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År 1969, den
nævnet

17.

november,

afsagde

Overfrednings-

følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 2029/69

vedrørende

fredning

af en del af matr.

nr.

l æ og 4 ~' Melby by og sogn.
I den af fredningsnævnet
nordlige

~

for Frederiksborg

-

del den 13 . maj 1969 afsagte

kendelse

amtsrådskreds
hedder

det:

- 6~

l.

Ved kendelse,

afsagt af Fredningsnævnet

amt d. 20. november
kendelse

1946, stadfæstet af Overfredningsnævnet

Melby by og sogn, omfattende

Melby by og sogn, idet fredningen
omkreds af

100

med

kort et areal omkring 5 gravhøje, beliggende

vedhæftet

pao ma t r. nr. la, lf og le

omfattede

m. fra hver gravhøjs

de nævnte

et areal inden for en

centrum.

Herefter blev det forbudt at opføre nogen bygning og at foretage
beplantning
nalmuseet

eller anden foranstaltning
og fredningsnævnet,

lae fastsattes

af Natio-

bestemmelse.
inlt 15.986 kr.

Da denne fredning imidlertid
de hovedsagelig

uden godkendelse

dog at der med hensyn til matr. nr.

en lempeligere

I erstatning udbetaltes

,

ved

afsagt d. lo. juli 1947, frededes i overensstemmelse

et kendelsen

J

for Frederiksborg

efterhånden

som udstykningen

nord og øst for de fredede arealer liggende

af
områder

skred frem, måtte anses som utilstrækkelig, og da fredningen ikke
gravhøjene
omfattede det syd forYliggende areal, tog Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening
ning op til behandling

spørgsmålet

,on en yderligere

7.

og begærede ved skrivelse af

fred-

december-

1967 fredningssag rejst for arealerne mellem Melby og de ved Overaf lo. juli 1947 fredede

fredningsnævnet s kendelse

som det hedder i skrivelsen
gruppe broncealderhøje,
skønhed, idet landskabet
fortidsminder

arealer for -

- at bevare udsigten mod den smukke

der i sig selv er af stor landskabelig
formidler kontakten

mellem de højtliggende-

og den lavere liggende by, der mod øst endnu er u-

berørt og har bevaret sit gamle landsbypræg.
fatte matr. nr. l

aa

af Melby by og sogn.

og l

ah

Fredningen

orr en del af matr. nr. l

æ

skulle om-

og 1

a

alle

2.

Påstanden
Jh

går ud på en fredning

status quo, hvorefter

se ikke må finde sted, dog at tilbygning
bygninger

til eksisterende

kan tillades af nævnet efter godkendelse

rettigede,

hvis en sådan bebyggelse

at skæmme. Boder,

skure, master

må ikke opstilles,

arealerne

kan indpasses

ning af affald eller bilophugningsplads,
buskvækster

må kun foretages

gede og terrænforholdene

l

t
.

'

fyldning,

amtsrådskreds

nordlige

i landskabet

til camping, henkast-

beplantning

efter gndkendelse

for fredningsnævnet

uden

indretninger

med træ- og

af de påtaleberetti-

må ikke ændres ved afgravning

med påtaleret

landbrugs-

af de påtalebe-

og andre skæmmende

må ikke benyttes

bebyggel-

eller' op-

for Frederiksborg

del, Nationalmuseet

og Danmarks

Naturfred-

ningsforening.
Fredningsnævnet
Bekendtgørelse
rykkedes

har derefter
i henhold

i Statstidende

Fredningsnævnet

d. 25. januar 1968.

har afholdt

kaldt ved afleveringsattester,
pågældende

ejendomme,

Frederiksborg
forening,

§ lo ind-

til naturfredningslovens

verne i de af fredningspåstanden

,

taget sagen under behandling.

en række møder, hvortil panthaberørte

Melby sogneråd

har været ind-

og hvori har deltaget

Nntiunalmuseet,

og Roskilde

ejendomme

ejerne af de

Fredningsplanudvalget

amtsrådskredse,
samt Statens

Danmarks

for

Naturfrednings-

jordlovsudvalg.

Ved et møde d. 12. februar 1968 blev det af de for Melby kommune mødende
jekteret

oplyst, at der i kommunens

en ny Evetoftevej,

dispositionsplan

hvis bredde antagelig

m. , og at vejen vil gennemskære

matr. nr.

4a

er pro-

vil blive 15-20

og matr. nr. l

æ

Melby by og sogn.
Da vejforløbet

a
efter den for ejerne af matr, nr. 4 , gård-

ejer Erik Madsen, matr. nr. l
matr. nr. læ, parcellist
retssagfører

B.Wellejus's

aa

,smedemester

H.E.Madsen,

Hans Jensen, mødende advokat,
~pfattelse

og af
lands-

ville bevirke ændringer

i

erstatningskravene
arealer, udsattes

for de af vejen direkte eller indirekte berørte
sagen for at afvente dispositionsplanens

godken-

delse.
Ved skrivelse af 12. september 1968 fremsendte
den omhandlede
sognerådet

dispositionsplan

Melby kommune

således, som denne var vedtaget

i

d. lo. s.m.

Unde]'-sagens behandling
fredningsforening

har Nationalmuseet

og Danmarks

Natur-

til støtte for en status qvo fredning henholdt

sig til det i den ovenfor citerede

skrivolse ~f

7.

december

1967

anførte.
Fredningsplanudvalget,

4a

der har oplyst, at matr. nr. l

tildels er belagt med tinglyst fredningsplan,

æ

og

har udtalt sig

til støtte for en status qvo fredning. Udvalget har oplyst, at
sagen har en parallel

i fredningen

ved Bakkebjerg

ve~ Rågeleje,

hvor man har villet sikre arealet omkring de der værende

gravhøje.

Efter at være gjort bekendt med den i Melby kommunes

,
,.

e

onsplan for den projekterede
Nationalmuseet

og Danmarks

af fredningsplanudvalget

Evetnftevej

o

ga området øst for den projekterede

påstanden

om fredning

til at an-

af, at der

vest for vejen.

Melby kemmune har oplyst, at der ifølge kommunens

Da fredningsnævnet

bygnings-

huse på de nævnte arealer.

ligesom Nationalmuseet

og Danmarks

fredningsforening

finder det af meget stor landskabelig

at bevare udsigton

mod de fem oldtidshøje,

Natur-

værdi

der i kraft af deres

~lacering

på det højtliggende

terræn er af stor skønhedsmæssig

virkning,

således som højene,

liggende

gende område, tegner deres silhuetter
fredningspåstand

har

med tilslutning

vej på betingelse

kun opføres et-plans huse på arealerne

vedt~gt kun må opføres en-etages

t_--

angivne linieføring

Naturfredningsforening

begrænset

dispositi-

øverst på det jævnt stimod himlen, vil den nedlagte

være at tage til følge i henhold til naturfred-

4·
§ l stk. l for såvidt angår den af påstanden omfattede:

nincslovens

4a

del af matr. nr. læ og

Melby by og sogn således som nedenfor

nærmere bestemt og som vist på det kendelsen
ved bemærkes,

at matr. nr. laa og lah

gende vest for den projekterede

vedhæftede

kort, hvor-

Melby by og sogn, som belig-

Evetoftevej,

ikke medtages under

fredningen.
Ejeren af matr. nr. l

æ

Melby har nedlagt påstand om en erstat-

fredningen,

ning på 35n.ooo kr. for

idet han har gjort gældende,

at han i januar 1965 af landinspektør
udarbejdet

en udstykningsplan

H. Balslev,

i mindst 35

a. 10.000 kr. , at der er dispensatinnsmulighed

årsbebyggelse

på arealet,

fik

for en del af det af fredningspå-

standen omfattede areal, der ville kunne udstykkes
parceller

Hundested,

for hel-

at Melby by logisk må udvikle sig i ret-

ning af matr, nr. læ, at jordens landbrugsmæssige

kvalitet

ikke er

~
,,'

synderlig høj, og nt ejend"mmens
ses som utilstrækkelig

samlede tilliggende

til npretholdelsen
a

Ejeneren af matr, nr. 4
statning for fredningen.

af et rentabelt

Han har oplyst, at han i en årrække har

af fredningspåstanden

af don del af ejendommen,

i 28 helårsparceller

Af panthaverne

der

ng har hævdet, at nrealet, der lig-

geF meget smukt i ot logisk udvidelsesområde
kunne udstykkes

landbrug.

