01094.00
I
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Denne fredning behandles i et
nyere forslag. Det nye forslag kan
findes på Reg.nr.: 08245.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01094.00
Fredningen vedrører:

e

Farumgård Park

Domme

Taksati ons kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

12-08-1969, 23-02-1949

Fredningsnævnet

05-02-1969, 23-07-1947

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

•

e
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UDSKRIFT
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OVERFREDNINGSNÆVNETS

,
•

KENDELSESPROTOKOL

===============

e
År 1969, den 12. august, afsagde Overfredningsnævnet

så-

lydende
k e n d e l s e
i sagen nr. 1963/68

om erstatning

for delvis fredning

af Farum-

gård, Farum sogn.
I den af fredningsnævnet

/l I
I

fredningskreds

"
'I

.," ,

den 5. februar

for Frederiksborg

amts sydlige

1968 afsagte kendelse

hedder det:

,....

- 2

liJ

"Under 16. marts 1965

tilskrev- landsretssagfører

Arup som sagfører for St. Ursula-Stiftelse,

Niels

Farumgård, frednings-

nævnet således~

"Under 23. februar 1949 afsagde Overfredningsnævnet

kendelse

vedrørende fredningen af Farumgård og den dertil hørende park, og
denne kendelse hvilede på den af fredningsnævnet for Frederiksborg

e

\

amt under 23. juli 1947 afsagt e kendelse. I fredningsnævnets kendelse
fulgte man de synspunkter, som de offentlige myndigheder havde anlagt
med hensyn til nødvendigheden
talt, at fredningsnævnet

af en fredning, men det blev også ud-

anså det for indlysende, at Sct. Ursula-Stif-

telsen som ejer af Farumgård ville fremsætte krav om erstatning,
hvis spørgsmålet om ejendommens salg skulle blive aktuelt. Man anså
det imidlertid for umuligt på det daværende tidspunkt at vurdere,
i hvilket omfang et sådant krav om skadeserstatning

kunne følges,

"

r)

fordi salget på det daværende tidspunkt ikke var aktuelt. Spørgsmålet om erstatningen blev derfor udsat til afgørelse til det tidspunkt,
til hvilket et salg måtte finde sted, og til man kendte betingelser-- -

- - - - -- - -- - -

ne- for-et sådant salg."

-•

Landsretssagfører

Arup oplY8te ved samme skrivelse, at den

fornævnte stiftelse har besluttet sig til at sælge ejendommen, således at spørgsmålet om erstatning kan forventes at blive aktuelt.
Sagen blev af nævnet forelagt statens konsulent i fredningssager IDed
henblik på fremgangsmåden ved sagens behandling.
Konsulenten, civilingeniør C. Blixencrone-Møller,

har udtalt,

at sagen må behandles af fredningsnævnet på grundlag af den allerede

".

,r..,

~.
-, r~,

afsagte kendelse om fredningens omfang, hvilken kendelse igen må danne

- 3 grundlag for nævnets afgørelse af spørgsmålet om ydelse af erstat-

"

ning for den stedfundne fredning.
Den fornævnte stiftelse er oprettet den 26. august 1932,
og navnet er: St. Ursula-Stiftelse.
Farumgård er beliggende i Farum og er matrikuleret
l g og

Q[,

således~

Farumgård by, og 81, Farum by, alt af Farum

sogn.
Den 6. april 1933 blev der tinglyst skøde til St. UrsulaStifteisen. Ved betinget skøde af 6. maj 1965, tinglyst den ll. maj
1965, blev ejendommen overdraget af stiftelsen til direktør Finn
Riis-Hansen og hustru Ruth Riis-Hansen og ved endeligt skøde, tinglyst den 13. januar 1966, blev fru Ruth Riis-Hansen ejer af ejendommen som hendes særeje. Købesummen androg 1.250.000 kroner.
Den 5. maj 1965 afholdt nævnet et møde i sagen, hvor lands-

1-'

retssagfører Arup forbeholct sig, i henhold til den i hans skrivelse
,-"

omhandlede Overfredn~ngskendelse,

erstatning for såvel fredning af

parken som for offentlig færdselsret ad en gennem selve parken udlagt
sti, således at erstatning kan kræves, når stiftelsen har solgt ejendommen.----Sagens forhistorie er følgende:
Efter vedtagelse af lov af 13. november 1940 om stianlæg m.m.
i Københavns-egnens

grønne områder blev det aktuelt om en gennemfø-

relse af en sti omkring Farum Sø, og det blev overladt til E'arum
kommune og i særdeleshed Frederiksborg

Amts vejvæsen at udarbejde

en skitseplan for en sti langs Farum Sø. Ved udarbejdelse af planer
for stianlægget til brug for fodgængere forbi Farumgård viste det
sig, at offentlige stianlæg tværs over ejendommens areal mellem byg-

:e

;

."
J,..,

r,

ningerne og søbredden ville blive meget generende for St. Ursula-

- 4Stiftelsen, der havde købt Farumgård til benyttelse som kloster.
Der blev drøftet nogle planer om en ændring af stiføringen
med fornøden hensyntagen til stiftelsen. Resultatet blev, at stien,
der i henhold til stiloven skulle være såvel cyklesti som fodgængersti,
skulle føres nord om Farumgård i stedet for langs søen. Som et led
i forhandlingerne blev der den ll. november 1943 - for at undgå
stiføring mellem søen og bygningerne - af stiftelsen givet en fredningsdeklaration om fredning af selve parken.
Denne deklaration, som i øvrigt aldrig blev tinglyst, er
sålydende:
F R E D N I N G S D E K L A R A T ION
"Undertegnede Set. Ursula Stiftelse erklærer herved med
,~

bindende virkning for os og senere ejere, at den os tilhørende
ejendom Farumgård, matrikuleret som matr.nr. l g, l Q[og 14 h,
Farumgård, Farum sogn, skal være fredet som nedenfer nærmere angivet~
Parken skal opretholdes som sådan og således, at dens nuværende karakter i alt væsentlig bevares, hvorfor tilstedeværende

På ejendommen må ikke rejses ledningsmaster eller foretages
.~

yderligere udstykning.
Ejendommens bygninger henlægges som fredet mindesmærke under Nationalmuseet i henhold til § 7 i lov nr. 137 af 12. marts 1918
om bygningsfredning, således at der ikke uden Nationalmuseets tilladelse ved ejendommen må foretages nogen bygningsændring, det være
sig ind- eller udvendig, ved hel eller delvis nedrivning, ombygning
eller tilbygning, hvorved ejendommens stil, karakter eller udseende
efter museets skøn ændres.

..

,

5 Det skal være den til enhver tid værende ejer af ejendommen
tilladt at opføre interimistiske mindre huse til fjerkræ og lign.
under forudsætning af, at det kan ske uden forringelse af ejendommens skønhedsværdier.
Den intime landskabelige

forbindelse mellem bygninger, park

og sø skal stedse opretholdes. Der må derfor ikke mellem bygningerne
og søen, så lidt som andet sted i parken anlægges gennemgående vej

e

\

eller stianlæg i tilslutning til offentlige anlæg af tilsvarende
art eller opføres nye bygninger af nogen art bortset fra interimistiske udhus e , jfr. foranstående afsnit.
Denne deklaration vil være at tinglyse som servitut på ovennævnte ejendom, påtaleret tilkommer ejeren, naturfredningsnævnet
Frederiksborg amtsrådskreds,

Dannlarks Naturfredningsforening

for

og Na-

tionalmuseet hver for sig eller i forening.
Farumgård, den ll. november 1943.
M. Angela von Gilgenheimb.

