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REG. NR. 1121.01

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Delafgørelse af 3. november 1994 (nævn 94/92) - fredning af

matr, nr. 6f.'00 6i KarsemosE" By, Vinderød.

Delafgørelse af 18. november 1994 (nævn 94/92) - Erstatning.
- Afg~relse af 28. april 1995 (nævn NKL) - fredning og etablering

af et offentligt opholdsareal m.m.
- Afgørelse af 28. april 1995 (nævn NKL) - eLRtatning.

- Kendelse af 25.08.95 (nævn TAKS) - Fredning og etablering
af et offentligt opholdsareal m.m. på en ejendom i Arrenakke
Bakker.
Deklaration af 06.02.1991 - tinglyst 08.02.1991 - § 11 forbud - midlertidigt
forbud vedr. etablering af forhold, der strider mod den påtænkte fredning
matr.nr. 6p og 6i Karsemose by, Vinderød.

- Delafgørelse af 0306.1993 - fredning af matr.nr. 6p og 6i Karsemose by,
vinderød med offentlig overtagelse.
Afgørelse af 07.12.1993 (Nkn- 111/200-0004) matr.nr. 6p og 6i Karsemose by
Vinderød skal ikkeafstås til det offentlige.
Delafgørelse af·2t~12.1995 (nkn-111j200-0007) afviser genoptagelse af sagen
vedr. etablering af offentligt opholdsareal.

- Afgørelse af 17.12.1996 (nævn 94j92) Fredning af Arrenakke Bakker m.m.
se reg.nr. 7891.00

Se også REG. NR.:
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KENDELSE
afsagt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

den 8. Novbr. 1947.
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(
r

Nord for Frederiksværk ligger de saakaldte Arrenakke-B8~~ert der i
landskabelig Henseende hører til de smukkeste i Nordsjælland, ikke mindst
paa Grund af Udsigten derfra udover Arresø.

Der har derfor i lang Tid været Ønsker om at faa disse Bakker og deres
Omgivelser fredet, hvilke Ønsker især er fremkommet fra Frederiksværk og
Kregme-Vinderød Kommuner samt fra Turistforeningen i Frederiksværk.

En meeet stor Del af dette Parti ejedes gennem mange Aar af Dampmøller
V. Lund der med stor Pietet værnede om den landskabelige Skønhed og - trods
de store Udstykningsmuligheder - gennemførte en Fredning de facto.

Nævnet har derfor ikke anset det som paakrævet, eaa længe han levede,
at skride til en Fredning, men har nu efter hans Død taget Spørg~maalet op
og ført indgaaende Forhandlinger med hans ..tU"Vinger.Fruerne Eva Jerløv og
Esther Forohammer, der begge har stillet sig overmaade forstaaende og imøde-
kommende overfor Fredningsplanen.

Der er ligeledes ført Forhandlinger med andre Lodsejere, hvorefter der
er opnaaet Enighed om følgendet

Der skal - Bom hidtil - være Adgang til Bakkerne fra Landevejen (Frede-
riksværk-Helsingør Vejen) ad den paa hoslagte Kort med rødt mærkede Stio Det
er dog en Betingelse, !! der ikke anlægges nogen egentlig Sti, ~~ der ikke paa
Toppen af Lille-Arrenakkebakke opstilles Bænke eller rejses Flagstang 00 ligno7at Teltslagning ikke finder Sted paa Bakkerne eller ved Stien, at der ikke paa
disse afholdes offentlige Møder af nogen Art5 ej heller musicerea samt ~~
Cykler ikke medtages paa Bakkerne og løse Hunde ikke paa nogen Del af Ejendom-
men, ligesom der ikke - noget Sted paa Bakkerne - maa drives Resta~ration af
nogen Art. Nærmere Ordensforskrifter vil blive udfærdiget af Nævneto

Den nedenfor Bakkerne nævnte ID le Bro ønskes vedligeholdt af Kregme.-
Vinderød og Melby Kommuner, hvad disse har erklæret sig villige tiL

De her omhandlede Arealer er følgende: Matr. Nr. 6a af Karsemose, Vin-
derød Sogn, der ejes af Gaardejer, Sognefoged P. Hansen, Matr. Nro 6 i og 6 p
af Karsemose der ejes af Professor Mathias Thomsen og Matr. Nr. 7 a og 7 d af
Karsemose, der ejes af Fruerne Jarløb og Forebemmer.

Det bemærkes herved, at de nævnte Ejendomme i den Udstrækning, nærværende
Kendelse tager Sigte paa, er inddraget under Fredningsplanen for Arresø.

Sognefoged P. Hansen og Profe~sor Thomsen har intet at erindre imod Færd-·
selsretten paa de ovennævnte Betingelser.

no~ a~Q' o~nu;Ap~A v~~p ~~rdse1Rret _ saavel for Æaatnde som for r.vkli_
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År 1949, ~an 18. j?nuar, ats?~de ov~rfrad~ingsn~vnet på

grun:lag af ~unr.tlig og skriftlig votGring følgen~o

k EJ n '1 o l s o

i saSGn nr. 785/46 vodrorGn~o a~gangen til krrenakkc b~kkcr ,-.v.
"'

~Qn af fre1ningsn~vnct for Frederiksborg actsråcskro~s ~on

8. novo~ber 1947 2fsagto kanc.also ar såly~endo:

lt Nord for Fro.J.oriksv<.:rkligger "'.0sp.akalfl.te ,Arronc.kko-

Bakk~r, ~or i l~nc.skRbclig HOn6QQn~0 hører til ~e 5cukkcsto i

Nordsj~llanr.t ikke Dindst p~a Grun~ ef Udsigten ~crfra u~ovor

.u.rr-3So.