Melby har påstået 280.000 kr. i er-

arbejdet med planer om udstykningen
omfattes

i dag må an-

for Melby by, ville

å ln.ooo kr.

i de to ejendomme har kun Statens jordlovs-

udvalg, der har pant i matr. nr. læ Melby, givet møde under sagen.
Repræsentanten

for jnrdlovsudvalget

tale om, at en del af en eventuel

har udtalt, at der vil blive
erstatning

skal afleveres

til

jordfonden.

'.

De arealer,
læ, s vedkommende

fredningspåstanden

angår, udgør for matr. nr.

4 13 o m2 og a f ma t r. nr. 4a ca. 25 •99 o m2 •
ca. l 0_.

Med henblik på fastsættelsen

af erstatningen

har nævnot d.29.

5.

januar 1969 tilskrevet Byudviklingsudvalget
nen således:

"Til brug ved en verserende

for Frederiksværkeg-

fredningssag

vedrørendE:

matr. nr. læ og en del af matr. nr. 4a Melby by og sogn skal jeg
~nmode om en udt~lelso

i anledning

af følgende:

Ef te]"det til byudviklingsplanen

fnr Frederiksværkegnen

høren-

de kort kunne det se ud som om matr. nr. læ i sin helhed og den del
a f ma t r. nr. 4[\.,
san p&stås fredet, ligger i det område, der er
markeret med

J

7.

Jeg tillader mig at bede Byudviklingsudvalget

meddele mig,om

dette er rigtigt.
For såvidt det er tilfældet

fnr den ene eller begge ejendomme

går jeg ud fra, at ejeren må kunne regne med en dispensation

t~_l

\..

"

udnyttelse

til helårsbeboelse

under de i betænkningen

side 25 nævn-

te betingelser.
Jeg beder også om at få en udtalelse

om dette spørgsmål.

Et eksemplar af det til brug for fredningssagen
kort, hvorpå arealerne

er indtegnet, vedlægges."

Byudviklingsudvalget

..

ud~rbejdede

har i skrivelse af 25. februar 1969 af-

givet sålydende besv~relse:
"I anledning
de zonodragning

4a Melby

af nævnets

i området

skrivelse af 29. januar 1969 vedrøren-

omfattende

ejendommene

matr, nr. læ og

hy, skal man oplyse:
æ

Område 7 i Melby k~mmune vedrører kun en del af matr, nr. l ,
medens matr. nr.

4a

ikke berøres ~f område

7,

jfr. vedlagte kort-

skitse.
For ca. 8 ha af matr. nr. læ er der ifl. betænkningen
rende byudviklinl3'splanen givet lClfte om delvis udnyttelse
årsbeboelse,

.
'

når den lokale udvikling

vedrøtil hel-

medfører behov herfor •

6.

Der foreligger
"

planvedtægt

ikke på indeværende

for området,

tidspunkt en godkendt by-

og der er ikke fnr udvalget

sker om områdets udstykning

forelagt øn-

og bebyggelse."

Nævnet finder for ejeren af matr. nr. læ Melby, parcellist
Hans Jensens vedkommende,

",e
r.·

'I

!
\

at han efter den gældende byudviklings-

plan har haft berettiget

forventning

rum at opnå dispensation

til udstykning

den del af hans ejendom,

der kan bebygges,

35 parceller

å

800

et kortere tids-

til helårsbegyggelse

efter udstykningsplanen

der berøver

rejsning

af sognerådet

godkendt

hensyn til, at beløbet udbetales
1ye~eriets

udvikling

dis-

ham denne udsigt, ikke bør komme harr.til

skade,o;~ ctor vil derfor være at tillæGge ham en erstatning,

,l

af

m2, eller ialt 28000 m2• Nævnet finder videre,

at en efter fredningssagens
positionsplan,

om inden for

der unGer

kontant og uden at han skal afvente

i Melby, fastsættes

p~ følgonde måde:

.;

35 parceller a 6 kr.
l76.130 m2,

210.000 kr.

der' ud-

gør mose, eller af
anden grund ikke kan
bebygges,

a

lo øre
2.()oft

ialt

212.000 kr.

For gårdejer Erik Madsens

4a

kr.

vedk()mmende som ejer af matr. nr.

Melby, findeF nævnet, at der ikke har været nogen berettiget

forventning

om udstykningsmuligheder,

derfor til et for almindelig

og erstatningen

god landbrugsjnrd

fastsættes

sædvanlig

beløb, nemlig 60 øre pr. m2, eller 15.594 kr., afrundet
",

anvendt

til 16.000

kr.
Herefter

fredes af matr. nr. læ Melby by og sogn 104.130 m2

a

og af matr. nr. 4

ibd. 25.990 m2, således som vist på det ken-

delsen vedhæftede kort med sort krydsindramning.
"

Tilstanden må

herefter ikke fnrandres på disse arealer, der stedse skal henligge
i deres nuværende tilstand. Det er forbudt at opføre bygninger
enhver art, dog at tilbygning

til eksisterende

af

landbrugsbygninger

kan tillades, hvis en sådan bebyggelse kan indpasses i landskabet
uden at skæmme. Der må ikke opføres bodor, skure, master eller andre
indretninger,

der efter nævnets skøn kan virke skæmmonde, der må

ikke foretages ændring i terrænforholdene
I

.'

I

fyldning, og arealerne må ikke benyttes
af affald eller automobilophugningsplads.

ved afgravning

eller op-

til camping, henkastning
Endelig må beplantning

med træ- og buskvækster kun foretages med godkendelse

af de på-

taleberettigede.
~

"

..

Påtaleret har fredningsnævnet
nordlige del, Nationalmuseet
I erstatning udbetales

og

for Frederiksborg

amtsrådskreds

Danmarks Naturfredningsforening •

til parcellist Hans Jensen, Melby

212.000 kr. og til gårdejer Erik Madsen, Melby, 16.000 kr. Beløbene,
der forrentes med 6% p.a. fra kendelsens
statskassen og

t

af Frederiknborg

dato udredes med 3/4 af

amtsfond og de i a~tsråd8kredsen

beliggonde køhstæder i forhold til folketallet efter den seneste
"

offi0ielle folketælling.
Ejerne af matr. nr. l
matr. nr. l

aa

ah

Melby, fru Gerda Andreasen,

ng af

Melby, smedemester' Henning Emil Madsen,Melhy,

landsretssagfører

Bent Wellejus,

ved

København, har fået særskilt un-

derretning om, at deres: ejendnmme ikke omfattes af fredningskendelsen.
Thi bestommesg

104.130 m2 af matr. nr. læ

0G

25.990 m2 af matr. nr. 4

a

af Melby

by og sogn fredes status qvo således,som vist på det nærværend~ kendelse. vedhæftede kort. Tilstanden må herefter ikke forandres på
disse arealer, der stedse Bkal henligge i dcres nuværende

...

tilstand.

Det er forbudt at opføre bygninger af enhvcJl'"
art, dog at tilbygning

8.
til eksisterende
rettigede,

landbrugsbygninger'

kan tillades af de påtalebe-

hvis en sådan bebyggelse

kan indpasses

i landskabet

udon at skæmme. Der må ikke opføres skure, boder, master eller
andre indretninger,

der efter nævnets

mende, der må ikke foretages
gravning

eller opfyldning,

ping, henkastning

med godkendelse

J

J

Påtaleret
nordlige

ændringer

i terrænforholdene

ved af-

og ~realerne

må ikke benyttes

til cam-

af affald

hvorhos beplantning

skøn vil kunne virke skæm-

eller som automobilophugningsplads,

med træ- eller buskvækster

kun må foretages

af de påtaleberettigede.
har fredningsnævnet

del, Nationalmuseet,

for Frederiksborg

og Danmarks

amtsrådskreds

Naturfredningsforening

hver for sig eller i forening.
I erstatning

tillægges

som ejer af matr. nr. l
Erik Madsen, Melby,

æ

doriksborg
i forhold

Denne kendelse

med

i

ibd., 16.000 kr.

af statskassen

og de i amtsrådskredsen

til folketallet

4a

ialt 228,000 kr., forrentes

dato og udredes

amtsfond

Hans Jensen, Molby,

Melby by og sogn 212.000 kr. og gårdejer

som ejer af matr. nr.

Erstatningsbeløbet,
fra kendeIsens

der parcellist

med
og

beliggende

efter den seneste officielle

kan inden

4 uger

t

6%

af Fre-

købstædeF'
folketælling.

efter dens forkynd~lse

tilOverfredningsnævnet.

Feilberg

Jørgensen

Ove Jensen

p.a.