,

M. Haveria Molinari.

M. Regina Sperlich."
- - - De- sEfneste forh-aridlinger--en<ftemed, a t sagen, som indeholdt
et fredningstilsagn,

blev henvist til afgørelse hos fredningsnævnet

for Frederiksborg amtsrådskreds,

der den 23. juli 1947 afsagde en

kendelse, der er sålydende~

"I skrivelse af 27. november 1945 til Farum kommune har Ministeriet for offentlige arbejder med hensyn til linieføringen for
stianlæg nr. 6 udtalt, at man under hensyn til, at ejerne af Farumgård vil stille sig imødekommende

overfor spørgsmålet om at give

offentligheden adgang til Farumgårds park, såfremt stien ikke føres
gennem parken, vil være villig til - uanset den betydelig større bekost-

I

,.

.'

6 ning - at føre stien nord om parken (gennem Farum by) på betingelse
af9 at der ved behørig tinglyst deklaration sikres offentligheden
adgang til Farumgårds park i tilfredsstillende omfang, samt på betingelse af, at der på ejendommen tinglyses en fredningsdeklaration
i overensstemmelse med et tidligere fremsendt udkast.
Sognerådet har derefter anmodet fredningsnævnet om at afsige
kendelse om fredningen og om offentlighedens adgang til parken.
Ejeren af Farumgård (matrikuleret som matr.nr. l g, l ~
og 14 h af Farumgård, Farum sogn) er Set. Ursula Stiftelsen. Ved
henvendelse til kommissarius for konfiskation af tysk og japansk
ejendom er det blevet oplyst, at stiftelsen ikke omfattes af konfiskationsbestemmelserne i lov af 30. marts 1946.
Med hensyn til fredningen er der mellem ejeren af Farumgård
og Farum sogneråd enighed om, at denne - uden noget vederlag til stiftelsen - bør ske således~

/I

Parken skal opretholdes som sådan og således, at dens nuværende karakter i alt væsentligt bevares, hvorfor tilstedeværende

,~

alleer og trægrupper i.kkemå sløjfes.
-På e-jendommeri-inå ikke--re5se-s-iedningsmaster eller foretages

yderligere udstykning.
EjendoilMens bygninger henlægges som fredet mindesmærke under
Nationalmuse8t i henhold til § 7 i lov nr. 137 af 12. marts 1918 om
bygningsfredning, således at der ikke uden Nationalmuseets tilladelse
ved ejendommen må foretages nogen bygningsændring, være sig indvendig
eller udvendig, ved hel eller delvis nedrivning, ombygning eller tilbygning, hvorved ejendommens stil, karakter eller udseende efter museets skøn ændres.
Ej heller må der opføres nye bygninger, bortset fra, at det

e

"

- 7 skal være den til enhver tid værende
opføre interimistiske

ejer af ejendommen

mindre huse til fjerkræ

sætning af, at det kan ske uden forringelse

tilladt

at

og lign. under forud-

af ejendommens

skønheds-

værdier.
Den intime landskabelige

forbindelse

mellem

park og sø skal - specielt med hensyn til vejanlæg

bygninger,
og stianlæg

-

stedse opretholdes.
Med hensyn
mellem Set. Ursula
vederlagsfrit

til offentlighedens
Stiftelse

og Farum sogneråd

vil være at tillade

og hovedindkørselen

til Farumgård

til højre op gennem Farumgårds
vejen ud til den såkaldte
~I

adgang til parken
enighed

er der

om, at denne

gennem parken mellem

den røde låge

ad stien langs Farum sø, drejende

to fløjporte

"Sandvej"

og derfra

ad indkørsels-

på følgende vilkår:

~

l.

Tilladelsen

2.

Færdsel

gælder kun for fodgængere.

r.,

"

er kun tilladt på den for adgang til offentlige

sædvanlige

parker

tid af dagen.

3. Færdsel og ophold udenfor stien (vejen) er forbudt.

'""e

4.

Opsætning
bekostes

af skilte ved de to indgange
af Farum sogneråd,

har krav på refusion
færdselstilladelse

ligesom

samt langs stien (vejen)

stiftelsen

af enhver anden udgift,

overfor sognerådet
som den heromhandlede

måtte medføre.

5. Farum sogneråd forpligter

sig til at medvirke

til, at færdsels-

tilladelsen

bliver til mindst mulig ulempe for stiftelsen

dens gæster

samt til at foranledige

indskriden

og

mod eventuelle

brug.
6.

• n

Stiftelsen

forbeholder

sig nt tilbagekalde

færdselstilladelsen:

mis-
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a.

Såfremt der måtte blive ført en offentlig vej eller sti gennem
Farumgårds park. Stiftolsens ret til i så fald at kræve erstatning herfor skal ikke være forringet på grund af den meddelte
færdselstilladelse.

b.

Såfremt færdselstilladelsenmodforventning

måtte medføre væsent-

lig ulempe for stiftelsen eller dens gæster.

Stiftelsen er villig til at underkaste sig Ministeriet for
,,

e

e

offentlige arbejders afgørelse af, hvorvidt ulemperne må anses for
væsentlige.
Det er derimod ikke lykkedes at nå til enighed om, hvorvidt
tilladelsen til offentliG færdsel gennem parken bør være begrænset
i tid.
Ministeriet for offentlige arbejder og Farum sogneråd modsætter sig en sådan begrænsning, medens Set. Ursula Stiftelse hold€r på,
at den kun kan give færdselstilladelsen

som gældende, sålænge stif-

telsen ejer Farumgård, og at d~n, såfremt denne begrænsning ikke
føjes til, må forbeholde sig at kræve erstatning for den forringelse
~

__ i ejendommens 8algsvæ~~~,_~om_færdselsti~lndelseh

medfører.

Nævnet erkender, at stiftelsen ved at tilbyde fredningen vederlagsfrit har yd8t et værdifuldt bidrag til bevaring af den landskabelige skønhed i Farum, selvom

stiftelsen muligvis i det væsentligste

får ækvivalent herfor gennem fritagelsen for at få et offentligt stianlæg ført gennem parken.
Alligevel må nævnet sk0nne, at en tidsbegrænset fredning er
utilfredsstillende, selvom

man formentlig tør anse det som en ret

fjernt liggende mulighed, at stifteIsens forhold skulle ændre sig således, at en afhændelse af ejendommen og parken måtte anses som påkrævet eller rimelig.
(~ 1

- 9 Herefter findes da ministeriets

og sognerådets synspunkt

at burde følges. At stiftelsen må have krav på erstatning, hvis
spørgsmål om afhændelse måtte blive aktuelt, anser nævnet som selvfølgeligt; men man må på den anden side anse det som umuligt på nuværende tidspunkt at vurdere, i hvilket omfang et erstatningskrav,
der har en så lidet aktuel karakter som det foreliggende, bør tages
til følge.
Spørgsmålet om erstatning findes derfor at måtte udskydes,

•e

således at det først afgøres, når det har vist sig, at en afhændelse
skal finde sted, og vilkårene for en sådan afhændelse kendes.
D e r f o r

b e s t e ID ID e s:

matr.nr. l g, l Q[og 14 Q af Farum-

Ejendommen Farumgård

gård, Farum sogn. og den dertil hørende park fredes i det foran bestemte omfang.
Der sikres offentligheden ret til at færdes gennem parken
i det foran bestemte omfang

oe

på de foran anførte betingelser.