Dor har dcrfo~ i lcnb Ti~ v~rot Ønsk~r o~ c.t f::? disso
e- Bakker og corQs ~cgivolsQr frodet, hvilke Ønsker is~r :r fror.-

kon::ot fre.Frcdoriksværk og Kregi:c-Vinr'oro~Koor::.unorsc.r:tfre

Turistforeningen i Frodoriksv~rk.

En ceg~t stor Dol af ~otte Perti 0jedes gonnoc r.2ng0 il~r I

c I

ni De~p~ollGr v. Lun~, ~er co~ stor F1otot v~rne~e 00 ~en

12n~sk~boligc Sk~nho~ og - tro~s ~o store Udstykn1ngsculi~hG-

~or - gGnnonfartc on Fr0~ning ~c f2CtO.
~- .

ti N~vn8t h2r ~orfor ikko 2nsot ~ot son peekr~vct, sap lsnc~

h~n lcve~c, at skri~o til Jn Fr8dningt ~en har nu ofter h2ns



D01 taget Sporgso82let op og fo~t incgaaondQ Forhandlinger

ce~ h2ns Arvinger, Fruerne Bva Jorlov og Esthor Forchhe.cc:;r,

~or ~ h t'll t . ~ i t ~ o ~~o~~ko~-en~~_, \JoGge ar s ~ J s~g OV<;irC22.\;0ors aaonc.e g .'.l. ,,'" u. .\J

overfor Fredningspl~non.

Dor ar ligGlo~os fart Forhandlingor ced andre Lonsojoro,

hvorefter cer ar opn8aot Enibhe~ on folgenia:

Der sksl. - soe hi~til.- v~ro kCbang til Bakkerne tra Lanfo-

vejen (Fred6riksv~rk-Helsinbor Vejen) ae C3n pea hoslagte Kort

ced ro~t c~rkeda Sti. Dot er ~og an Betingelse, ~ r.or ikko an-

l~ggQS nogen egentlig Sti, ~ ~or ikke paa Toppen 2.i Lillo-

.~rronakkebakke opstillo s Bs.:nkeolIer re j sos FlagstE"ng o .lign. ,

at Teltslagning ikko fin~:r Ster. pea Bakkerne ellor vor. Stion,

.§1 c.Jr ikke pela r1isse p.ih'Jl":·:;soffentligo Morter ei nogen .....rt,

ej hollor Gusieoras sact ~ Cykler ikke r-o~te.gespe.e.Bakkerno

og lose Hun~Q ikko pa2 nogon Dol 2f Ejondoc=en, ligesor- ~er

ikke - neg~t Stod p82 Bakkerne - naa ~rives Rost:uration ~f

nOGen "I.rt.N~rcuro Orr:ensforskrifter vil blive u~:!f::;r:'l.ibGt[lf

_. Nrov ne; t .

Don nedenfor Bakkorn: nsvnto lillo Bro onskcs vo~ligGhol~t

~t KregGo-Vin~or~~ og Melby Koo~unor, hver. disse har erklsrQt
•

sig vi;Llit;ctil.

De her oohenr.lodo ~rJ2ler or f~lgJn~o: Me.tr. Nr. 6e 2f

K2,rseooso, Vin~Gro~ Soen, ~or ojes af G~ar~ejer, Sognefogod P.

Renson, Matr. Nr. 6 i ob 5 P ~f Karser-oso, der ojes 2f Profossor

MDthi~s Thocson og M~tr. Nr. 7 2 og 7 d af Kersecosc, ior ojos

2f Fruerne Jarlob og Forchh?,r:::-:ar.



Dot be~~rkos horvo~, et ~o n~vntG EjGn~o~r.a 1 cen u~s~r~K-

ning, n~rv~rcn~c KDn~else t~ger Sigte pe~, er inddr~get un~cr

Frac.ningsplancm for "..rre S'J.

Sognafoger: P. Hcns(Jn'og Professor Thor.sen har intet e.t

orin~rQ ico~ F~r~solsrctton pe.e ~o ovonn~vnto Betingelsor.

Dor skel en~vi~era v~rJ F~r~selsrot - s22vol for g?2cnfe

sor.:for Cyklister - n~. ~"'.0 p"".e. Kortet l:.e-:",bleat optrukne Str:.:k-

ningor, nO:llig:

l' Fra ~on n~vnto Bro til Nyvoj over falgonde Metr. Nucro:

80 t, 80 g, 80 h, 80 i og 80 k ello ef ~olby By og 2l1e til-• horon~e Fruerne Jarlob og Foroh22~er sant over Me.tr. Nr. 9 ~
og 6 o af Tollerup By, Melby Sogn, tilhor~ndG Hans Jargon Larsen.