Jørgen Hansen

påankeo

-9 Kendelsen
•

er forelagt

§ 19, stk. 3, og indælket

naturfredningslovens
Madsen med påstand

på forhøjelse

Fredningsnævnet
ningsnævnet

Overfredningsnævnet

har under

berigtiget

i henhold
af gårdejer

til
Erik

af erstatningen.
sagens behandling

en skrivefejl

i beregningen

for Overfredaf mosearealet

af matr. nr. l ~' Melby by og sogn, idet dette areal rettelig
ca. 7,6 ha. For samme ejendom

'4t

rettes

tallet

udgør

6 kr. pr. parcel

til

6.000 kr.
Overfredningsnævnet

'~

sigtigelse

~'

retssagfører
nævnet,

og forhandlet

med den ankende

Bent Wellejus,

Frederiksborg

værk-egnen,

har den 16. oktober

og dennes

advokat,

samt med repræsentanter

amtsråd,

Melby kommune,

1969 foretaget

lands-

for frednings-

Byudviklingsudvalget

Nationalmuseet

be-

for Frederiks-

og Danmarks

Naturfred-

ningsforening.
Under mødet nedlagde
ejer Madsen

påstand

Hans Jensen

påstodes

for den aftale,
frielse

på

forhøjelse

stadfæstelse;

der er truffet

af et pantebrev

med udbetaling

landsretssagfører

af erstatningen.
i forbindelse

med statens

på 160.000

Wellejus

for gård-

For parcellist

hermed

Jordlovsudvalg

kr. til Jordfonden

redegjordes
om ind-

i forbindelse

af fredningserstatningen.

I

I·,

Overfredningsnævnet
i overensstemmelse
ningsnævnet

blevet

med fredningsnævnets

gårdejer

Erik Madsen,

af erstatningsbeløbet

~

•

til ejeren

har kunnet

fredningen

dog at Overfredaf matr. nr.

tilbyde

til 25.000 kr., hvilket

en for-

tilbud

er

accepteret.
Et kort, nr. Fr. 196, visende

v

at gennemføre

kendelse,

for så vidt angår erstatningen

4 ~' sammesteds,
højelse

har besluttet

13 ha, er vedhæftet

nærværende

de fredede

kendelse.

arealer,

ialt ca.

- lo T 11 i

..

b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet
nordlige

for Frederiksborg

del den 13. maj 1969 afsagte kendelse

amtsrådskreds
om fredning

matr. nr. l ~ og 4 ~' Melby by og sogn stadfæstes
ændring

vedrørende

med den nævnte

erstatningen.

I erstatning

udbetales:

Parcellist Hans Jensen ••....•.•.•..•.••.•••.•..
Til indfrielse af det i ejendommen matr. nr. l æ,
Melby by og sogn, indestående jordfondslån ifølge
pantebrev udbetales forlods 160.000 kr. + renter
5~ p.a. fra den ll. december 1968 til udbetalingsdagen til Kongeriget Danmarks Hypotekbaflj{ og Finansforvaltning,
Landgreven 4, 1301 København K.
Postgirokonto nr. 3185 under anførelse af nr.
13 - 08 - 136. Restbeløbet udbetales til Hans
,Jemsen, v/landsretssagfører
Bent Welle jus, N ørrevold 29,2. sal, 1358 København K., ifølge
fuldmagt.
Gårdejer
v/samme,

"...

ifølge

af

212.000 kr.

Erik Madsen

fuldmagt .....

o

q

•

II

o •

•••••••••••••••

•

•

•

•

•

•

25.000

kr.

I alt 237.000 kr.
at forrente med 6

%

p. a. fra den l). maj 1969 til den 30. september

1969 og 8% p. a. fra dun l. oktober 1969 til udbetalingsdagen.

I

Af

I

I~
e

erstatningsbeløbet
og

t

237.000 kr. med renter udredes

af Predoriksborg

købstadko~nuner

amtsfond

i forhold

til den senest offentliggjorte
rigtighed

bekræftes
..-._-.,:'
!
,

'}

/
": rl_<

'.

r"

C- ."

B. Anders8n.

•

af statskassen
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1947, dEm 10. Jull,
1. fs ::.gde Ovor J':'redningsnævIlot
'p3.~1 Grtutdla.g
Ml mundtlig
og skriftlig
Vot(;.ring
følgcndo
•
Kendelse,
1. 5n.gen Nr. 726/46 vodrø,renrle
:~"redning nf umgiveloorne
af 5 Gravhøje
Melby.
I don :tf Ii'rGdn:1.ngsnævnot
-:or Frl;deriksborg
Amt den 20. Nov0mbor 1946
_fs~::.gte
Kcndelse
bestemmes
følgendE;:
, " I Melby f1nd8s
der et s ;JÆltmhE:n(~(;:ndo Parti
J.f 5 Gravhøje
frn. Oldtiden. De er hØjt og fri t bolib.;c:nllc
oG derfor
·"tf stor
lJ.ndsk,;.b81ig SkønÅ:lr

e,

h8d.

Denne 1.:.mdsk"l.belige
Skønh.uu skæmmos dog derigonnorn,
at der ved
,_\f don enu Gr opført
Jt SOTiJJnerhus, der sOt> i vid Afst:lnd,
og som af
Grund .. ikke; just
'p,'1~1.
Gr1md ,'d sit Ydro - l '.ndska.belig
set virker
harmon1brydende.
N.r;vnet h:u- nu bi .J. g t i Erf'J.r:l..ng, nt Ejurinden
:tf den smukkeste
og
størstv
,'lf Højonu 2f økonomi.ske
Grundo ser S1.g nøds[~3et
til at sælge
sin Jord,
hvnd dor ~ltngelig,
selvom
det drejer
sig om en L~dbrugsojend.om vil blive hende til.lndt,
i.clet det drejer
stg om mflgor og dJ.nrlig
Jord,
hvoraf
on Familio
ikke lot k\n ornære
sig.
D:1.man s:l=lledos
m::Vl bofry<;t (; 0n ny BebyggGlso,
h:1r Nævnet c.nset d0t
som pnnkrbNet
med Hunsyn til
disse
Gr,·.vhøje
nt bri.nco l~nturfrGdningslovens
2
i .A.nv(md01se, og N,~ltion,J.lmnsæut
h ~r p'''.'l Nævlluts SpørgsI11'lal sV'J.rut
raled(;s:
I'N.:'..tion.:~lmusæe
t
knn
p
~r".
dlJt
boclstt:.; :lllbef:llc Fredningen
:J.f de
•
5 Høj(~ 1. Melby. Disse Høju hører
- selvom
de er nOGet bE:s~co..digede - til
dG M1.ndosJ1l.Wrkcr', hvor det goDt k m forsvr.~res
.:lt forl::.ngE: 100 motor Græn ...
sun r(·spetterGt.
Ved (lor..::s høje Bel:t.ggcnhed
spiller
do jo en betydE.:lig
M:.mdsk:~bel:lg
Rolle for Egnen. 11
.,
Nævnot ho.r herefte-r
8.nmorlot (;.n Lrmdinspoktør
om ·.l.t :indtegne
Hø,jcnc
i CirklGr
med Radier
p--:.'.l 100 motor.
Denne Tegning
viser,
'1t dG Arealer,
(ur omfnttos
':.f Ci.rk l-..;rn o , Cl' følr;oncl.Ei: M.:ltr .. Nr. l.Q. :J.f Melby,
tj.lhørend0
l?ru E.C. Hcmmiv~::'son (don for[tll n~.vnte Kvinde), M,:.tr. Nr. lQiA og lt1.Ei, ttlhøremde Bestyrer
Otto Mø11tJr (dun M·.l:tlu, der h::\r opført
eet .Loran nævnte'
Sommerhus),
Mi.ltr. Nr. l~ og lf., tilhørGndo
rrf..:)stog:,:~rdGn (Monighedsr,_',ndet),
M1.tr. Nr. læ, t:i.lhøl'onclc P=:lrc\J1list
Hans JerJsE.m, M:"'.tl'. Nr. ld, 10, 1'.\C ,
laf og lon,-alle
tilhørende
Hot~~l(.:jcr Skar.Ulstrøm,
cL~mt MJ.tr.-Nr.-1Q.
lntilhøronde
Mur0rmostcr
Ol~:.f :VI. Lo:~rsen, Ann,';>, K'trstino
Lnrsen og AltcE:
Fodon
denne
stærkt

og

Mar1.a Lnrsen.