Spørgsmålet om erstatning til ejeren vil være at tage op
til afgørelse, når det kan godtgøres? at ejendommen agtes afhændet.
-

-

-

-

--- -

--- ---- - -Denne kendelse- vil være--at tinglyse som servitutstiftende
på ejendommen. Påtaleret har ejeren, ministeriet for offentlige ar-

•

"~

bejder, Nationalmuseet,

naturfredningsnævnet

og Danmarks Naturfredningsforening,

for Frederiksborg

amt

hver for sig eller i forening.

li

Den 23. f8bruar 1949 afsagde Overfredningsnævnet

kendelse

i sagen. I denne kendelse er følgende bemærkninger~
"Sagen er forelagt Overfredningsnævnet

af fredningsnævnet,

hvorhos den på foranledning af udvalget vedrørende Københavnsegnens
grønne områder er indanke t af statsministeriet.

·.tt\
• n

Statsministeriet

nærer i overensstemmelse med det nævnte udvalg, som mener, at mini-

- 10 -

steriet for offentlige arbejder betragter fredningen i forbindelse
med retten til færdsel i parken som vederlagt ved, at stianlægget
lægges udenfor parken, betænkelighed ved, at der ifølge kendelsen
senere kan blive tale om udredelse af erstatning.
Overfredningsnævnet

har den 7. maj 1948 besigtiget den fredede

ejendom og forhandlet bl.a. med repræsentanter for statsministeriet,
ministeriet for offentlige arbejder og Nationalmuseet. Det oplystes,

tt

at det projekterede stianlæg muligvis ville afskære et hjørne af det til
parken hørende engareal, og Overfredningsnævnet

opfordrede i denne

anledning Frederiksborg amts vej inspektorat til at udarbejde et projekt, der ikke berører parkens arealer.
I henhold hertil har amtsvejinspektoratet

udarbejdet et nyt

projekt. Vejinspektoratet anfører, at fastlæggelse af et rensningsi,() ....

l

anlæg øst for Farumgårds park har umuliggjort en linieføring for
stianlægget over rensningsanlæggets

grund, hvorfor det vil være nød-

vendigt, særlig af hensyn til cyklestianlæggets gode udførelse, at
afskære og erhverve et engareal af Farumgårds parks nordøstlige hjørne

•

af størrelse ca. 1.000

ffi2 •

Over~redningsnæVITet-mener linder-hensyn til det nf vejinspektoratet anførte at måtte acq.uiscere ved det sidst fremkomne stiprojekt •
Den af udvalget veurørende Københavnsegnens grønne områder
fremsatte betragtning vedrørende erstatningsspørgsmålet
efter Overfredningsnævnets

indeholder

opfattelse ikke tilstrækkelig begrundelse

for at ændre den ved fredningskendelsen

trufne ordning; thi det om-

handlede stianlæg kunne kun føres gennem parken imod udredelse af erstatning.
Fredningsnævnets kendelse vil herefter kunne stadfæstes, dog
med den ændring, som bliver en følge af det ny stiprojekt.

- 11 -

T h i

b

e s t e

ID

m e s:

Den af fredningsnævnet

for Frederiksborg amtsrådskreds

den 23. juli 1947 afsagte kendelse vedrørende fredning af Farumgård
og den dertil hørende park stndfæstes, dog med den ovenfor angivne
ændring. "
Det bemærkes, at matr.nr. 14 Q Farumgård, Farum sogn, er
blevet inddraget under matr.nr. l g, Farumgård, Farum sogn.
Landsretssagfører

Arup har på stifteIsens vegne, der som

foran nævnt har solgt Farumgård, gjort gældende, at stiftelsen er
~

berettiget til at få tilkendt og udbetalt erstatning for såvel fredning af parken som for den offentlige færdselsret. Stiftelsen har
hertil yderligere bemærket, at selvom

der i fredningskendelsen

ope-

reres med to former for fredning, nemlig dels fredning af parken og
"

.

dels færdselsretten,

.'

kendeIsens konklusion, hvor der uden begr~nsning står anført, at

er denne sondring imidlertid ikke opretholdt i

spørgsmålet om erstatning til ejerne vil være at tage op til afgørel-

,

se, når det godtgøres, at ejendommen agtes afhændet.
Endvidere har stiftelsen anført, a~_d~~_er ~~ ~å_nøje forbindelse mellem fredning af parken og færdselsretten, at spørgsmålet
om erstatning må vedrøre begge sider af fredningen.
Endelig har stiftelsen til støtte for en erstatning for fredning af parken og sikring nf færdselsretten

anført, at det var en

forudsætning for den fornævnte fredning, at der norden om gården
blev gennemført et stianlæg, og da dette aldrig er gennemført på behørig måde, må stiftelsen også have ret til erstatning ud fra reglerne
om bristede forudsætninger.
L~ndsretssagfører

Arup har principalt nedlagt påstand om en

erstatning på Ir..r. 2.245.000.-, subsidi.ært kr. 1.900.000.-.
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,e

Nævnet ønsker heroverfor at anføre, at da der i kendelsen,
hvor fredningsmyndighederne behandler fredningen nf selve parken,
bl.a. er anført følgende~ "Med hensyn til fredningen er der mellem
ejerne af Farumgård og Farwm sogneråd enighed om, at denne uden
noget vederlag til stiftelsen bør ske således", og fredningsdeklarationen af ll. november 1943 derefter er indkorporeret i kendelsen,
må dette støtte den antagelse, at denne fredning er vederlagsfri.
Endvidere må det bemærkes, at fredningsmyndighederne i ken-

,
.'

del~en ofter afgørelsen nf pnrkfredningen går over til en særskilt
behandling af spørgsmålet om sikring af den offentlige færdselsret,
og at Th~vnet i forbindelse hermed nævner, at der skal ydes erstatning
herfor til sin tid. I konklusionen står f01gende: "Spørgsmålet om
erstatning til ejerne vil nævnet tage op til afgørelse, når det kan
godtgøres, at ejendommen agtes afhændet."
Selvom

,"

erstatningsbestemmelserne

i konklusionen isoleret

betragtet kunne, som af ejerne anført, fortolkes derhen, at der
skulle ydes erstatning for såvel fr6dning af parken som for sikring

,

af færdselsretten, er det nævnets opfattelse, at da kendeIsens konklu_stoIl,der__skal være en konkret angivels-e-af~ h\1I.id
der ov'enior i
kendelsen er anført, og da det udtrykkeligt her er anført, at fredningen af parken sker uden voderlag, kan det ikke - uanset den formulering, der er anført i konklusionen - med rette antages, at der kan
tilkomme ejerne nogen erstatning for parkfredningen.
Ejernes seneste påstand om, at erstatningen er begrundet i
reglerne om bristede forudsætninger, idet der aldrig som oprindeligt
aftalt blev gennemført et stianlæg norden om gården, kan nævnet ikke
godkende, idet det afgørende for ejerne under forhandlingerne var at
undgå et stianlæg mellom Farumgård og søen, hvilket er taget til følge.

ff>.

r

t"

- 13 Da der således ikke efter nævnets
ejerne nogen erstatning
der herefter
statning

for fredning

af Farumgård

alene at tage stilling

ske forvaltning
følgende

subsidiære

af 8. juni 1967 har Farum kommunes

vedrørende

Farumgård

er-

færdselsret.
tekni-

om 13. alm. vurderinger

givet

oplysninger:
Matr.nr. l Q[ og l g af Fnrumgård
med samlet areal 61.903 m2 er ansat
til grundværdi •••••.••....••.•••••••.•

........ .................