2) fra don offontlig~ VOJ, Mallevangsvoj over ~an offont-

liso Lorgrav til Landevejen Frederiksværk-Helsingar, ov~r f~l-

gen10 Matr. Nunrc: 9 2 ~f Vinf.er~~, tilhoren~c Gaar~ojer ~=os

Petersen, 7 ? 2f K2.rsecoso, 80 c og 80 G af Melby, tilh'Jrcn~o

Fruorne Jarl'Jb OS Forcha~i:or, 80 y af lliolby,tilh~ron~o Gros-

tt- serer Axel Madsen, 80 o af ~elby, tilhoren~a Rich. L.N. Jensen,

80 oh' af Melby, t~lh'Jronco Fru L. Okholc og 80 b ~f Melby, til-

h8rendo Farcollist Karl Jenson.

Det be=~rkos horvo~, at ~cr p~c et Stykke af ~en nord~e2-

on~Q Dål af ~on for~n uncor 2 n~vnto Fær1so1satr~kni~g ikko

for Tir:0n findos Cykle sti. Skul~:c 3n seadan onskos anlagt, skrl
•

den ple.corQs paa 1en Jstli~c Si~o af Vejen ieoe Plent~gcn, selv

00 dot hQrvc~ ceetto blive nJcvoncigt at keppo Greno ~f Tr~Grnc,

tt evontuelt 3t fjerne enkelte t.f disse. Cyklestierne her Krogcc-



Vinderød og Molby Kommuner paatagct sig at vedligeholde.

- Fra ingen af do foran nævnte Ej0ro ar der fremsat Indsi-

tt- gelse mod Færdselsretton. Dog har Ejeren af Matr. Nr. 9 a og

6 o at Tollerup H. J. Larsen, (den saakald te "Gartnersti ,,)paa-

staaet sig tilkendt en passende Erstatning, medmindre Melby

Kommune vil afkøbe ham Arealet (St~n), hvad Kommunen forment-

lig er villig til.

Fruerne Jarløv og Forehammer er endvidere indgaaet paa,
l'

at der paa Lille og Store ArronakkJ-Bakko erstatningsfrit lægges

en Byggolinio paa 100 m., paa Matr: Nr. 7 a af Karsemose og

paa Matr. Nr. 6 c af Karsemoso, dog kun paa don Betingelse at

alt yderligero Byggeri paa Bakkerne skal forbydes, d.v.s. paa

Matr. Nr. 6 s (Fru Doctor A. Ricmkc), 6 p og 6 i (Professor

Thomsen), 6 x og 6 n (Civilingeniør Mogens Hjorth), 6 v, 6 y

og 6 r (Ingeniør H. Voss', 6 k (Juveler Allan Steglich Peekhauv)

og 2 d (Fru Ellen Løw) , allo af Karsomose.

He~om bomærker Nævnet følgende: SamtligJ de nævnte Ejendom-

e- me er - forsaavidt angaar Matr. Nr. 7 a ganske vist kun delvis,

men dog i det Omfang der hor Jr Tale om - inddraget undor Frod-
•ningsplancn for Arresø. Spørgsmaalct om Bebyggelse vil derfor,

naar Anledning dertil maattJ fremkomme, blive afgjort i Ovcrcns-

stemmeIso med Naturfredningslovens § 31. Af donne Grund anser

Nævnet det som overflødigt, - og liggende udenfor dettGs Kompo-

tanco at tage Standpunkt til dJt fromsatte Tilbud og den dertil

knyttade BetingJlse.

.. UndGr Sagens Behandling har Fru Dr. RiomkG orklærot at villa



indgaa pas, at B~plantningen paa hendes Ejondom ikke maa være '

høj~rc end Husets Tag; oe et den nuværonde ~obyggolse ikke mas

ændres olIer udvides udJn Nævnets Samtykko" Selvom Fruen.
senera ikke ubetingot har fastholdt dette Tilbud, skønner

Nævnat dog, at Bestommelsen om Beplantningen bør gcnnemførJs

(v0dr. Bobyggelson henvisos til dot foran anførto).

Endvidero har Profossor, Dr. phil. M. Thomsen forpligtet

sig til, at der ikke paa hans arund maa være nogen Beplantning

som efter Nævnets Skøn kan virke udsigtsforringende.

Fruerne Jarløv og Forchammer har dorhos betonet, at det

for dom ar en Forudsætning tor deres Tilslutning til Fredningen,

at der - som hidtil - skal være Adgang til Bakkerne ad don Vej

(Sti), der fra Landevejen fører forbi Matr. Nr. 2 a af Karsomosa

(Jens Christian Olsen) og Matr. Nr. 2 d af Karsemoso (Fru Ellon

Løw) samt videre from forbi Civilingeniør Aago Slomanns EjGndom

(Matr. Nr. 6 l af Karsemose). Hertil har Civilingeniør Slomann

stærkt sluttot sig, idet han har anført, at der har været Færd-

..- sol ad danne Vej i 30 a 50 Aar (af ham selv i 12 Aar) , og at d8t

vil være en alvorlig Ulempe for ham, hvis han ikke ad dcnn3 Vej

kan komme til Landev3jen.

Om donna Vej bemærkes følgond3: I 1937 nedlagdo Fru Ellen

Løw den vestlige Del af Vejen i en Længdo af 02. 65 m. og en

Brodde e.f ca. 4 m. Donna N~dlæggelse var dog kun af metrikulær

Art, idot V~jon - formentlig fordi Fru Løw selv har Brug for

don - stadig findes i Marken eg ~ som anført ~ stadig benyttes.

