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UDSKRIFT--------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELS ESPROT OKOL •

År 1961, den 15. december, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 783/47 vedrørende fredning af nogle arealer syd for
en projekteret turistvej ved Gilleleje.

Ved overfredningsnævnets kendelse af 22. januar 1948
iværksattes fredning af dele af matr ..nr. 7B,og lOb af Nakke-
hoved by, Søborg sogn, samt af matr. nr. lfz af Bonderup by,
Gilleleje sogn.

Sagen var rejst af Danmarks naturfredningsforening af hen-
syn til bevarelse af udsigten fra en projekteret turistvej.

Efter at Frederiksborg amts vejinspektorat i skrivelse af
28. juli 1961 har meddelt, at det omme1dte vejprojekt er forladt
til fordel for en placering af vejen helt syd for det af fred-
ningen berørte område, hvorfor fredningen ikke længere er af
betydning for den omhandlede kystvej, har grundejerforeningen
"Nakkehoved" andraget om, at denne fredning må blive ophævet.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amt har anbefalet, at
fredningen ophæves, dog med undtagelse af bestemmelsen om, at
der på samtlige af udstykningsplanen omfattede parceller kun må
opføres eenfamiliehuse med en byggehøjde til tagryggen af højst
7 m.

Da overfredningsnævnet må finde, at fredningen nu ikke kan
have det tilsigtede formål, viloverfredningsnævnets fornævnte
kendelse være at ændre således, at fredningsservitutten kun om-
fatter bestemmelsen om, at der på samtlige af udstykningsplanen
omfattede parceller kun må opføres eenfamiliehuse med en bygge-
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h0jdc til tagryggen af hzjot 7 ~.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 22~ januar 1948 afsagte ken-

delse vedrørende fredning af dele af matr. nr. 7h og 10h af
Nakkehoved by, Søborg sogn, samt af matr. nr. ly af Bonderup
by, Gilleleje sogn, ændres således, at fredningsservitutten
herefter kun omfatter bestemmelsen om, at der på samtlige af
udstykningsplanen omfattede parceller kun må opføres eenfami1ie-
huse med en byggehøjde til tagryggen af højst 7 m.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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Aar 1948, den ?2.Januar, afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af skriftlig .'gmundtlig V ltering følgende

K e n d e l s e
783/47 vedrørende Fredning af n·)gleAre31er syd f'1ren
Turistvej ved Gilleleje.

Den af Fredningsncevnet for Frederiksb )rg Amtsraadslcreds
den 25.(~t)ber 1947 afsegte Kendelse er s3alydende;

"Ved S~(rivelse af 18/6 1947 henledtE; Danmarks Naturfred-
,-'\ningsf0r8ning Nævnets Gpmærks'Jmhed paa f·,rskelligE;Udstyknings)laner,

derunder en Plan vedrørende rhtr.Nr. 7b og 1Gb af Nakkeh,wed By,
Søborg Sogn, 0g Matr.Nr. lfy af B0nderup By, Gilleleje Sogn, idet man
under Hensyn til, at di~se Areale~ støder op til den projekterede nye
Turistvej Syd f0r Gilleleje, henstillede til Nævnet at f'lretage en
saadan Fredning af Are~lerne, at den smukke Udsigt fra den planlagte
nye Vej i videst muligt Udstrækning.ku~de blive beva~et saavel mnd
Syd s0m m0d øst.

i Sagen Nr.
pr0jekteret

~

S0m Grundlag f0r en saadan Fredning har Naturf~ednings-
f"reningens telcniskeUdvalg udarbejdet en Plan, som Nævnet derefter
har forelagt Ejerne af Ard8 lerne, Sk,'tøjshandler C•.M.Hauge, Hillerød,

r Tømrermester Ingvar Nielsen ng Landins:elctør Percival Nielsen.
Disse Ejere gj 'rde derefter lverf,r Nævnet gældende,

at Arealerne er erhvervet i 1946 med Udstykning f0r øje, og at Fred~
ning i det af Naturfrednin~sf,reningen ønskede 0mfang vilde betyde,~ et alvorligt øk0nomisk Tab. Taoets Størrelse blev udregnet til
lul.818 Kr. lu øre.

Samtidig fremh.Bvc:deEjerne, at det vefl.sentligeM ltiv
for en Fr~dning maatte vwre at bevare Udsigt~n fra den pr0jekterede
Vej mod Q:sti Vejens Længderetning til H.)rnb-'ekbugten0.gSverige,
~g at en Be3r~nsning af Fredningen hertil vilde medføre, at Erstatningen
vilde kunne be~rænses til et ganske miniAalt Beløb.

Idet Nævnet kunde tiltr~de, at en Udsigtsfredning i det
;f'1reslaaede()m:t;angvilde blive alt fqr belClsteligt, opnaaede 1man ved
f'rtsatte F,rhandlinger med Eje~ne følgende;

Uden Veder.lag kan Are"let fra det nIJrdlige S~el fredes
gennemsn~tlig 4~ m i Dybden (d.v.s. mnd Syd), heri indbefattea Vej-
arealet paa 2u m, saaledes at det ikke maa bebygges eller beplantea
med Bevoksning højere end 1?5 c~ ·wer Vejen.sTerræn •.

Ved den saaledes n~vnte Fredning skønnes det, at der er
taget det efte~ Gmstændighederne tilstrækkelige Hensyn til at bevare
Udsigten m'1døst.