Forskclsværdi
Ejendomsværdi

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Forskelsværdi

..........................

Ejendomsværdi

o

•••••••••••••••••••••••••

Landsretssagfører
erstatningsbeløb
tinglyst~

anført, at den på Farumgård

f~~gp~~g

fredningsbestemmelse
fra søkanten

om forbud mod byggeri

ikke med sikkerhed

med passende

50.000.-

kr .

40.000.-

kr.

90.000.~~~~_

sin opgørelse

ligere gjort gældende,

nf sine
1959

legale-

i en afstand af 150 m
for

at der findes købere til netop en sådan

afstand

at m~nglen

bolig indenfor

til naboer og offentlig

tution eller erhvervsorgani,sation.

delt i villagrunde,

kr.

i sig selv er vmrdiforringtmde

kunne også være særdeles

i det københavnske

690.500.-

den 8. december

ejendom, hvor det drejer sig om en eksklusiv

Ejendommen

kr.

~f gårdens hove~bygning-till~ge-med-den

ejerne, idet det må antages,

stadsområdet

309.500.-

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

Arup har vedrørende

kr.

kr.l.OOO.OOO.-

•

Matr.nr. 81 af Farum - katolsk præstebolig - nuværende ejer Farum kommune med areal 1.199 m2 ansat til grundværdi.

.~~

kan tilkomme

med park, bliver

til den påståede

for sikring af den offentlige
Ifølge erklæring

opfattelse

færdsel.

godt egnet til brug for en instiLandsretssagfører

på sådanne

hovedstadsområde,

hoved-

Arup har yder-

Gksklusivo

der praktisk

beboelser

taget er helt op-

vil bringe prisen på en enebolig

af Farumgårds

- 14 karakter op i mindst det samme plan som gældende priser på almindelige villagrunde, og her kan sammenligningsvis henvises til de priser,
der betales for normal herskabsvilln i Hellerup, Gentofte, Klampenborg eller Rungsted.
Vedrørende den subsidiære påstand anfører andragerne, for at
blive ved en forsigtig beregning og inclusive Farumgårds bygninger,
at en pris af kr. 50.- pr. m2 må anses for rimelig.

,

Da ejendommens areal er 61.903 m2, vil
prisen beregnet med kr. 50.- pr. m2
i alt blive...........................

kr.

3.095.150.-

P~isen for selve Fnrumgård af sammenlagt areal 61.671 m2 og 232 _Il}_2 __ ~l.:lel'
_
i -alt 61-.903-iri2- - ganget-m8d -gennemsnitspris kr. 19,81 blivor herefter

kr.

1.226.298,43

Herefter gør stiftelsen gældende,
o.......................

kr.

1.868.851,57

Landsretssagfører Arup har under sin
principale påstand udregnet den gennemsnitlige pris pr. m2 ved stifteIsens
salg af selve Farumgård således:
Ejendommen omfattede ved oalget
Farumgnrd m~tr.nr. l g 61.671 m2
"nr.
l cq
232 m2
Præsteboligen matr.nr:Bl...l-...:J99
m2
i alt
63.102 m2
li

hvilket med den anførte købesum
svarer til en gennemsnitlig pris
af kr. 19,81 pr. m2•

c:tt diff8:r'encen

olIer afrundet til kr. 1.870.000.er dut erstatningskrhv, som stiftelsen
må kræve for fortsat sikring af den
fornævnte offentlige adgang.
Landsretssagfører Arup har i tilslutning til den foran opgjorte erstatning anført, at stiftelsen, der er udgået fra Tyskland,
har været i en tvangssituation, idet mulighederne for stifteIsens
fortsatte eksistens her i landet efter 2. verdenskrig ville være højst

."
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I"e

t-Iri
vlsomme , og at der efter krigens
en w1cersøgelse

om konfiskation

~GJ,sGen,men mod negativt

,

og i tiden derefter

med, at

må gives fuld og hel erstatning

for stiftelsen,

kendelse

uden nogen ind-

som under de på fredningens

har haft vanskelige

Sagen h~r været forelagt
}:-J:..~sulent,
skovrider

kår for at kunne vare-

hl., [',.

statens

naturfrodnings-

Sten Bj erke, der i en skrivelse

og landskabs-

af 15. september

hnr ud tal t ~

"Ved besigtigelse

med nnturfredningsnævnet

den 19. juni d.å .

Oc:s0.:S"ces
Farumgård .
U~oe~ besigtigelsen

blev de gældende

o.:feutlighcden gennemgået,

•'w

for stats-

t~~c deres intercsoe.

1967

. '"
."

til fordel

sin argumentation

af Overfredningsnævnets

~l~-('~-·rlkende
fortolkning
t:L'5

Arup slutter

cåJ.edes af dE.:tforan anførte

~f010o kOuklusionen

e

af Farumgård

også blev foretaget

resultat.

L3ndsretssagfører
cl or

afslutning

På baggrund

Y<)c1ell
fo:\.'"
at i~gttage
et niljø,

og det på ejendommen

nf besigtiGol~~~

8ksist8~l3nde stirettighed

stirettigheder
beliggende

særlig mulighed

.Då nært hold et værdifuldt

5. sig Gelv 8r 8.1' haj æstetisk

bygningens
karakter

botydning

må derfor

Oi:cr n1ed :D'nrum-områdets stigend e befolkningsmængdo.

r;ere tiJ.føjes, at den igangværende

udvikling

på? at detto kvarter

sit landsbypræg

1~nd8by/herregårdsmiljø

vil biboholde
knyttet

værdi

og landskabelig

vil sikkert

til Farum

at denfor almen-

bygningskompleks

kulturelle

:.'c-c:".old
else af den e~-rsistE)rendefredning
sCl'ltlj-b ~ og del121efr8dnings

skovs tykke

Ek~~ ~Qn_~~~fra_udtale,

åbner en ganske

der dels fremhæver

for

i

og yderligere

værdi. En op-

anses for meget vævære voksende

frem-

Der skal yderli-

af det gamle Farum tyd8r
fremover.

søs bredder

Et samlet

vil snndsynlig-

- 16 -

vis kunne holdes næsten intakt. Det skal understreges, at en lignende bebyggelseskonst81lation i øvrigt ikke findes i Københavns nærhed."
Med støtte i denne udtalelse og efter gentagen foretagon
besigtigelse er nævnet enig i, at den eksisterende stiret er af en
sådan værdi for offentligheden, at der ikk~ er tilstrækkelig grund
til at give en indstilling tilOverfredningsnævnet
•l