Ejeren af Matr. Nr. 2 2 (J.e. Olsen) har intet at erindre



imod den ønskede Færdselsret (selve Vejen kan han ikke nedlægge,

da den er Adgangsvej for Fru Løw) hvorimod Fru Løw stærkt mod-

tt- sætter sig, at andre, Personer end saadanne, som har Ærinde til

hende, benytter Vejen. Hun hævder i saa Henseende specielt, at

de forbipasserende ødelægger hendes Træer og tilegner sig Bær,

Frugter og Blomster.

Nævnet kan tiltræde, at der ad den omhandledo {ej bør vær8

Adgang til Bakkerne dels fordi Fruerne Jarløw og Forchammer ikke

bør bære den væsentligsto Del af Passage-Byrderne, dels - og

navnlig - fordi man ad denne Voj i Modsætning til den foran

nævnte Vej henover Matr. Nr. 6 a af Karsemose kan komme til

Bakkerne uden store og besværlige Stigninger.

Ulemperne for Fru Ellen Løw skønnes ikke at være botyde-

liga, idet hendes Bygninger og Have er højt beliggende i Forheld

til Vejon. Da det dog maa erk~ndes, at der er nogen Ulempe for-

bundet med Færdselsretton, og da Fru Løw utvivlsomt vilde være

berottigat til at oppløje den matrikulært nedlagto Dol af Vejen,

tt findes der at burde tillægges h3nde en Erstatning paa 800 Kr.
Dot skal herved bemærkos, at d:n matrikulært nedlagte Del af

7ajon er omfattet af Fredningsplanen for Arrosø, mon at dette

formentlig ik~o vilde have værot Tilfældot, hvis Vojen havde

været synlig paa Matrikulskortot.

Dot skal endelig b0mærkes, at der undor Sagen har været

fremsat Ønske om at faa lagt Byggolinior paa Arealet nord for

Bakkorne; men Fruar~c Jarløw og Forchemmor har ikke ment - i~lt

Fald ikke for Tiden - at kunne imødekomme dette Ønske. Gansk.~



vist h~r FruernD ikke i Øjeblikket Udstykningsplenar m.H.t.

forbeholde sig Ret til ~t l~do com udstykke og b~byggo p~e. sn

seadan Meado, at den l8ndsk2bolig~ Kr:raktor i ~0t væssntligc

bovares. De forpligter sig dog til, hvis Spørgsme,2lot om U~styk-

ning skul10 blive aktuelt, 2t givo Fredningsnævnet No1dolso

heroe saa betimeligt, ~t Muligh0Qernc for en Fro~ning mor. Er-

statning kan prøvds.

Horoftor bestemmos:

Dor skal pa~ CC far2n nævnto Betingolsor være AdgRng for

gcaendo til Arrenakke-B~kkcr an :en pa2 Kartet'med rø~t aptruk-

ne Sti og Færdselsrot for sa~vol 52~cn1e som cyklcn~c ad 10 mc~

blaat optrukne Stier.

Ordonsforskrift:r vil bliv o u~færdigot af Fredningsnævnot.

Don nedenfor Bakkorne væron~o Bro samt Cyklostiorno vc~li-

goholdos af Melby og Krogoc-Vin~erø~ Kommuner.

Paa Matr. Nr. 6 s af Kersomos3 maa dor.ikko vær0 B0p12nt~i~• højor8 end Husets T.?g og paa Matr. Nr. 6 p og 6 i K.?.rscc::osor:l(!'

~er ikk0 være Beplantning, ~or ofter Nævnets Skøn virk~r u~si;ts-

forringando.

Der skal ondvi~cro væro Adgang til Bakkerne af. Vejon fre

Landovejan forbi ~etr. Nr. 2 2 og 2 ~ af KZrsomosc og vi~crG

forbi Ma tr. Nr. 6 l af Ke.rsoOloso.·

varsom Afhæn~Glso 2f Matr. Nr. 80 h, 80 g og 80 f e.f Molby

pantænkJs, skal Fro~ningsnævnet i botioolig Ti~ h~vc Un~Jrrotnin;

herOIn.



Der tillægges Fru Ellen ~øw ~ ~rstatn~ng ~vv Kr., U~r ~U-

redes mad Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Fr. borg

Amtsraad.

Dersom der ikke mellem H.J. Larsen og ~elby Kommune opnaas

Overenskomst om Afhændelse af Gartnerstien, vil Spørgsmaalet

om Erstatning til Larsen blive afgjort ved en Tillægskendelse.

Nærværende Kendelse vil være at tinglyse som sarvitutstif-

tende paa Matr. Nr. 6 a, 6 i, 6 p, 7 a, 7 d, 6 5, 2 a, 2 d og

6 l alle af Karsemose, paa Matr. Nr. 80 t, 80 g, 80 h, 80 i,

80 k, 80 ~, 80 d, 80 e, 80 oh, 80 b og 80 y, alle af Kelby,

paa Matr. Nr. 9 a og 6 o af Tollerup samt paa Matr. Nr. 9 a

af Vinderød. Paataleret har Frodningsnævnct for Fr.borg Amt."

Kondelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af

naturfredningslovons § 19, hvorhos don er indankot af fru El13n

Løw, som principalt påstår kendGls~n ændret, således at dor

ikko åbnes adgang til færdsol ad dan hGnde tilhørondo vej,

subsidiært forhøjolse af den hende tilkendte erstatning, samt

af professor, dr. phil. Mathias Thomsen, der påstår kond~lsQn

ændret sålodJs, 2t forbudet mod ~nbringolsc af bænke, f12gstang

og ligncndo på Lille-Arron2kkob2kko udvides til at gælde StorJ-

Arronakkobakka, hvor hans sommerhus er boliggendo. Professor

Thomsen gør gældende, at ~2.ns 2fk31d på orstatning har Jn

sådan ordning til forudsætning.