Endvidere npnaaedes - af Hensyn til UJsigten mod Syd _
at et betydeligt Areal (ca. 5() m i Bredden )g ca. 15()m i Dybden) kan
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fredes paa tilsvarende Maade, d0g at en 0ventuel Beplantning ikke
maa 0verstige 1,25 m i Synslinie fra Vejens Niveau til Are~lets
Niveau ved det sydlige Skel.

F0r den saaledes n~vnte Fredning vil Ejerne begrænse
deres Erstatningskrav til 5()(;Kr.

Paa et under Sa_en fremlagt Klrt er de to n~vnte Fred-
ningsomraader vist med blaa Skravering.

Endelig tiltraadte Ejerne, at der paa samtlige af
Udstykningsplanen omfattede Parceller kun maa opføres Eenfamilie-
Huse med en By~eehøjde til Tagryggen af højst 7 m.

Det er dlg f0r de soaledes fremsatte Tilbud 'en Betingelse,
at Fredningen tilendeuringes i løbet af indeværende Maaned, og at den
tilendebringes definitivt (altsaa uden Anke til Gverfredningsnævnet):-~

I mldsat Fald f0rbeh0lder Bjerne sig at krÆve
ordin-13rErstatning, hvad der f0rmentlig vil blive ret bek0steligt
for det uffentlige.

N~vnet ser meget 0erne Fredningen gen~emført som
fnreslaaet af Ejerne og paaskønner, at disse 'har stillet sig saa f,)r-
staaende og imødekommende S0m sket.

Derfor beste~~es:
De f'1rannwnte Dele af r,18.tr.Nr.7b ng lOb af Naklcehnved

By, Søb0rg S0gn, samt af Matr.Nr. lfy af Bonderup By, Gilleleje Sogn,
fredes med Hensyn til Beby~~else ng Beplantning snm f~ran bestemt.

Det bemBrkes herved, at der med Hensyn til Beplantningens
Højde kan f0rhandles med N2vnet i saadanne Tilfælde, hV0r dette
-skønnes paakr~vet.

Paa hele det af de nt;vnte Matrikulsnumre 0mfattede 'l
Udstykningsare~l maa kun npføres Eenfamilie-Huse med en Byg6ehøjde
til Tagryggen af højst 7 m.

Der tillæGg~s Sk0tøjshandler C.M.Hauge, Tømrermester ~
Ingvar Nielsen 0g L~ndinspektør Percival Nielsen i samlet Erstatning
51J(;Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen 'og Halvdelen af
Frederiksb0rg Amt.

Kendelsen vil v~re at tinglyse paa de 3 f,ran nævnte
Matrikulsnumre.

Paataleret har Natarfredningsnævnet for Frederiksborg
Amt-.n

Sagen er indanket for (Jverfrednin,<;snævnetaf D8~m8rks
Naturfredningsf0r2ning med Paastand om, at Fredningen iværksættes i

det af F')reningen f ,reslaaede umfang.
uverfredningsnævnet har den ?9.December 1947 besigtiget

Arealerne og f~rhandlet med de i Sagen interesserede Parter. Landin-
spektør Percival Nielsen vedst"d pae.L.~dsejernes Vegne det fremsatte
Fredningstilbud t~l den I.April 1948.

Da uverfredningsnævnet kan tiltræde det i Frednings-
nævnets Kendelse anførte, vil denne være at stadf~ste.

T h i b e s t e m m e s;
Den af Fredningsn~vnet f"r Frederiksb)rg Amtsraadskreds

den ?5.(kt~ber 1947 afsu&te Kendelse vedrørende Fredning af n~le
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Arealer syd for en projekteret Turistvej ved Gilleleje stadfæstes.
P. (j.V.

Poul Andersen.
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Ved Skrivelse af 18/6 194-7 henledte Danmarks ratUl'frednings-

vej .3;;u- for Gilleleje, henstillede til I~ævnet at foreta6e en saadan

,l l red~~in6 af ~..re8.lerne, at den smukke Jdsibt fra den planlagte nye Vej

~i via.est mu1i6t vdstrwkning kunde blive bevaret s&avel mod. Syd som

mod l.st.

Som Grundlag for en saadan .l!lredning har l~aturfredl:in6sfor-

.~ en1ngens tekniske Udvalg udarbejdet en .l.:'lan, som :'ævnet c.erefter

~l:har forelagt Ejerna af Arealerne, 3kotøjshandler C;M.Hauge, Ri1le-..
,. rød, r.2ømrermester Ingvar Nielsen og Landinspe:dor fercival ~~ielsen •
.",I,~~ct

"f.'
v

. alerne er erhvervet i 1946 med .)dstyknint; fQr øje. 06 Gt en Fred-
.... '(f ~

,.~.
'''t ,,', 1. det c.,; :.aturfredningsforeningen c :lskede Omfang vilde betyde
\ \, H.

Disse Ejere e:,jorde derefter overior l'('ævnet Gældende; at Are-

et 'slvorli ..:;t lJkOnOltiiskTab'. 'Tabets 0torreløe blev udregnet til

101.818 Kr. lo ~re

Samtidig fremhævede Ejsrna. at det v~sentligstc : Q~i7 for

en .Predninr; maatte v-;re ut bevare Udsigten :fra den p:r:ojektG:~'e(le Vej

• mod \"st i Vejens Lcengderetning til :~ornba;kbugten og 3verioe, og at

en ._egrænsning af ::.redningen hert i1 vild.e medføre, ,,'t ',~rf.:itDtningen

viIile kunne begrvmses til et ganske mL1imalt :3elø b.

Idet :~@vnet kllnde tiltrwde. at en L dLit;tGLrel1_"1inSi det
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