-e

om en eventuel

ophævelse af fredningen .
Kort over park og sti er vedlagt kendelsen.
Selvom

det må erkendes, nt der nf landsretssagfører Arup

er foretaget en omhyggelig og på mange måder velbegrundet beregning
af erstatningens størrolse, findor nævnet, at der er visse usikkerhe-

..

der vedrørende de anvendte vurderingsbeløb, hvis størrelse ikke er
tilstrækkelig dokumenteret og derfor næppe kan lægges fuldt ud til

.•

grund for værdien af samtlige kvadratmeter arealer af Farumgård •
Der må dog lægges vægt på, at selvom

,

Farumgård ved sin skønne belig-

genhed og sit værdifulde bygningskompleks og dot dertil hørende parknn~~~_~o~~~lt_~~~l~ k~nno sælges for-en anselig stor-køb~sum, vil-dog
don liebhaver, som ønsker at købe en større ejendom til beboelse for
sig og sin familie, formontlig finde, at den offentlige færdsul gennem gård og parkanlæg er en så væsentlig gene for blot en rimelig
udnyttelse af netop de arealer af ejendommen, der er af betydning for
ejendommens udnyttelse til privat bolig, at det må medføre, at købesummen nedsættes.
Nævnet finder, at erstatningens størrelse må afgøres ved et
skøn, hvor s~tlige

omstændigheder må tages i betragtning.

Nævnet har under hensyn til de fornævnte synspunkter votoret
'..,

om erstatningens størrelse og er enig i, at denne passende kan ansæt-

'17

- 17 tes til kr. 100.000.-.
Landsretssagfører
tilkendt

en passende

for stiftelsen

Arup har af det offentlige

godtgørelse

og har herunder

4. juni 1964 om fremgangsmåden
hvor der kan tilkendes
m.v.

I forbindelse

tale om en procedure

for sagkyndig,

hermed

i henhold

af de nedlagte

påstande

juridisk bistand

ved ekspropriation

af fast ejendom,

for juridisk bistand til advokat

er det anført, at hvis der havde været

ved de almindelige

læret bereenet

sig

til § 29 i lov nr. 166 af

henvist

godtgørelse

påstået

domstole,

til advokatrådets
være at fastsætte

ville advokatsa-

vedtægter pågrundlag
fra kr. 80.000.- til

kr. 90.000.-.
Nævnet finder ikke, at der vedrørende
vederlag

kan drages sammenligning

tionslove~,

.'

størrelsen

med bestemmelserne

af et erstatningskrav,

nemlig i det foreliggende

når en situation

tilfælde,

at Farumgård

der kan tilkomme

stiftelsen

stnnd, og at dette vederlag

et vederlag
passende

Ifølge fredningslovens
stor kr. 100.000.-,
af statskassen
de købstæder
folketælling,

og vederlag

bestyrelse

kan ansættes

at

af juridisk bi-

3/4 af erstatningen,
kr. 10.000.-,

og de i amtsrådskredsen

idet det dog indstilles,

beliggen-

til senest offentliggjorte
at Overfredningsnævnet

om, at endnu en større andel af erstatningen
idet bemærkes,

hnr været

til kr. 10.000.-.

til juridisk bistand

i henhold

bl.R.

finder nævnet,

til betaling

§ 17 udredes

og 1/4 af amtsfonden
efter folketal

Herefter

af

sonere indtræder,

mE.'dlemmerer udlændinge,

nødvend-igt at-antager juridisk-bistand.

statskassen,

i ekspropria-

sælges.

er enig i, at det for stifteIsens

under hensyn til, a t stiftelsons

beste~nelse

advokat-

idet der i denne sag alene er tale om fastsættelse

Nævnet

,--

eventuelt

at den fornævnte

træffer

udredes af

fredning var et led i

- 18 gennemførelse

af stianlæg,

jfr. lov nf 13. november

Konklusionen

er sålydende:

"Der tilkommer

St. Ursula-Stiftelse

ved Overfredningsnævnets

kendelse

den l. mnrts 1949 på matr.nr.
trufne bestemmelse
des gennem p~rken

stiftelsen

læg til juridisk

bistand.

Erstatningen

..

l g og l Qa, Fnrumgård,

% p.a.

et vederlag,

i henhold

ret til at fær-

afsigelse.

Der til-

stort kr. 10.000.- for ud-

og det nævnte vederlag

købstæder

Farum sogn,

omfang, et beløb stort

fra kendeIsens

og med 1/4 af Frederiksborg

kredsen beliggende

for den

nf 23. februar 1949, tinglyst

i det foran bestemte

lægges endvidere

statskassen

i erstatning

om, at der sikres offentligheden

kr. 100.000.- med renter 6

1940."

udredes med 3/4 8f

nmtsfond

og de i amtsråds-

til senest offentliggjorte

folketælling."

O'

Kendelsen

•

'.

er forelagt

§ 19, stk. 3, og er tillige

turfredningslovens
tidligere

Overfredningsnævnet

ejer af Farumgård,

i medfør

af na-

indanket __
cjl.f
__d9n

St. Ursulastiftelsen,

Bielefeldt,

Den

tyske Forbundsrepublik.
har den 25. juni 1968 foretaget

OVGrfredningsnævnet
tigelse

i sagen og har forhandlet

telse~,repræs8nteret

ved landsretssagfører

32, 1306 København

sessegade

med den ankende,St.

Ursulastif-

Niels Arup, Kronprin-

K., der gentog de for fredningsnævnet

nedlagte

påsta.'1.de,samt med repræsentanter

riksborg

amtsråd,

Danmarks

besig-

for Farum kommune,

Naturfredningsforening

Frea.e-

og fredningsnæv-

net.
På det således
net kunnet

tiltræde

foreliggende

fredningsnævnets

grundlag
kendolse,

har Overfredningsnævherunder

at der alene

- 19 vil være at yde erstatning
ret. Overfredningsnævnet
forhøjelse
statning

for sikring

har dog fundet,

af erstatningen,

på 125.000

hvorfor

kr. inclusive

idet man under de foreliggende
benyttelse

af advokatbistand

,.

ningsnævYlGts tilbud,

§ 20 forelagt

nævnte bestemmelse

omkostninger

. ..

til advokatbistand,

ikke har kunnet

acceptere

til naturfredningslovens
fastsættelse

taksationskommission.

erstatningen

Overfred-

for den i

Ved en den

har taksationskornmis-

til 125.000 kr. inclusive

ved advokatbistand.

Et kort, nr. Fr. 195, visende
l ~, Farumgård,

stiforløbet

Farum sogn, er vedhæftet

T h i

n-r.

kendelse.

b e s t e m m e s :

februar 1949 besluttede
8el- på matr. -

over matr. nr •

nærværende

For tab ved den ved Overfredningsnævnets

(I

har anset

for begrundet.

taksationsforretning

fastsat

en samlet er-

omstændigheder

om erstatningens

omhandlede

10. april 1969 afholdt
sionen herefter

udgifter

har man i henhold

spørgsmålet

færdsels-

at der burde ske en vis

man har tilbudt

særlige

Da St. Ursulastiftelsen
~

af den offentlige

kendelse

adgang for offentligheden

af 23.

til gående færd-

-1 ~,- Farv.mgår-d, Farum- sogn, ydes der st. Ursula-

I

stiftelsen,

Bielefeldt,

Den tyske Forbundsrepublik,

på 125.000 kr. inclusive

udgifter

en erstatning

til advokatbistand.