Ovorfrodningsnævnot har don l. m2j 1948 2fholdt åstodsmødc

i s2gon og forhandlot med do 2nkondo ojero 5emt endre i S22cn
-tt intor:ssorcdc. Dor opnåodes onighod med H8ns Jørgon L2rsor. om, ~t



~onno ovordregor gnrtnorstion, c:tr. nr. 9 2 og 6 o e.fTollerup,

til Melby koonuno co~ en orst~tning ~f 500 kr., ~or U~rG~3S ~f

tt- st2~ske.ssen og FrG~oriksborg EOtsfon~, jfr. nedenfor.

Ovorfro~ningsnævn~t kunno ikke icø~ekocG: profossor Thoc-

s:ns ønske oc.æn~.ring c.fkc;n~<:;lson.DC'. r.ot frJc.går af ·kon~.el-

sGn og fredningsnævn0ts protokol, et profossor Thocscn her til-

trå;~tkendolsJns bostecrolse ve:1røron.:'l.cbopL-:ntning på h.-ns

grun~, U~Gn et ~or nævnos nog:t oe ~on 2.fh2D un~er cnkGn på-

boråbt: forufsætning, ken hc.n oftar overfrcsningsnævncts opf~t-

tolso ikke nu rejse noget :rstctningskr~v.

Ovorfre~ningsnævnot kunne ejhollor iQ0~ekocco fru Ellen

Løws ønske 0::1 æn'1ring Ed kon-'olson. Dc. ~.or ikkG opnåac'.os onig-

ho~ Dod hon~o OD ~rst~tningsspørgsDål~t, blev ~otte forolsgt

for ~en i naturfredningslovens § 20 oDh2.n~lcco t~ks~tionskoccis-

sion. I et ~Gn 17. cugust f.a. e.fhol~t uøfo he.r t2ks~tionsko~-
.

l-.. issionGn fe. stS2,t :;an fru Løw tilkor.:i:1Jn~lGJrsta tning til

1000 kr.

Dc ovorfredningsnævnot isvrigt ken tiltræ~o ~et i kGn~ol-

son 2nførtc, vil ~Gnnc vær: ~t·stndfæsto 2e~ ~G pf ~ot for2n-

ståon~c fø1g~n~c æn~ringor, hvorhos booærkos, 2t ~cn i k~n~31s:n

un~or nr. 2 nævnt J fær~sGlsrct vil berøre Gt hjørne ef c2tr. nr.

80 l sf Molby by og soen, ti1hørcn~3 frucrnJ Jarløv og Forchcc-

ocr.

T h i b a s t o , c : s :

Don ef fr~dningsnævnct for Fre~Griksborg ~ctsrå~skr:~s ~cn

tt 8. novo~bGr 1947 2fspgto k~n~e1sc vo~rørcn~G 2cgrngen til Arrc-



n2kke bakkor w.v. st2dfæstes ~od ~o af ~~t foranståonr.efølg~n~o

æn~~i~~.~- R+ kn~+ n~. ~~_ 1na uiQn"~~ ~.~_.,_._~A_._n_~R_._lsn_._r_n_p_~ nrt~lt3......--.4b- •. ....ø ........ -- ............. --- --.", .. ----- ... - ~

c~trikulsnuoro, byggelinior, veje og stior er vo~hæftat nærværon-

e.G konCl• olso•

I orstctning u~bot21~s ~or fru Ellen M. Lew 1000 kr. og

fuolbysognoråc 500 kr.

Erstatningon ufro1os Dor halv~~lon af statskasson og halv-

dalon af Fredoriksborg 2~tsfon~.

Udskrift~ns rigtigho~
bokræftos.

/-

4
"~f j t"'-'" ..~ ,/ ( .lit,;.;> .,,-,.''''' .-' .....,.

f

ovorfrodningsnævn~t~ sokretær

e-
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Stempel kr. Akt: Skab nr:
(Udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr.6p og 6i Karsemose By, Vinderød

(Ejerlejlighedsnr. ) o\~<ov~ v. qhør1e 1
n/1;1. - "\ \" - fel'~r.1?''1\. 00

REG~NR. \\ Jv \. 0\.
FREDERIKSBORG AMT
TEKNISK FORVALTNING
AMTSGARDEN . 3400 HILLERØD

Gade og husnr: Anmelder:

l1li
SfEMPELMÆRKERETTEN IFR. VÆRK

ICtJN G'f'lDIG1' MED AFSTtMJIlIHG AF
OOMMERI<ONlllRm ItASSEICONTRo.-

F 025097
FATF j.nr.:
8-70-52-7-211-1-90

03.02.91 lG:Q6
0000500.00

138750 SM 01 D E K L A R A T ION :-
I anledning af at Frederiksborg Amt har meddelt midlertidigt forbud efter
naturfredningslovens § 11 på matr.nr.e 6p og 6i Karsemose By, VinderØd,
begæres herved nedenstående tinglyst forud for andre rettigheder i medfør
af naturfredningslovens § 11, jf. § 64:

Der må ikke retligt eller faktisk etableres
forhold, der strider imod den påtænkte fred-
ni~g af ejendommen.