En nærmere UndGr sq, _:E.·lsc i M:J.:r.ken viser
dog (101s, ~~tdet ikke vil
være fornøde:nt
::.t udst't';2kke Frodn:i.ngan
S ,.1/'. l·oni.~t,
:"tt [.:.110 tle Are':'1.1ur, der
omf.J.tt es af Cirklurne,
raedt:'lg8s, dals [l t clotfor ·.\t boJv~J.re den vi.clo
Uns:l.gt- vil være nødv(mdigt
pnn. '1ndro Punl~ter
'.tt llclstrække
Fredn:l.ngen
ehdovor
Cirkelomr'" ':.\dorne, s·.'.o.ledus ::'.t Fri,;(lniu<.;:on '!.lts(,:.!1 i.kke vi l bmne
gennemføros
J.;Lone i Henholc1 ttl
Lovans § 2.
I førstl1':2vnte
HCmSc,(]ll(lC
bOrrli:;rkes følgende:
Girklorne
rClITln1er en ubetydeli.g
Del ~·.f M:.l.tr. Nr. lcti~ og M:-,tr. Nr. 1912:. Disse srna,,- Are-J.ler holdus
uu.Emfor ]lredn~_ngen.
Med Honsyn til
Matr. Nr. 12Q Of.~ 1.1 h,'"lr Hotelejer
Skannstrøm
erklæ-

.-

ret sig villig
til
- uden Vuderlr.t[: :'lt t"'~::,_lcen Scrv1.tut,
[~-L'lende ud pa.c.,
at dor ku.11. m'1.'1 v.'BrtJ l~~v B\.Jby(~:s(]h)..:d.v.s.
højst
6 mctur. t:i.l Ta:;ryg,y,l;n.
En s1.1ndnn 5er.v1 tut skønne s i.t Vi::T (] t j lstrækkolig
fOrSD.iWidt Mat r ~ Nr.
l~ nng:1D.r, men H~kG med Hensyn ti.l M~ttt'. Nr. ld.
Mad Hensyn t:ll M".tr. N-r. læ skønn0s
det '.:lt Vt\-ll'e t;lGtrl'ckkGli.::,;t
..-t
inddr'-'-f?;(; en begrtmsut
Dc.?1 , 40 m-fra det øst lige 81(01 i en Længde '"lf
50 m (vist
med rødt
p,:.:J (J.C'n mcdfølbendo
T egn in.::;) •
! s1tJstnævntc
Hcms..:.~c!UJ(:(Fr.:::dningsudvide1sen)
b 8IIk<>;rl,:\.J
s , .:lt det
ma'1 anses som l1ød"IJon(lj,~t ~-:t j.nd,1r ..:ge holo l\btr.
Nr.. ltr 0,:':; lh.
Iøvrigt
bemmrkes føl!>cndu:
l\JI(;l1i;;hodsro.fJ.det tj.ltrmdvr
:b'rednjngen
af Matr. Nr. l:;.'. 06 lf udun .'lt kræve Erst:J.tnj'.lg.
Ejerinden-nf
Matr. Nr. J._~, IPru Heu.mingsL:n, h:lr under ,b"'orh,"ll1dlingerAo 11eds:J.t sit Erst~1tntnc:;skr '.'11 tj.l 20 Øre pr. KVC1dr:it::.1en, hV.l.d der vil
~unne
tiltrædGs
und(;r HOl1s,fn til
OG for e li[';g c.nd c: Udstyknin3srnuligheclGr
og til
de st:1.z(;ndn Pris8r
p-.:.t Byt::,fjugrunl1e.
Hotelejc::r
Skn,:\.l1strørn b:n' f'orl 'n[;t sig t1.1Ll.gt samme Brst1tnint;,
1
som ('1. en , (ler ydos Fru H8mmingsen.
lvTurormoster LnrS011 lLr p:.<'1. U;.~l18 os Mod8.ieros Vegno nedlagt
Pnnst::tnd
0111 en Erst'1tn:ing
pa~.~3000 h,x. ud fr-, dem Foruclsætning,
::'1t dot (lrejer
sig om 6 a 7 Td. L.'1nd, 1J.v:iH::c!TI
Jforl.l(lsætntu,j
dog ikke er ri.gtiis,
jfr.
nedenfor.
PIlrce1list
Hems Jonson h,"l.r p".:-,st3.::-~ct si:; tillo.gt
en Erstatning
'p:.l.:l
1000 Kr.
Hvnd dot omrnnC'.le,"1.e SOLuJ1l..rhus ..:ng~"..[_~:r.
skønner lifævnut, i'.t dutte,
dGr
Gr opført
med Tilsides
.. ttcJ.sc: ),f ethvert
rimelir;t
Hensyn til
Lc:.ndsh.nbot
og til
Mindesmærkc:cnc fra T!;ortidGn~ bør fjernes
:i. H.t. 10VU11S§ 13, da.
j]'redn1.n?,cn i mads '.t .l!' '.1<1 vil blive; ".~ltfor ufuldkorurnen.
Bes tyrol' Otto Møller h'·'.r lllUel u.onno Mulighed for øje opgjort
sit Erst:ltningskr:1v
s,-.rl1cdos:
Købesum for Grullden (elc,:, l'..deør cr.~. 5000 Kvo.clrnt:'.lon) ••
751,20 Kr.
Ud8'iltor
ved Gr'wn:in:; !-tf on :t3rønd •••••••••..••••••••••••.•
o o"
855,00 "
BYl;nin,scDs Opfol"olc'0""".
f'.'
0'.".,,,.,,
....
,.,,
......
,, ••••
o ••••
061.35,00
n
&dbY:3ning
,')f 0n Kr.t:-rlin
•••...
,
q 1/ , • • • • • • • • • • • • • • • • ••
4·~O,00 ti
~ilby~ninf;
nf et Vln(l.f: ....
nc. o o ••••••••••••••••
o • • • • • • • • • • • • • • ••
150,00 ti
Indkøb c.1f P1nnt(;r
skønsmr.;sr.;ic;t :".nsl".~ut ..••• o ••• o •• o ••••••••
~
708,80 ti
Værd.istigning
p::a. Grundu:n, Forbedring
:lf By,'~ningGn. m.m. ,I.' .2000.00
II
IQlt
11000,00 Kr.
Hertil
b0ma:lrker N<..;vnct: Do') Sommerhuset
1C\d.o1'si.g f1ytt 8, skønnes
der Jl'.1lll 1t blive. T:>.l\J om [~t rufundere
E:!eren Flytnin~?;sudgift(}rnc,
el.ur
,'Jnt).-seli.g il{ke vil Ovr,;l'sti';e; ~?OOO Kr., hvortil
kommoy Erst,1tlling
1"):\,:].
Brønlen 855 Kr.
for J/orsl::01len
n1Gl1om Købesut::u:ten for Jord.en (15 02'8
pr. Kvnd.rc.t3.1en ~ og dc:ns Vcd'(~i som landbrugs ;jord (10 Øre pr. Kvadrntalvn)
250 Kr. og for BeplantningE-m
(dur o~s::\a delvi.s 18.de;r siD flytte.:)
350 Kr.
Disse Beløb udgør i-:;,lt ::5455 Kr., hvo l' uf t er Nævnet ... fOl' :.:.t V(i;rc sj kkcr.
pas. ik1c\.- f....t forurette,
EjGren ... vil f:lstsætte
El'st:)tnin~~cn
til
Ij·OOO Kr.
M·.ttt'. Nr. lQ or,lfJtt(;1~ 3:55.'::0 KV:'l rlr at alen.
H0rfr:1. man dog drages
selve Gr~whøjens Ara 'ly dt'r .1JHll'J.ser 1147 Kva(lratalen,'
s--.o.ledes o.t
der til Rest bliver
'52433 Kv.Alun,
hvorefter
der tilkommer
Fru Herm:mingsen en Erstatning
p.'1tl. 643G K.r.
Miltr , Nr. l~ og 0. om.f:.1ttl:T - bortset
fra Vcj.:l.realot
- 67652 KV:1drat~
1en, .llts ~a 02.• 4)8 Td~ J.JCl.ndolIm'eftur
vil der 'tilkomme Murorr.lestor
C. M. Larnsen og h'111S Mec1u.~e.re .- beru~nGt i Forho Id t il det ov e nnr.:Nn t e
Tilbud'"
240J Kr.
Den Del Ei.f M~tr. Nr. 1:2" dur ønskes fro<1et~ oI,"fatter
14314 Kvadrc-"tnlen.
Det af EjE.:ren Pn.rcollj.st
ILnf> Jc.:nsen fremsatte
Kr ....
v om en Erst3.t-
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n:i.n:; pno. 10UO Kr. k:rn hurci'te::r tiltri:)(~es.
:ben Del nI' M..'\tr. Nr. 1.0., (ler borøres