%

Erstatningen,

der forrentes

med 6

ar 1968 til bet21ing

sker, udredes

med 3/4 af statskassen

af Frederiksborg

amtsfond

stæder eftor folketal

p. a. fra den 5. febru-

og de i amtsrådskredsen

i henhold

og 1/4

beliggende

til den senest offentliggjorte

folketælling.
Udskriftens
bekræftes
/

rigtighed
<)
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Ar

1949, den 23. februar, afsagdo ovorfrodningsnævnot

på

grundlag af mundtlig og skriftlig votoring følg~nde
k o n d e l s o
i sagon nr. 765/47 vedrørende

fredning af Farumgård og den dortil

hørende park.
Don af frodningsnævnot

23.

for Froderiksborg

juli 1947 afsagte kondclsc

amtsrådskr0ds

don

er sålydende:

"I Skrivolso af 27. Novombcr 1945 til Farum Kommuno har
Ministoriot

for offGntligo Arbejder med Hensyn til Linicføring0n

for Stianlæg Nr. 6 udtalt, at man under Honsyn til at Ejarne af
Farumgaard vil stilL.J sig imød.ekomm:.:ndeoverfor Spørgsmaalet
at give Off~ntlighoden

Adgang til Farumgaards

om

Park" saafromt

Stion ikke føres gonnom Parkan, vil være villig til - uanset don
_-o

bo tydel ig større Boko stning - 'at føre Stion Nord o'mParken (gonnem
Farum By) paa BetingoIso
tion sikros Offantligh~don

af at der vod bohørig tinglyst DeklaraAdgang til Farumgaards Park i tilfrGds-

stillonde Omfang samt paa Botingolse
tinglyses an Frodningsdoklaration

af at dor pea Ejendommon

i Overonsstommelse

mod at tidli-

goro fromsondt Udkast.
Sognoraadet har derefter anmodet FredningsnævnG~
Kendolse om Frodningon

og om Offontlighcdons

Ejeron af Farumgaard

(matrikuloret

om at afsig:

Adgang til Parken.

som Matr. Nr. 19, leq og
L-..-I

14b af Farumgaard,

L..-:J

Farum Sogn) Gr Sot. Ursula StiftGIsen. Vod Hon-

vendolso til Kommissarius

for Konfiskation

Ejondom ar dot blJvot oplyst, at Stiftolpon

Ri tysk og japansk

ikkG omfettos Rf

Konfiskationsbostemmolsorno

i Lov af 30/3 1946.

Mod Hensyn til Fredningon or der mollem Ejeren af Farumgaard
og Farum Sogneraad Enighod om 3t denne - uden noget Vederlag til
Stiftelsen - bør sko saaledes:
Parken skal oprotholdes som saadan og se.alodes, at dens nuværonde Karakter i alt væsentligt bevares, hvorfor tilstodeværonde Alleer og Trægruppor ikke m28 sløjfes.
Paa Ejendommon maa ikke rejses Ludningsmester

eller for:tagos

ydorligere Udstykning.
Ejendommens

Bygninger henlægges

som frodet Mindesmærke

undor

i Hanhold til § 7 i Lov Nr. 137 af 12. Marts 1918

Nationalmusæet

om Bygningsfredning,

sanlodes at der ikke uden Nationalmusæots

Tilladolse ved Ejondommen mae. ferot8gos nogen Bygningsændring,
være sig indvendig eller udvendig, ved hel olIer delvis Nedrivning, Ombygning ~llor Tilbygning, hvorvad Ejendommens Stil, Karektor ollor Udseendo ofter Musæots Skøn ændres.
Ejhollcr maa dor opføres nye Bygningor, bortset fra, at dot
skal være don til enhvor Tid værende Ejer e.fEjendommen tilladt
at opføre interimistiske

."

mindre Huse til Fjerkræ o. lign. under

Forudsætning uf, at dot kan sko uden Forringelse af Ejcndommsns
SkønhedsværdiGr.
Don intime landsk2bolige ForbindeIso

mellem Bygninger, P2rk

og Sø skal - specielt m3d Hensyn til Vej anlæg og Stianlæg - stadso
oprotholdos.
Mod H0nsyn til OffontlighJdcns

AdgRng til Parken er der.mGIIJID

Set. Ursula Stiftelse og Farum Sogneread Enighed om, ~t donne
voderlegsfrit

vil være 8t tillade gennom ~arkon mollem d0n røde

Laago og Hovodindkørsolon

til FRrumg€2rd

ed Stion 18ngs Farum Sø,
•
drojende til højre op gonnem Farumg~2.rds to Fløjporte og dGrfr~
ad Indkørs31sv.:;j
an ud til don se.ake.ldte

fI

Sandve j"

P[!2

følgend.:

VilkE',
ar:
l. Till~dolscn gældor kun for Fodgængoro.
'I

J.

2. Færdsel

ar kun tillGdt P2~ den for Adg2ng til offentlige: Pe.rkor

sædvnnlig3

Tid ~f D2gon.

3. Færdsslog

Ophold udenfor Stion (Vejen) ar forbudt.

4. Opsætning

af Skilt-J vad do to Indg2,ngo s~'mt l2ngs Stien (Vejon)

bakostas ~f F~rum Sogn0r~~d,

ligesom Stiftolsen

rradot h8r Kr2v p22 Rofusion

~f enhvor ~ndcn Udgift,

haromh2ndloda

FærdsJlstill~dJlso

overfor SognGsom don

m~2tte medføre.

,

5. Fc~rum Sogner::<:dforpligter
tilladGlson

sig til ~t modvirke

til, rt Færdsols-

blivor til mindst mulig Ulempo for Stiftels en og

dans Gæstor s~mt til et forpnlc~igc

Indskridon

mod Gvontualla

Misbrug.
6~ Stiftelson
2.

forbeholder

sig :.t tilb~gokpldo

Færdsolstillcdelson:

S82fromt dor m~attc blive ført en offentlig Voj eller Sti gonnem F~rumg~ards
Erst2tning

P3rk. StifteIsens

Ret til i

horfor skal j.kko væro forringat

F~ld rt kræV0

sCP.

pon

Grund ef dGn

moddolte FærdsGlstill~dolse.
b. S2afromt FærdsolstJ.llc.colson mod Forvon tning mr.'c:tto
meel,før,',
væsentlig

Ulompo for StiftGlsen

Stiftelsen

ollor ~ons Gæstor.

ar villig til ?t undork~stc

offontlige Arbojdors

Afgørelse

sig Ministeriot

Qf, hvorvidt Ulemporne

for

m22 2ns~s

for væs3ntligc.
Dot ar derimod ikko lykkG~Js

('t n~2 til EnighoG

Om, hvorvi~t

Tillarl0Isen til offGn tlig J!'ær,.1,sol
gennem P[:rkcn bø:r være bogrænsG t
i Tid.