Påtaleretten tilkommer Frederiksborg Amt.

Frederiksborg Amt, den 6. februar 1991

6ktV1oe~*
Sten Moeslund

INDFØRT , DAGBOGEN
RETTEN I FAEOeRIKSSUNO

o 8. 02. g 1 O 1 2 1 1
AFOKT. I FReDERIKSVÆRK t". 3b 3>
LYST

Of-IJdl
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Ar 1993, den
Amt i sagen

~t:::J\1~\.~rr~e ~ n)\~-lb
(:;. .

3. juni 1993 har Fredningsnævnet for Frederiksborg

FS 94/92 Fredning af Arrenakke Bakker m.m.

truffet sålydende REG. NR. \12. \. 0\'

D E l A F G ø R E l S E

Den 30. juni 1992 modtog Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts
nordlige fredningskreds et forslag fra Danmarks Naturfrednings-
forening om fredning af Arrenakke Bakker m.m. Frederiksborg Amt
er indtrådt i sagen som medforslagstiller .• Fredningsnævnet har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 104,
stk. 2 bestemt, at sagen behandles efter samme lov.

I fredningsforslagets § 1 er fredningens formål angivet således:

"Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og
forbedring af de naturhistoriske, nærrekreative og landskabelige
værdier, som området rummer samt at regulere offentlighedens ret
til færdsel og ophold i området.

Fredningen skal sikre:

at de nærrekreative, naturhistoriske og landskabelige værdier
bevares,

at områdets naturværdier forbedres ved gennemførelse af
naturpleje og naturgenopretning,

at adgangen til dele af området forbedres igennem et stisystem,
se bil. 1.

Forslaget omfatter ca. 64 ha."



.. I § 2 er følgende anført om Bebyggelse:

"Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder,
jagthytter og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ombygning
af eksisterende bebyggelse, hvorved bygningens ydre fremtræden
ændres, må kun ske med fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Efter anmodning fra Danmarks Naturfredningsforening har
Frederiksborg Amt den 6. februar 1991 nedlagt midlertidigt forbud
mod ændring af bebyggelse m.m. på ejendommen matr. nr. 6 p og 6 i
Karsemose by, Vinderød - del af Arrenakke bakker.

Det er sket, for at man i forbindelse med fredningen bedst muligt
tt kan komme til at varetage de fredningsmæssige interesser. Det er

foreningens ønske, at det eksisterende primitive sommerhus på den
ovennævnte ejendom skal fjernes, og således at den offentlige
adgang sker fra vest, og at der udlægges et ca. 15 m bredt
beplantningsbælte mod øst på matr. nr. 6 p, således som det
fremgår på bil. 1."

§ 8 indeholder følgende bestemmelse om Ret til færdsel og ophold:

tt

"Ud over den færdselsret, naturfredningslovens regler åbner
mulighed til og på arealet, har offentligheden ret til færdsel
til fods på et stisystem og ret til ophold på Lille og Store
Arrenakke bakke (del af matr. nr. 6 p)."

En del af det af fredningsforslaget omfattede område, herunder
matr. nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderød er fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 18. januar 1949, der blandt
andet fastslår en færdselsret ad nærmere angivne stier i området.

Advokat Mogens Hartz, Frederiksværk har på vegne ejerne af matr.
nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderød, Anette og Frank Byrlov,
protesteret imod fredningsforslagets bestemmelse om fjernelse af
det på matr. nr. 6 p beliggende sommerhus.

tt



4t Der har i anledning heraf været afholdt møder den 22. oktober
1992 og 18. november 1992 mellem forslagsstillerne og advokat
Hartz for og med ejerne med henblik på en forligsmæssig løsning.

Da forhandlingerne herom har været forgæves, har fredningsnævnet
efter anmodning af advokat Mogens Hartz ved nærværende
delafgørelse foretaget en forlods behandling af spørgsmålet om
det offentliges overtagelse af de nævnte matrikelnumre, og - i
bekræftende fald - størrelsen af erstatningen herfor.

Nævnet har den 3. marts 1993 afholdt et møde med repræsentanter
for forslagsstillerne og advokat Hartz for og med ejerne af
ejendommen .• Forslagsstillerne har herunder oplyst, at fjernelsen af sommer-
huset på matr. nr. 6 p og etablering af en opholdsplads af en
passende størrelse på ejendommen anses for en meget væsentlig del
af fredningsforslaget, blandt andet fordi matr. nr. 6 p er det
højeste punkt i området. Den eksisterende fredning og den herved
fastsatte færdselsret kan ikke anses for en tilstrækkelig sikring
af offentlighedens adgang.

•
Advokat Mogens Hartz har heroverfor gjort gældende, at
offentlighedens adgang til området må anses for tilstrækkeligt
sikret med den eksisterende fredning fra 1949. Enhver skærpelse
af fredningen på matr. nr. 6 p og 6 i vil derfor være uacceptabel
for ejerne, der ej heller er interesseret i at beholde ejendommen
efter en fjernelse af sommerhuset. Ejerne nedlægger derfor
påstand om, at ejendommen overtages af det offentlige ved såvel
en hel som en delvis imødekommelse af fredningsforslaget.