J.f Cirklen,
u('l{jør 19.365 KVCld.rnta1en.
MG\l Hensyn til dc.:tte ArL':\l kan Nævnot ikko tiltræde,
nt Hotelujer
Sk:in.rlstrøu skulde hn.vc.: S::"lJne Kr,-,v som Fru Horl4linGson~ Hhns Jord st:~.ar
i Gennetlsnit

ttl
8 Øro pr .. KVf.HlratJ'lotor i GrUndskyld,
og den er v.::mskolir;gc.:1!c ':lt sæ12;e t1 l BebygGelse
end Fru HerJlUin(;sens. Erstatningen
skønnes at ,burde i"lstsmttes
ti.l 1500 K:c. 7 hvorved <le.:r or t:13et Hensyn t1.1, at
6t Arenl, dor ftE;(~CS, ifølge sin F'orr:r ,:~ør et større.: In(V·~reb 1 Ejere:æ
'lr'"l.'lclel;l, end <..'ot tunt are,'~"lml:::sstgt Cl' lrilf~:::ldot.
Hel.'efter bestOI:IIY10Bt'øl~~en(lu:
De i Melby Sogn beli:., !,O.r1(lu, l'or'111 or.:Jh'J.n(~lt)de5 Gr9.vhøjes Omgivelser
~8des
saalE:(~es, ::Lt c.1.er lncJ un t'or un Afst and ,-tf 100 lliOt 8r (hvilken
Af9candn~.armero
er CUl~jvet P~~'l Lludføl~;(nv1e Kort),
fred.es sl,:>..ledes, at der
_ke
ID!1'l opføres
nO~'~(jn By[~n1n(S, c ~ hullor
forutf~.ges Bopl.?ntning
eller
''''rnd.un For2nst'"lltnin~:
uden Godkandolsu
f N::..tion .....
l:lU.SC20t o.::;Fredningsna'Vnet for Frederiksbor[-~
Amt. Dutte .';Tldc.r do~~ j l:::!:o f'sv. tmgnnr de Dele
'lf M"1tr. Nr. l~
oc Matr. Nr. l~ ~~f Mulby By of! Sogn, som f'llder lnd.onfor C1rklcrnc.
Med Hensyn til
rJlrl.tr. Nr. ls. [\f Melby By og Sogn 13~.'1G.er
det kun m.H,t.
clGt Arortl,
<.ler P~l~1. Kortet
ur jn(lr".J:tlmet 'J.f en rød Linie.
Den for nnnc:vn t e Bestumr 'l;ls G kOl'l11...:r der1.r:toc1 fuldt ud til Anvendolse
fors"l.:\v1..c.lt ,.m~; ar 'Mntr. Nr. l:.': o:~ I~: ",.f bTllby By og Soen.
,Med.Hensyn til
M:1tr. Nr. 1:.18 C'..I. Melby By o:.;; 50,'.:;n ,:;ældm·, ~t der pna
dette Arenl kun DL,[l opføres
Byeni.ng\...r, hvis Højde til Tngrygnin~~en ikke
oV'erst1.ser
6 metur. DEJn f01'r'JJ.n'.Nnto BG[:,r<:Jnsning l Ejerens. R[ln.diGhed go.'l ..
dGr iøvric;t
ikke :for det t (] ArE':iC1L
Det pa.a Matr. Nr. le.cl og l~
''Lf Molby By o{~ 50:.:n :lnbrn[Ste SOmI:1erhus
et3.l
være f jernet
senest
(l.on 1. Okthr"
1947.
Der tillægges
Ejorno fnl':undu
Er.st:\tnini;er:
Bestyrer
Otto Møllor 4000 1(1" o, (1\.:;1'bet~,lof3, 11 "lUX SOI:lOerhuset er
ornet.
Fru E.C. HomPlingsGl1 6486 Kr., MLlrer:·IE.'star O,M. L..'lrsen, Anna
rst:i.ne L"nrsen 08 Alice: Marie 1J.lrson :t Jj'orcuing 2400 Kr., Pr.rcoll:tst
ans Jensen 1000 Kr. og Hotelu,jer
Sk~'.anstror.l 1500 Kr.
Disse Ersttltn inr.:;er u;11'ecl0s l:l(;d naIve.elen
nf St _..t skt'.s sen og Hnlvdelen
~f Frederiksborg
Ant.
Denne Kendelse
vil VI..!,€.; ::'.1; ttnf;lyso
50'''1 servitutst1.ftende
p,la
de
ovonn~vnte
M.1.trikulsnulJ.lro
.f Molby D,v· o:·; 800"1"1.
Pnat,'llorett(;n
tJlko:;-lvr
Naticn:llnuc('.:;ot
og N:..I.turfredningsnævnet
for
l!"reder:l.ksborg Ar,lt, hvuJ:' for si ..'; ullee
j Forening
~II
Sn.8'en el' forol '.[~t Ovor f'rc(lnj n :s on:.f'/!}() 't iModfør
:''1.1' Nnturfredning81ovons ~ 19, hvorhos Kenr:lelsen Gr inr1t:'.nkut '":li Ejeren
nf fornrevnt~
Matr.
Nr. l~ og lilli :J.f Melby By OF~ Soc"n, ~!'orr Gtnin::,sbestyrGr
Otto Møller,
der
pri.nc:l.p :llt h'J,r protester6t
nod E'ruln i.n:o;cns Gonncmførulse,
subsidiært
har
ne0.l:.ct l'a1.stDIld ar) en Erst:"ltni n:.~ P'].,) 11. 000 Kr. ,s :.nt n.f Ejerne
af
Matr. Nr. 1;1' og Ih srJ.stds. Mu.rQr;·~~.J8t
(;T
Oluf M. L'1rs en, Anna. Kirstine
L.'lrsen og AlicG M~I,ric L.'lrscn, SOD h~n' p:;.nst'1tlc-t
1Jrsto.tn1.ngcn
forhøjet
til
3.000 Kr.
,_
Overfrecningsnævnct
hr~r (hm 2(-). itpril
194'7 bus i ;tiget
de frededE)
, Arealer
OLj h ....
r herunder
forh:tnc~la't IJed do r~nkcnl:L ()~7 :-:ndrG i S3.gen inter ...
esseredo.
Herunder
inc~i.sj_k Forrotn:i_n :,s fOTeT Otto iVl0ll8r P..J.tl. Kenc1.elsens
nester&:lelser
iQ,od, ''.t E'.ristE.m
for ::?;je1'nulscn ,:lf Huset sr.~ttes tjl den
L Oktober 1955, t j l hvilkun
Ti.d Gx u.n (:on sk.'ll vCJro ryddelig,sjort
ogs,-to.

t

~.,~.

00/4for

Bevoksn:tn;:; i
Der \rar ligeledes
Eni:~he(i 01::1, fit lirstntningsSUrlDCJn først
udb(;:,tnles
ved Husets Fjernolse,
og :.lt den vi.l kunne 'Jllvises
ti.l DC".:kning:lf Flytteomkostningerne
ved direkto
Udbet~ling
til
d~ pn3g~ldenGO Entreprenører.
Ov~rfrodn1n~sn8vnet
vedtog derhos ut forhøje
den MurorDester
Olaf
M. L:'"'.rsen n,fl.
til,l9.g'to
Erst'-:1tning
til
3.000 Kl.... , hvormed h~m p- ..D. egne
0[; Modejeres
Vegno or1{lL""'rol:o sif.j tilfrGds.
Da OVE: ~ fredningsl1;~,vnet
iøvrigt
k~n tj.ltr2cl8
(let i Kendelsen
:"'.nførte,
vil denne vr.:.re ::lt s t rd fr.i S t e nod de .'l.f C~0t for :nst.-:'.[.l.onclc
fø13cmcc Ændrj n-

_r.

T h i b e s t EJ :":. r: e
Den nt Frec1n1.ngsno:vn8t
sagt~ ~Un('"el~: ~ve~r~~rm~(~e
stnc.fc.;stes
Lue ck
.f (J,et
I Erstntning
U~b0t~lGS
Bostyrer
Otto Møller,
Poder

s :

t'or J!'roderiksbor[~
Ar!t clon 20. Novenber 1946
::rrcclning f1f On.:;ivelsGrne
"lf 5 Gr.....
.vhøj8 i Mel ...
for:nst
lD.(:lndG følgendu
j~'nl1.r:l
ngor.
fol~onde
Bol0b:
Melby By O'j
Lylck8svej 44 (!I.htr • Nr. 19:..S1,l~
Sogn)
4.000 Kr.
lru E.C. IIenL'lillf:sen, MElby
(Mntr. Nr. lo s8stds)
6.486 "
1\
Mu.rerOGst8r Olnf M. L.'J.rsen r.:. fl.,
Melby (II
1:1, lE: II) 3.000 "
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01065.00
Dispensationer i perioden:

•

•

•

30-09-1987 - 26-09-2001

Udskrift

Naturfredningsnævnet
L"

for
Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds
e>lehavevej
1. 2970 Hørsholm

af

REG.NR.

fredningsprotokollen

Modtaget I
Skov~ og Natufstyi'elsen

TIl. 02861550

j ~ m{l ~~~1

Ar 1987, den 30. september
for Frederiksborg

amts nordlige

kl. 9.30 afholdt fredningsnævnet
fredningskreds

møde i Melby under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Troels

4t

og Henrik B. Rasmussen

som udpegede

Junker

nævnsmedlemmer.