Ministeriot

for offentlig0

tor sig ~n s2adDn Bogrænsning,

Arbojdor

og F~rum SognoraEd

madens Set. Ursule StifteIso

P?Q, at ~on kun ke.n givo Færdselstil18~Glson
Stiftolsen

som gælcGnde

hol~Qr

s281ængc

ejor F[1rumg'<~2rd,og >:'.t
('1cn,SCE:.fl~emt
dcnna Bogrænsning

ikke føjes til, ms? forbohol~o
Fo~ringolse

modsæt-

i Ejondommens

sig 2t kræve Erstetning

S21gsvær~i,

for con

som Fmrfsclstil120Glson

mc~-

.fører.
Nævn~t GrkGn0~r,

~t StiftJIsJn

vcd ~t tiJbydc FrJ~ningon

v0dor-

I
I

, f(~

'J,h

'r.

'"

4.

l~gsfrit har ydet Gt værdifuldt Bidre.g til Bev2ring ef d8n lcndsk2bcligc Skønhod i Fsrum. solvom

Stiftolsen muligvis i dat

væsantligsta f~2r Ækviv21ent horfor gennem FritRgalsen

for e.tfra

et offentligt StiRnlæg ført gennem P~rkon.
Alligovel m~3 Nævn0t skønne, et en tidsb~grænsot Fredning er
utilfredsstillonde,

solvom

men formontlig tør ~nSG dot som an

ret fjornt liggonde Mulighed, et Stiftols0ns Forhold skuldo ændre
sig s.H:loc.0s,at en Afh;endolsc ~'.fEjondommon og PC.rkon maatte
ansos som pr.skrævot ollor rimolig.
Horeftor finnes d2 Ministoriets

og Sognor~-r.Gts Synspunkt

et burda følgos. At Stiftols0n m~~ h2vc Kre.v p22 Erstatning, hvis
Spørgsm::..e,l
om Afhændolse m:.2.ttcblive c.ktu,')lt,
[.nser Nævnet som
solvfølgaligt; mon m2n maE p22 den ~n~an Sida ~nso det som umuligt
p~:e. nuværcnd0 Tidspunkt e. t vurd Gre, i hvilkG t Omfang
ningskrcv, der hs.r on

sze.

ot

Ers te t-

lidet 2ktucl K8.r~;ktorsom det forolig-

gendo, bør tages til Følgo.
Spørgsm~~lot om Erst~tning fin~os darfor at m2ptto udskydes,
s2~lodes at not førs~ afgøres, n~8r ~Gt h8r vist sig, 8t en AfhæncelsG skal finde Sted, og Vilk22reno for an sR212n Afhændelse kendos.
D e r f o r

b G S t c m m c s :

Ej0nnommon Farumg~8rd M~tr. Nr. 19, lcq og l4b ef Ferumgaer~,
Farum Sogn, og ~on ~ortil hcronic ~ark fro~cs i net faren bestemte
Omf2.ng.
Der sikres Offontlighedon Ret til et f~rnGs gennom Parken i
dot for~n bostomte Omf2.ng og p22 ~o foren 8nførte Botingolser.
Spørgsmpclct om Erstatning til Ejoron ~il v~rc 2t tpgo op til
Afgørols~, n2~r not k~n godtgøros, e.tEjon~ommon egtes 2fhæn~Gt.
Donne K~nrolsc vil v~ro et tinglyse som sorvitutstiftcnne

p2G

Ejcn~ommJn. Paataloret hur Ejeron, MinisteriJt for ~ff~ntliga ArbGj~or, Nationalmus~?t, Ncturfrodningsn~vnot
Amt og D~nm8rks Nnturfrodningsforoning,

for Fro~8riksborg

hvor for sig eller i Foro-

•

5·

Scgon er forclegt ovorfro~ningsnævn0t

2f frG~ningsnævnot,

hvorhos ~on på fore.nlc~ning ~f u~vclget vc~røron~c købonhevnscgn~ns grønne oorå~or er in~2nkct 0f st~tsministoriot.
st~riot nærer i ovorGnsstonQ~lso

Stetsmini-

oo~ ~ot nævnto u~v2lg, so~ Denar,

~t ministoriot for offontlige ~rbQj~or botregtGr frGcningen i
forbin1olsc oe1 rotton til fær~sol i pnrkcn so~ vodorlrgt

V0~,

at sti8nl~ggot lægges u~8nfor p~rkcn, botænkoligho~ vod, e.t~Gr
ifølgo kon~olson sonJro knn blive t2lo om u~rcdclso ~f orst2tning.
Ovorfrudningsnævnc:t h:-r "'.on7. ccj 1948 b,:,sigtiget~:en fredode;;
0jGn~OO og forhc.n1lct bl.?

mc~ rcpræsontcnt0r for str.tsoinisto-

riot, ministeriot for offJntligo 2rb0j~or og n~tion~lmuscet.

Dot

oplystos, 3t ~et projoktore10 stie.nlæg Quligvis ville 2fskær0 et
hjørne ef ~et til p:rk~n høron~o ongl;ro2l, og ovorfr~~ningsnævnot
opfor~rJ~o i ~enno rnlc~ning Fro1oriksborg

rDts vojinspcktornt

til c:tu!'::'trbej'10
ot proj.:.kt,(:cr ikke bcrøror p?rkens 2.ro2lGr.
I h3nhol!'1hortil hnr .'mtsvcjinspoktor;-ototu~2rb,",j!'1ct
Gt nyt
projekt. VGjinspoktor~tGt
anlæg øst for Farumgår4s

~nførcr, 2t f~stlægg8lso 2f at rcnsnings~
p~rk hRr unaliggjort an linieføring for

sti2nlæggot over ronsnings2nl~gg:ts

grun~, hvorfor ~et vil være

nøiv3ndigt, særlig pf h0nsyn til cyklosti~nl~gots goiG u~førGls~,
et afskære og Grhvorvo at ong2ro8l [f F~ru~går~s p2rks nor~østligG
hjørne ef størrolso

C2.

Ovurfro~ningsnævnot

1000

02•

æonor un~or h~nsyn til ~ct rf vejinspok-

toretot ~nførto 2t nåttc 2cquiscoro va~ ~ot si~st frookoonc stiprojokt.
Den ~f u~vnlgct vo~rør0n~c købonh?vnsogncns

grønne ocrå~or

fremsrtto batr2gtning vG~rørcn~o crstntningsspørgsnålct

in~ohol~er

oftar ovorfrodningsnævnots

opfct~olsc ikko tilstrækkJlig bcgrun-

~olso for ~t æn~ro ~on

fro~ningskon~olscn

VG1

trufne orining; thi

~et oDhan~lo~~ sticnlæg kunne kun føros gcnnoo p~rkon io01 u~ro~olso af orst~tning.
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Fronningsnævnets
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k3n~olse vil herofter kunne st~~f~stos,

~og

"~on :enc:ring,SOll blivor an følgo '.f ~:Gt ny stiprojokt.
T h i

b

G S t

c c n
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for Fro~criksborg

23. juli 1947 afs2gto kGn~JlsG v:1røron~J
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NATURFREDNINGSPROTOKOLLEN
for
NATURFREDNINGSNÆVNET
for
,

FREDERIKSBORG

AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

F.S. 94/65:

Vedrørende erstatning for delvis fredning af Farumgård,
Farum Sogn.

K E N D E L S E
afsagt den 5. februar 1968.