Af sagen fremgår, at Anette og Frank 8yrlov har købt matrikel-
numrene 6 p og 6 i i 1991 for kr. 302.000,00 med en udbetaling på
kr. 112.000,00. Matr. nr. 6 p har et areal på 6.330 m2, heraf vej
370 m2. Matr. nr. 6 i har et areal på 3.278 m2. Den offentlige
ejendomsvurdering pr. 1. januar 1992 er for begge ejendomme, der
er vurderet samlet kr. 210.000,00, heraf grundværdi kr .

•



tt, 151.000,00. Ejerne har siden købet ladet el-installationen
mOdernisere for ca. kr. 20.000,00. Sommerhuset er opført i
1930-erne og var oprindeligt placeret på matr. nr. 6 i, indtil
det i 1958 blev flyttet til sin nuværende placering på matr. nr.
6 p. Anette og Frank 8yrlov ejer tillige naboejendommen, matr.
nr. 6 s, der er bebygget med et sommerhus og matr. nr. 6 k, der
er skovbevokset. Ejerne har oplyst, at det er deres hensigt at
udvide sommerhuset på matr. nr. 6 p og sælge matr. nr. 6 s.

Advokat Mogens Hartz har i nævnets møde den 3. marts 1993
fremlagt sålydende erstatningsopgørelse:

• "På vegne ejerne af ovennævnte ejendom, Anette og Frank BOrlow
nedlægges herved følgende påstand:

I. Principalt: Den rejste fredningssag afvises, og der
tillægges mine klienter en godtgørelse i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 39 stk. 2

kr. 250.000,00

som følge af, at mine klienter ikke har været i stand til
at råde over ejendommen, det være sig faktisk eller
retligt siden fredningssagen blev rejst for 2 år siden.

•
11.1. Subsidiært: Såfremt Fredningsnævnet finder, at

fredningsplanen skal fremmes helt eller delvist, nedlægges
der påstand om, at det offentlige overtager ejendommen mod
fuld erstatning, hvilket vil sige handelsværdien eller

kr. 1.100.000,00

Til underbygning af, at ovennævnte erstatningsbeløb afspejler
ejendommens virkelige handelsværdi, tillader jeg mig at henvise
til:

A. Fredningsforslagets samt myndighedernes egen beskrivelse
af ejendommens enestående karakter og beliggenhed.



• B. Vurdering af 21. okt. 1992 fra statsaut. ejendomsmægler
m.d.e./ingeniør M. af I. Jørgen Svendsen, Smidstrup,
Gilleleje, der ansætter handelsværdien til ca. 1 mill. kr.
kontant.

c. Vurderingserklæring af 1/3 1993 fra Ejendomsmæglerfirmaet
Halvor Naaby, statsaut. ejendomsmægler, valuar MDE,
Gilleleje Hovedgade 17, 3250 Gilleleje, der fastsætter
prisen til et sted mellem 1,5 og 1 mille kr. eller
omregnet kontant 1.019.000,00 kr.

D.

•
Vurderingserklæring af 1. marts 1993 fra Boligcenter Peter
Leander, Havnevej 23, 3100 Hornbæk, der fastsætter
ejendommens handelsværdi til kr. 1.100.000,00.

2 a. Ulempe erstatning som følge af den rejste fredningssag, der
har medført, at mine klienter ikke har været i stand til
at råde over ejendommen, det være sig faktisk eller
retligt i de sidste to år.

2 b.

III.

kr. 250.000,00

I det omfang Fredningsnævnet ikke mener at kunne
imødekomme det under punkt 2 a opgjorte krav i fuldt
omfang påstås erstatningsbeløbet tillagt rente i
overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 39 stk. 3
fra fredningssagen blev rejst.

Omkostninger ved sagens førelse, herunder advokat- og
mægleromkostninger. Herfor vil nærmere blive redegjort
under sagens forelæggelse."

I mødet den 3. marts 1993 har ejendomsmægler Peter Leander
afgivet forklaring og herunder oplyst, at hans ovenfor nævnte
vurderingserklæring er afgivet ud fra den forudsætning, at
fredningskendelsen fra 1949 fortsat er gældende. Hans vurdering
ændres ikke, selvom det lægges til grund, at sommerhuset ikke må
ombygges.



.. Efter anmodning fra fredningsnævnet har Skov- og Naturstyrelsen
ved skrivelse af 6. maj 1993 nedlagt en påstand vedrørende det af
delafgørelsen omhandlede spørgsmål.

Skrivelsen er sålydende:

" ......................................
Skov- og Naturstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at
styrelsen i princippet kan tilslutte sig ønsket fra sagsrejserne,
DN og Frederiksborg amt, om offentlig overtagelse af ejendommen
og fjernelse af det eksisterende sommerhus på matr. nr. 6p med
henblik på at sikre offentlighedens adgang til ophold på
ejendommen .• Områdets rekreative værdi vil med en sådan adgang væsentligt
forøges, da den nuværende fredningskendelse fra 1947 alene sikrer
en adgang til færdsel af de i kendelsen anførte stier, der ikke
giver mulighed for egentligt ophold og dermed ikke mulighed for
at opleve den enestående udsigt over Arresø, Kattegat og Roskilde
fjord.

Skov- og Naturstyrelsen skal herefter bemærke følgende til det af
ejeren fremsatte erstatningskrav på kr. 1.100.000,00:

Ejendomsværdien er ifølge oplysning fra Frederiksværk kommune kr.
210.000,00, heraf grundværdi kr. 151.000,00 .• Fra tinglysningskontoret i Frederiksværk kommune er oplyst, at de
nuværende ejere købte ejendommen i foråret 1991 til en pris af
kr. 302.000,00.

