udpegningen er omfattet af karakteristiske tunneldalsstrøg omkring Mølleådalen. Det er et
område med store natur- og landskabsværdier og mange visuelle oplevelsesmuligheder.
Allerød Kommune vurdering i forhold til de planmæssige forhold
Det er Allerød Kommunes vurdering, at de planmæssige forhold ikke er til hinder for det ansøgte.
Kommunen lægger vægt på, at ejendommen allerede er i brug til spejderaktiviteter, og at udvidelserne ikke ændrer ved dette. Kommune lægger endvidere vægt på, at de landskabelige forhold ikke
påvirkes, samt at bebyggelserne ikke er skæmmende i forhold til skovbrynet.”
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet var blandt andet medsendt det til denne afgørelse vedhæftede ansøgningsmateriale, hvortil henvises. Dette materiale udgør en integreret del af
afgørelsen.
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Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 14. februar 2022, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst blandt andet,
at de ikke har supplerende oplysninger i sagen.
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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt 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 ansøgte
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 primært at fastholde status quo samt give offentligheden adgang til de
fredede arealer. Det fremgår herunder af fredningsafgørelsen, at området har stor landskabelig skønhed, og at formålet med fredningen blandt andet er at gennemføre en lempelig landskabsfredning og
dermed bevare landskabets karakter for eftertiden.
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål 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. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte må anses for at fremme offentlighedens adgang til det fredede område, og at det ansøgte ikke væsentligt vil påvirke omgivelserne herunder landskabet og dettes udtryk og karakter. 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 udnyttet 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 udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, jf. stk. 1. Klagefristen 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 nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

5

Toftager
Nævnets formand

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 klagenævnets 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 offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelse 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
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 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 på mail til:
Det Danske Spejderkorps – Kgs. Lyngby Gruppe v/Jan Hjorth
Allerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Allerød
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Allerød
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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 internationalt 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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