.,.-

C'TE~~
lunder

t="uLor UD

emfi lk}i;skr~"dsretQE

Niels

Arup som sagfører for St. Ursula-Stiftelse, Farumgård, fredningsnævnet således:

\2./e
"Under 23. februar 1949 afsagde overfredningsnævnet
kendelse vedrørende fredningen af Farumgård og den dertil
hørende park, og denne kendelse hvilede på den af Fredningsnævnet for Frederiksborg amt under 23/7 1947 afsagte kende1•

se.

I fredningsnævnets kendelse fulgte man de synspunkter,

som de offentlige myndigheder havde anlagt med hensyn til
nødvendigheden af en fredning, men det blev også udtalt, at
fredningsnævnet anså det for indlysende, at Set. Ursula-
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Længde al sti over matr.nr.
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l g Farumgård:

Matr. nr. IS og lcq er status

quo fredet.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01094.00
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21 AUG. 2001

Ref. JAL/LJ 800.786. Offentlighedens

KOPI
adgang til Farumgård

Ved skrivelse af 24. november 2006 rettede De henvendelse til fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt.
I henvendelsen redegjorde De på vegne af ejeren afFarumgård, Kresten Bergsøe, for
problemer med offentlighedens færdsel på ejendommen og nedlagde i skrivelsen følgende påstande:
"Principalt:
Ejeren af Farumgaard er berettiget til at tilbagekalde den ved Overfredningsnævnets
kendelse af 23. februar 1949 bekræftede aftale med kommunen om færds eIstilladels e
for det offentlig med den virkning, at offentlighedenfremtidigforbydes
adgang til Farumgaard.
Subsidiært:
Ejeren af Farumgaard er berettiget til at tilbagekalde den ved Overfredningsnævnets
kendelse af 23. februar 1949 bekræftede aftale med kommunen om færdselstilladelse
for det offentlige mod at acceptere, at der etableres en ny stil langs det nordlige skel
som vist på kortskitse ..... med adgangfor offentligheden påfølgende vilkår:
"
Det fremgår af sagen, at Deres klient overtog ejendommen i 2002 ved arveudlæg fra
sin mormor, Ruth Riis-Hansen, som i 1966 havde erhvervet ejendommen fra den tyske, katolske nonneorden, Set. Ursula Stiftelsen.
Efter at fredningsnævnet for Frederiksborg Amt blev nedlagt pr. 1. januar 2007, har
fredningsnævnet for København overtaget sagen.
Formanden for fredningsnævnet har telefonisk meddelt Dem, at fredningsnævnet ikke
har kompetence til at meddele godkendelse af den ønskede tilbagekaldelse.
De har herefter rettet henvendelse til Miljøministeriet, og ved skrivelse af 3. juli 2007
har Skov-og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, svaret blandt andet følgende:

lot1Y.6D

Side 2/3
"Med henvisning til, at Stiftelsen som forudsat i den nævnte kendelse, ved en ny Overfredningskendelse af 12. august 1969 fik tilkendt en erstatning på kr. 125.000 for offentlighedens ret til færdsel, er det Skov-og Naturstyrelsens opfattelse, at det ovenfor
nævnte forbehold hermed må anses for bortfaldet. En ændring af offentlighedens ret til
at færdes ad den i kendelsen nævnte sti og i det heri beskrevne omfang må derfor behandles efter ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation, somforeskrevet i naturbeskyttelseslovens § 50. "
Herefter har De ansøgt fredningsnævnet om dispensation.
Der har været foretaget besigtigelse på Farumgård den 2. august 2007.
Under besigtigelsen har De på ejerens vegne nedlagt påstand om principalt, at der gives en dispensation således, at al offentlig færdsel forbydes, subsidiært, at der gives
dispensation således, at der i stedet for den nuværende sti gennem gården til hovedbygningen føres en sti nord om ejendommen.
Overfredningsnævnets kendelse af23. februar 1949 indeholder følgende:
"Med hensyn til Offentlighedens Adgang til Parken er der mellem Set. Ursula Stiftelse
og Farum Sogneraad Enighed om, at denne vederlagsfrit vil være at tillade gennem
Parken mellem den røde Laage og Hovedindkørselen til Farumgaard ad Stien langs
Farum Sø, drejende til højre op gennem Farumgaards to Fløjporte og derfra ad Indkørselsvejen ud til den saakaldte "Sandvej" paa følgende Vilkaar:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tilladelsen gælder kunfor Fodgængere.
Færdsel er kun tilladt paa den for Adgang til offentlige Parker
sædvanlige Tid af Dagen.
Færdsel og Ophold udenfor Stien (Vejen) erforbudt.
Opsætning af Skilte ved de to Indgange samt langs Stien (Vejen)
bekostes af Farum Sogneraaad, ligesom Stiftelsen overfor Sogneraadet har Krav på Refusion af enhver anden Udgift, som den
heromhandlede Færdselstilladelse maatte medføre.
Farum Sogneraadforpligter sig til at medvirke til, at Færdselstilladelsen bliver til mindst mulig Ulempe for Stiftelsen og dens
Gæster samt til at foranledige Indskriden mod eventuelle Misbrug.
Stiftelsen forbeholder sig at tilbagekalde Færdselstilladelsen:
a. Saafremt der maatte blive ført en offentlig Vej eller Sti
gennem Farumgaards park. StifteIsens ret til i saa Fald
at kræve Erstatning herfor skal ikke være forringet
paa Grund af den meddelte Færdselstilladelse.
b. Saafremt Færdselstilladelsen mod Forventning maatte
medføre væsentlig Ulempe for Stiftelsen eller dens Gæster. "

Ifølge kendelsen blev ejendommen og den dertil hørende park fredet, og der blev sikret
offentligheden ret til at færdes gennem parken på de nævnte vilkår.
Overfredningsnævnets kendelse er tinglyst som servitutstiftende deklaration på ejendommen.

Side 3/3
Under sagens behandling har Farum kommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Farum Naturparks Venner samt Lokalhistorisk Forening Farum udtalt sig imod dispensation.
Fredningsnævnet meddeler som tilkendegivet efter besigtigelsen afslag på den ansøgte
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, idet fredningsnævnet finder, at
en dispensation fra fredningen i det ansøgte omfang eller en imødekommelse af den
subsidiære påstand om en alternativ stiføring vil medføre en krænkelse af fredningens
formål, som er at skabe adgang for offentligheden gennem de smukke omgivelser.
Fredningsnævnet finder anledning til at bemærke, at det af deklarationens vilkår punkt
5 fremgår, at Farum Sogneråd, nu Furesø kommune, er forpligtet til at medvirke til, at
færdselstilladelsen bliver til mindst mulig ulempe for ejeren, og til at foranledige indskriden mod eventuelle misbrug.
Kopi af denne skrivelse sendes til Furesø kommune, Farum Naturparks Venner, Lokalhistorisk Forening Farum, Skov-og Naturstyrelsen samt Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87
indgives skriftligt inden fristens udløb til fredningsnævnet, der videresender den til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

L~~CP~
Hans Chr. Poulsen
formand

Sendt til: •
Furesø kommune
Miljøcenter Roskilde
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Niels P. Hansen
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådets Gunnar Brlisch
Farum Naturplads Venner og Lokalhistoriske Venner