Der foretoges:
F.S.

158/1987

Behandling af andragende
tilladelse

til fældning

poppeltræer

om

af en række

i markskel let på ejendom-

men l æ Melby, der er omfattet
overfredningsnævnskendelse
november
For Hovedstadsrådet
For Frederiksværk

af

af 17.

1969.

mødte Ole Nørgaard.

kommune mødte Knud Grønnegaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite mødte Bech

Rasmussen.
For Tisvilde-Frederiksværk

skovdistrikt mødte skovrider

Buch-

Jepsen.
Ejendommens
Besigtigelse

ejer, Ole Jensen,

blev antruffet.

fandt sted.

Ole Jensen oplyste, at han ikke har interesse i fældning
træerne, men spørgsmålet

er rejst af hans nabo mod nord. Trærækken

står på det fredede areal, idet træerne ikke er plantet
Ole Nørgaard
kendelsens

tilkendegav,

at Hovedstadsrådet

i skel.

efter frednings-

indhold og efter dens formål ikke har bemærkninger

fældning af træerne.
Bech Rasmussen

af

tilsluttede

sig dette.

til

•
I

2•

•

Skovrider Buch-Jepsen

oplyste, at træerne formentlig

40 år gamle. De skønnes ucen betydning for fredningen,

er cirka

næsten tvært-

imod.
Nævnets medlemmer

voterede:

Der findes ikke i fredningskendelsens

bestemmelser

om beplant-

ning noget til hinder for en fældning som ønsket. Da en fældning
ikke iøvrigt skønnes at stride mod fredningens
hed om i medfør af naturfredningslovens
delse af 19. november

§

formål, var der enig-

34 (Overfredningsnævnsken-

1969) at meddele tilladelse

til fældning af

en række popler - 10 stk. - der vokser i nær nordskellet

af ejendom-

men matr. nr. l æ MelQY by.
Nævnets afgørelse

tilkendegaves.

Den således meddelte
fredningslovens
tilladeIsens

§

tilladelse

inden 5 år fra

meddelelse.
kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret

fredningsnævnets

borg amtsråd, Hovedstadsrådet,
skovdistriktet

tilladelse

samt anerkendte

Frederiks-

Skov- og Natur-

foreninger

og institutio-

af naturfredningslovens

formål. Den

må derfor ikke udnyttes før ankefristens

jfr. naturfredningslovens

Troels Junker

afgørelse,

kommunalbestyrelsen,

ner, der virker for gennemførelse
meddelte

i henhold til natur-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

Nævnets afgørelse

styrelsen,

bortfalder

§

udløb,

58.

P. H. Raaschou

Henrik B. Rasmussen

Udskriftens

rigtighed

bekræftes.

Hørsholm, den 9. oktober

1987.

P. H. Raaschou

REG.Nl

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør,

\O(gS. a o
den - 1 O~T. 2001

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

Den 26. september 2001 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amt

møde på ejendommen matr.nr. 1 æ Melby by, Melby, beliggende Solhjemsvej 25,
,_..3370 Melby i sagen

FS 79/01 Ansøgning

om tilladelse til opførelse af en maskinhal

matr. nr. 1 æ Melby by, Melby i Frederiksværk

•

For Fredningsnævnet

på ejendommen

Kommune

mødte formanden dommer Thorkild Bendsen og nævnsmed-

lemmerne Niels Olesen og Ole A. K. Nielsen samt juridisk sekretær Ulla Tange
Christensen.

For Frederiksborg Amt deltog Vilhelm Dalgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite deltog Ernst Maltesen.

Ejeren Ole Jensen og forpagteren Per Jensen var mødt.

•

For Frederiksværk Kommune mødte ingen .

Arealerne omkring ejendommen blev besigtiget.

Vilhelm

Dalgaard

redegjorde

for fredningsbestemmelserne

og bemærkede,

at

fredningen har til formål at bevare udsigten til og fra gravhøj ene. Det er ifølge
fredningen forbudt at opføre bygninger af enhver art. Dog kan fredningsnævnet tillade
tilbygninger til eksisterende landbrugsbygninger,
landskabet uden at skæmme.

0-cl S"0 ~o-t>
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hvis en sådan tilbygning indpasses i

2

Ole og Per Jensen redegjorde for ansøgningen og oplyste, at den ansøgte hal er 18
meter lang og 14 meter bred. Hallen skal bruges til opbevaring af landbrugsmaskiner,
herunder to traktorer, oplag af mindre maskinel, halm m.v. og til brug for kvæget
specielt om vinteren, hvor dyrene har behov for læ. Hallen ønskes placeret nær det
nuværende læskur og på det område, som i forvejen anvendes til henstillen

af

maskinel m.v. Hallen placeres på 3 m høje ben i stedet for de normalt anvendte på 4
m, således at bygningens højde begrænses til 5,90 m. Hallen vil blive beklædt med
grønne stålplader

og med lyst eternittag

svarende

til taget på de eksisterende

bygninger.

Ernst Maltesen oplyste, at naturfredningsforeningen

finder den ønskede placering for

skæmmende i landskabet og foreslog en alternativ placering nordvest for stuehuset.

Per Jensen bemærkede,

at en sådan placering

er landbrugsmæssigt

upraktisk,

og

foreslog som et andet alternativ, at hallen opføres sydøst for ejendommen på den
anden side af vej en.

Vilhelm Dalgaard henviste på ny til fredningsbestemmelserne

og oplyste, at amtet,

selvom der er tale om et fritstående hal og ikke en tilbygning, vil være positivt
indstillet over for ansøgningen under den forudsætning, at hallen placeres tæt på de
eksisterende bygninger, således at bebyggelsen fremtræder som en samlet bebyggelse.
Den ansøgte placering

og de nu nævnte

alternativer

er for langt væk fra de

eksisterende bygninger.

Alternative placeringer drøftedes.
De mødte enedes om en placering parallelt med møddingen, og pæle blev nedsat for
markering af placeringen, der er angivet nedenfor.

Ole Jensen fremviste tegninger over hallen og farvekort vedrørende de plader, som
hallen skal beklædes med. I taget skal placeres lysplader som vist på tegningen.
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Efter votering traf nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, følgende

enstemmige

AFGØRELSE:

Der meddeles ejeren af matr.nr. 1 æ Melby by, Melby, Ole Jensen, tilladelse til
opførelse af en 18 m x 14 m stor maskinhal i overensstemmelse

med det fremsendte

projekt på følgende vilkår:

hallen skal placeres 3 m fra møddingskanten,

•

og således at hallens længste side

er parallel med møddingen

den yderste række af træer mod øst skal bevares, og

hallens sider skal beklædes med plader i farven "grøn", farve nr. 874 i det
foreviste katalog, og taget skal udføres i grå eternit med lysplader i samme
profil.

Der kan efter ejerens bestemmelse plantes yderligere en række af dansk skovfyr på
den østlige side afhallen.

Tilladelsen,

der blev meddelt de mødte, bortfalder

i henhold til naturbeskyttel-

seslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens
meddelelse.

Afgørelsen

kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen

Naturklagenævnet

af adressaterne

for afgørelsen,

er meddelt,

påklages til

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

4

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet
og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte

tilladelse

naturbeskyttelseslovens

må derfor

ikke udnyttes

før klagefristens

udløb, jf.

§ 87, stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning for den

påklagede afgørelse, medmindre 0turklagenævnet

Niels Olesen

T~~

bestemmer andet.

~dsen---,

Ole A. K. Nielsen

nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:

Ole Jensen, Solhjemsvej 25, 3370 Melby
Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-6-211-6-01
Frederiksværk Kommune
Hovedstadens Udviklingsråd
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite

Friluftsrådet
1

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Ole A. K. Nielsen
Jur. sekr. Ulla Tange Christensen

att. Fredningsudval-

..

..

iECiNR. /Ob~~00
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød

acA~~l'~LT

Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31
E~mail: oti@domstol.dk

By- og landskabøtyrelsen

- 8 NOV. 2tIJ7

Den 5. november 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 122/2007 Sommerhustilbygning på matr.nr.lcp
Melby, i Frederiksværk-Hundested Kommune

Melby By, Melby, Femhøjevej 15,3370

Ansøgningen
Fredningsnævnet har fra Frederiksværk-Hundested Kommune modtaget ansøgning om
byggetilladelse vedlagt kort over placering og tegninger af omhandlede hus.

Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1947 vedrørende fredning af S
bronzealdergravhøje øst for Melby. Formålet med fredningen er at bevare status quo samt at bevare
udsigten mod gravhøj ene. I fredningsbestemmelseme er anført, at der inden for en afstand af 100 m
fra gravhøjene ikke må opføres nogen bygning ej heller foretages beplantning eller anden
foranstaltning uden godkendelse af Nationalmuseet og Fredningsnævnet for Frederiksborg.

Udtalelse fra Miljøcentret
Miljøcenter Roskilde har ved skrivelse af 17. september 2007 anført, at den tinglyste "fredning" er
pålagt i medfør af dagældende naturfredningslovs § 2 om fortidsminders beskyttelse. I vedlagt
udskrift af lovens § 2 er anført, at alle jordfaste fortidsminder er fredet Med hensyn til
fortidsminder, som af Fredningsnævnet i forening med Nationalmuseet tillægges særlig betydning,
kan det ved kendelse fra Fredningsnævnet bestemmes, at der inden for en omkreds af 100 m fra
fortidsmindet ikke må opføres nogen bygning. Det er derfor Miljøcentrets opfattelse, at fredningen
nu er afløst af fortidsmindebeskyttelseslinien :franaturfredningsloven af 1961, og sagen foreslås
derfor overdraget kommunen til videre foranstaltning.

Fredningsnævneb

bemærkninger og afgørelse

Af de af miljøcentret anførte grunde, finder Fredningsnævnet ikke, at ejendommen er fredet, således
som dette begreb må forstås efter den nugældende naturbeskyttelseslov. Sagen må i stedet
behandles afkommunen som kompetente myndighed efter fortidsmindebeskyttelseslinien, jf.
naturbeskyttelseslovens § 18.
Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. S, i bekendtgørelse nr.
1173 af ll. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævn.

dM
Olaf TingJeff
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 l1lyndigheder 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 afgørelsen er sendt til:
Frederiksværk-Hundested Kommune (ref. 2007/07400)
Miljøcenter Roskilde (j.nr. 412-00207)
Mikkel Lindegaard Kristensen, Solvænget 6,3300 Frederiksværk
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite Frederiksværk-Hundested
By- og Landskabsstyrelsen
Friluftsrådet v/Gunnar Briisch, Bastkær 1,2765 Smørum
DOF Nordsjælland v/Henrik Boegh, Jembanegade 3, 1. sal, 3480 Fredensborg

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 18. april 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-056-2019 – Ansøgning om tilladelse til beplantning af et areal med flerårige buske og
planter på ejendommen matr. nr. 4a Melby By, Melby, beliggende Melbyvej 129, 3370 Melby,
Halsnæs Kommune.
Ansøgningen:
Nanna Thomsen og Christopher Lundgren, der forpagter ejendommen matr. nr. 4a Melby By, Melby, har den 8. september 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet de ønsker fredningsnævnets dispensation til beplantning af et areal med flerårige buske og planter. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1969 om fredning af en del
af matr. nr. 1 æ og 4a Melby (areal ved Melby Gravhøje). Det fremgår af fredningsafgørelsen blandt
andet, at baggrunden for fredningen navnlig er at bevare ”… udsigten mod den smukke gruppe
broncealderhøje, der i sig kommunen selv er af stor landskabelig skønhed, idet landskabet formidler
kontakten mellem de højtliggende fortidsminder og den lavere liggende by, der mod øst endnu er
uberørt og har bevaret sit gamle landsbypræg”. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt
andet:
”Vores motivation for at søge om dispensation for beplantning af dele af det fredede areal på matriklen er, at vi vil etablere et bæredygtigt landbrug, der er i stand til at lagre langt mere CO2 end
det udleder, og det vil vi blandt andet opnå ved at dyrke flerårige afgrøder, hvori CO2 oplagres i
plantematerialet. Vi mener, at en ændring af vores fødevareproduktion er alt afgørende for at bekæmpe de klimatiske udfordringer som vores generation står over for, og vores mål er at skabe et
eksempel på dette på matriklen. Derfor ønsker vi at beplante dele af det fredede areal med flerårige,
lave buske og planter.
Vi har inddelt arealet i fire områder: Et areal til skole- og nyttehaver (ca. 10x70 m), et areal til asparges (ca. 25x30 m), et areal til bærbuske (ca. 25x17,5 m) og til sidst et areal til jordbær (ca. 25x44
m). Materialevalget er følgende:
 Materialevalget til skole- og nyttehaverne vil være enårige grøntsager og urter med en maksimal
højde på 1 meter.
 Materialevalget til aspargesområdet vil være asparges, som er flerårige. Her vil vi plante 625 aspargesplanter. Efter afsluttet høst omkring Sankt Hans vil asparges over sommeren vokse til en
meget tyndstammet busk på omkring 1-1,5 meters højde, og allerede i efteråret dø hen og ikke
optage noget udsyn.
 Materialevalget til området med bærbuske er som følger fordelt over 10 bede af størrelse
25x1,75 meter: 200 hindbærbuske, 25 solbærbuske, 50 rabarberplanter, 12 stikkelsbærbuske, 12
solstikbuske, 25 saskatoonbuske, 12 ribsbuske og 12 havtornbuske. Alle buskene bliver maksimalt 2 meter høje. Bærbedene er placeret så vestligt som muligt af hensyn til udsynet til gravhøjene (se billede på næste side).
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 Materialevalget på jordbærstykket 1500 jordbærplanter. Da jordbærplanter er 3-årige, og ikke
kan dyrkes på samme område mange år i træk, er det kun ¼ af arealet, som tilplantes med jordbær ad gangen. Det resterende område tilsås med kløvergræs. Hverken kløvergræsset eller jordbærplanterne vil blive højere end 30-40 cm.
Nedenfor er indsat et satellitbillede af området med gravhøjene og delen af matrikel 4a, som ansøgningen gælder, samt et satellitbillede af matriklen med angivelser i mål og med materialevalget for
de fire opdelinger. Derudover har vi også indsat et billede af udsigten over marken mod gravhøjene.
Den gule afmærkning er den del af marken, hvortil vi søger dispensation. Ringene øverst i billede
er gravhøjene.

3
Satellitbillede med angivelse i mål (det blåstribede areal er det fredede areal på matriklen): [Dokumenttitel]

Billede af marken taget fra det sydvestlige hjørne af marken mod gravhøjene

Skriftlige høringssvar:
Halsnæs Kommune, der blandt andet er pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen, har den 30. september 2019 oplyst, at kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte. Det er herved angivet
blandt andet, at det ansøgte er udtryk for konventionel landbrugsmæssig drift, der ikke vil forstyrre
oplevelsen af højgruppen eller det agrare landskab i øvrigt.
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling, har den 11. oktober 2019 angivet blandt andet:

4
”I fredningskendelse fra 1969 står blandt andet:
” Endelig må beplantning med træ- og buskvækster kun foretages med godkendelse af de påtaleberettigede. Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds .. nordlige del, Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening ” (fra fredningskendelse i 1969)
Vi har følgende bemærkninger:


Et aspargesbed og et jordbærbed må anses for normale jordafgrøder, som ikke er i strid med frednings-bestemmelserne.



Skole- og nyttehaver på den viste placering er ikke heller i strid med fredningen, hvis det bare er almindelige grøntsager, der dyrkes.



Bærbuske på den angivne placering må anses for uhensigtsmæssig og at være i strid med fredningsbestemmelserne. Til gengæld er der på matr.nr 4a så stort et område udenfor det fredningen, at der
kan henvises til at de placeres i dette område.”
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling, har i et supplerende indlæg af 4. marts 2020
angivet følgende:
”…

Foto. 1
Billede af marken taget fra det sydvestlige hjørne af marken mod gravhøjene. Marts 2020.
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Foto. 2
Billede af marken taget fra det sted, hvor fredningsgrænsen begynder. Marts 2020.

Foto. 3.
Undertegnede, Ebbe Vitt Jensen, der har varetaget sagen for DN Halsnæs, har d. 4.3.2020 besigtiget
stedet igen.
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I mellemtiden er der sat egepæle med et 1½-2 meter højt dyrehegn op omkring den del af matr.nr
4a, som ikke indgår i fredningen. (Foto 1 viser tilstanden sidste sommer. Foto 2 viser tilstanden
d.d.)
På det indhegnede areal er der ved at blive plantet et stort antal frugttræer, som indenfor en kort årrække vil tage ethvert indsyn til Melbyhøjene, der hvor foto 1 og foto 2 er taget. Det er der intet
ulovligt i, da det indhegnede område i sin helhed ligger udenfor fredningsarealet. (så vidt det kan
bedømmes ud fra en visuel inspektion)
Foto 3 er optaget ved den syd-østlige hjørnepæl. Her begynder den fredede del af matriklen. Det er
meningen, at bærbuskene skal plantes til venstre for pælen. Da ”bærbuske-området” vil blive helt
skjult af frugttræs-plantningen, giver det ingen mening at have indvendinger mod plantning af bærbuske det pågældende sted.
DN Halsnæs har derfor ingen indvendinger mod de samlede plantningsplaner, forudsat de udføres
som beskrevet i ansøgningen.
DN Halsnæs frafalder derfor de forbehold, der er beskrevet i vores høringssvar.”
Miljøstyrelsen har den 11. oktober 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til at beplante et areal med flerårige buske og planter på matr.nr. 4a
Melby By, Melby.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17-11-1969 om
fredning af Melby Gravhøje.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
(…)
matr. nr. 4a af Melby by og sogn fredes status quo således, som vist på det nærværende kendelse
vedhæftede kort. Tilstanden må herefter ikke forandres på disse arealer, der stedse skal henligge i
deres nuværende tilstand.
(…)
beplantning med træ- eller buskvækster kun må foretages med godkendelse af de påtaleberettigede.
(…)
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering.
…
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Af det tilsendte sagsmateriale fremgår det ikke om Halsnæs Kommune har vurderet ansøgningens
påvirkning af bilag IV-arter.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 11. marts 2020 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog ansøgeren Christopher Lundgren samt Ebbe
Vitt Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs afdeling.
Under besigtigelsen blev dele af ejendommen og de nærmeste omgivelser beset.
Placeringen af det ansøgte blev påvist. Det kunne som angivet i høringssvaret af 4. marts 2020 fra
Danmarks Naturfredningsforening konstateres, at der på et areal udenfor fredningen og tæt på ansøgningsarealet er nyplantet med frugttræer og buske. Tæt på ansøgningsarealet henligger der en
mindre sø og et engområde. Disse arealer må helt eller delvist anses som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ansøgningsarealet ligger forholdsvist lavt placeret i forhold til omgivelserne.
Ansøger oplyste, at han forpagter ejendommen matr. nr. 4a Melby By, Melby. Ejendommen drives
som økologisk landbrug og uden brug af tunge maskiner som for eksempel traktorer og således primært med håndkraft. Der er blandt andet konstateret frøer i området særligt på § 3-arealet.
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstemmelse hermed.
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Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Henrik Lakner.
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 bemærker herefter indledningsvis, at den for sagen aktuelle fredning er en tilstandsfredning, der navnlig skal beskytte udsigten til Melby Gravhøje og den landskabelige sammenhæng mellem højene og Melby. Fredningsnævnet bemærker dernæst, at det areal, der er omfattet af den foreliggende dispensationsansøgning, er placeret forholdsvis lavt i landskabet og i fredningsområdets yderkant. Arealmæssigt omfatter det ansøgte alene et mindre område, og der er ikke
ansøgt om plantninger, der højdemæssigt væsentligt vil overstige det, der gælder for normale og
sædvanlige markafgrøder. Det ansøgte vil således, når de øvrige forhold i området tillige medtages,
ikke påvirke den i fredningen beskyttede udsigt. Af de samme grunde findes det ansøgte heller ikke
i noget betydende omfang at påvirke den landskabelige formidling mellem højene og Melby. Fredningsnævnet lægger herefter til grund, at det ansøgte ikke strider mod de hensyn, som fredningen
tilsigter at beskytte, eller i øvrigt strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
2-4, dog med det forbehold, som er angivet nedenfor. Det ansøgte kan således i udgangspunktet tillades ved dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Det fremgår af Miljøstyrelsens høringssvar af 11. oktober 2019, at Halsnæs Kommune ikke med
sikkerhed ses at have vurderet det ansøgtes påvirkning af de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag 4. Fredningsnævnet kan kun under helt særlige omstændigheder, som ikke er relevante
for nærværende sag, meddele dispensation fra en fredning, såfremt det ansøgte vil beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 (liste over arter nævnt i habitatdirektivets bilag IV som er naturligt hjemmehørende i Danmark og beskyttet efter lovens § 29 a og § 30, stk. 2) eller ødelægge plantearter nævnt i
naturbeskyttelseslovens bilag 5, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3. Fredningsnævnet finder ikke, således som sagen foreligger oplyst for nævnet, med den fornødne sikkerhed at kunne lægge til
grund, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter, der er omfattet af direktivets
bilag IV. Fredningsnævnet finder på denne baggrund det fornødent, at Halsnæs Kommune foretager
en vurdering af, hvorvidt det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
det ansøgte på det vilkår, at det af Halsnæs Kommune vurderes, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er nævnt i
naturbeskyttelseslovens bilag 3, eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
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.
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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
 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:
Nanna Thomsen og Christopher Lundgren
Halsnæs Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Halsnæs
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland
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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 8. oktober 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-031-2020 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et anneks på ejendommen matr. nr.
1am Melby By, Melby, beliggende Ledasvej 10, 3370 Melby, Halsnæs Kommune.
Ansøgningen:
Ejeren af ovennævnte ejendom har den 19. juni 2020 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland, idet der ønskes opført en anneksbygning på ejendommen. Ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 10. juli 1947 om fredning af Melby Gravhøje. Af henvendelsen
fremgår blandt andet, at annekset skal have et areal på 8 m2 og vil blive opført i sort malet træ, med
taghældning og med tagpap. Annekset opføres mellem en eksisterende beboelsesbygning og offentlig vej. Af medsendt tegningsmateriale fremgår yderligere blandt andet, at annekset har en maksimal højde på 250 cm.
Høringssvar:
Halsnæs Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den 7. juli
2020 oplyst blandt andet, at det ansøgte efter kommunens vurdering ikke kræver fredningsnævnets
dispensation.
Miljøstyrelsen har den 10. september 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til etablering af anneks på matr.nr. 1am Melby By, Melby, beliggende
Ledasvej 10, 3370 Melby. På fredningstidspunktet hed matrikelnummeret for det ansøgtes beliggenhed 1ae Melby By og Sogn.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10-07-1947 om
fredning af Melby Gravhøje
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
(...)
De i Melby Sogn beliggende, foran omhandlende 5 Gravhøjes omgivelser fredes saaledes, at der indenfor en Afstand af 100 meter (hvilken afstand nærmere er angivet på medfølgende kort), fredes
saaledes, at der ikke maa opføres nogen bygning, ej heller foretages Beplantning eller anden foranstaltning uden godkendelse af Nationalmusæet og Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.
(...)
Med Hensyn til Matr. Nr. 1ae af Melby By og Sogn gælder, at der paa dette Areal kun maa opføres
Bygninger, hvis Højde til Tagrygningen ikke overstiger 6 meter. Den forannævnte Begrænsning i
Ejerens Raadighed gælder iøvrigt ikke for dette Areal.
(...)
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På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering. …

Det digitale fredningskort er ikke helt korrekt indtegnet, og dette vil snarest blive justeret. Umiddelbart vurderer styrelsen at stort set hele matr.nr. 1am Melby By, Melby er beliggende inden for fredningen.
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, der er
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens
bilag 5.
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke noget Natura 2000-område.”
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet lægger som oplyst af Miljøstyrelsen til grund, at placeringsstedet for det ansøgte
anneks på fredningstidspunktet havde matrikelbetegnelsen 1ae Melby By, Melby. Det fremgår af
fredningsafgørelsen for denne ejendom, at der alene må opføres bygninger med en taghøjde, der ikke overstiger 6 meter. Fredningens almindelige bestemmelser om blandt andet bebyggelse inden for
100 meter fra de fredede gravhøje finder ikke anvendelse for dette areal. Det anneks, som der er
søgt dispensation til, har ikke en taghøjde, der overstiger 6 meter. Halsnæs Kommune har som fredningens tilsyns- og plejemyndighed vurderet, at det ansøgte ikke forudsætter fredningsnævnets dispensation.
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Fredningsnævnet lægger på den anførte baggrund til grund, at det ansøgte ikke kræver fredningsnævnets dispensation.
Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke videre i sagen.
Fredningsnævnets afgørelse omfatter ikke det spørgsmål, om det ansøgte kræver tilladelse fra 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
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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 pr. mail til:
Kirsten Andreassen
Halsnæs Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Halsnæs
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