Ejendommen ligger i landzone, og arealerne er i regionplanen
udlagt som "oplevelsesrige landskaber", der "på grund af
geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser rummer
særlige oplevelsesmuligheder".

Ejeren har underbygget sit erstatningskrav med henvisning til



.. indhentede vurderinger fra ejendomsmæglere. Vurderingerne synes i
vidt omfang at bygge på forudsætninger om, at det på ejendommen
Værende primitive sommerhus vil kunne ombygges henholdsvis
tilbygges, således at det opnår en tidssvarende brugsværdi.

Under hensyntagen til områdets planmæssige status, må det
imidlertid antages, at der er meget begrænsede muligheder herfor.
De ovennævnte forudsætninger synes derfor ikke at holde.

På denne baggrund finder Skov- og Naturstyrelsen det fremsatte
erstatningskrav urealistisk højt.

Sammenfattende er det herefter Skov- og Naturstyrelsens
.. opfattelse, at erstatningen for offentlig overtagelse må tage

udgangspunkt i den ovenfor refererede offentlige ejendomsværdi
samt den pris, den nuværende ejer købte ejendommen for i 1991.

Såfremt nævnet måtte finde, at erstatningen skal fastsættes til
et beløb væsentligt højere end det niveau, der følger af
ovenstående, kan Skov- og Naturstyrelsen ikke støtte overtagelsen
af hele ejendommen og skal i stedet anbefale en offentlig
erhvervelse af en mindre del af ejendommen nordvest for
sommerhuset samt fastsættelse af bestemmelser, der hindrer
tilbygning til sommerhuset."

Advokat Mogens Hartz har på vegne ejerne af matr. nr. 6 p og 6 i
ved skrivelse af 25. maj 1993 protesteret mod, at Skov- og
Naturstyrelsens synspunkter i skrivelsen af 6. maj 1993 indgår i
sagen, allerede fordi de ikke er fremkommet i nævnets møde den 2.
marts 1993.

I skrivelsen har advokat Hartz endvidere anført:

"At jeg - såfremt Fredningsnævnet mener at Skov- og
Naturstyrelsens bemærkninger skal indgå i vurderingen -
derfor på mine klienters vegne må protestere imod, at
erstatningen for det offentliges evt. overtagelse af



• ejendommen må tage udgangspunkt i den offentlige
ejendomsværdi samt den pris, som mine klienter selv har
erhvervet den for. Der er ingen hjemmel, det være sig i Lov
om Naturfredning eller i Grundlovens § 73 til at
ejendomsværdien, endsige ejerens tidligere anskaffelsespris
skal lægges til grund. For så vidt angår sidstnævnte pris,
tillader jeg mig at henvise til de under mødet i
Fredningsnævnet fremførte begrundelser samt helt specielle
forhold omkring mine klienters erhvervelse af matr. nr. 6 i
og 6 p.

• I henhold til Grundlovens § 73 stk. 1 kan en afståelse kun
ske mod fuldstændig erstatning og mod 3 statsaut .
ejendomsmægleres udtalelser samt vurderinger hvorfor det
fastholdes, at mine klienter har løftet bevisbyrden for
ejendommens reelle handelsværdi, og der er ikke for
Fredningsnævnet fra det offentliges side ført nogen form
for modbevis, endsige sandsynliggørelse med hensyn til, at
ejendommens reelle værdi ikke skulle andrage det beløb, som
3 uafhængige statsaut. ejendomsmæglere med professionel
baggrund og lokalkendskab til ejendomsrnarkedet i
Nordsjælland har afgivet udtalelser om.

Jeg tillader mig at erindre om, at samtlige ejendomsmæglere
har foretaget en grundig besigtigelse og gennemgang af
ejendommen, og jeg tvivler på, at den anførte sagsbehandler
ved Skov- og Naturstyrelsen, Karen Pryn, overhovedet har
besigtiget ejendommen og derudover har ekspertise til at
udtale sig om ejendommens reelle handelsværdi.

At Skov- og Naturstyrelsens subsidiære ønske med hensyn til
evt. - såfremt erstatningen af Fredningsnævnet bliver sat
for højt - alene at erhverve en mindre del af ejendommen
nordvest for sommerhuset og herunder fastsætte
bestemmelser, der hindrer tilbygning til sommerhuset, ikke
kan behandles af Fredningsnævnet, idet der hidtil igennem
hele sagens behandling har været enighed hos sagsrejserne,

•



• herunder det offentlige om, at der skulle ske en offentlig
overtagelse af hele ejendommen, jfr. udtalelserne under
mødet den 2~ marts fra såvel Amtet som Naturfrednings-
foreningens repræsentanter, hvorfor Skov- og Naturstyrel-
sens nu fremsatte subsidiære ønske må afvises.

Endelig har advokat Hartz taget forbehold om forhøjelse af
ejernes erstatningskrav og om at påstå staten tilpligtet at
overtage deres ejendom matr. nr. 6 s Karsemose by, Vinderød.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet tiltræder forslagsstillernes vurdering, hvorefter
tt fredningen fra 1949 ikke i fornødent omfang tilgodeser behovet

for en sikring og forbedring af naturværdierne i området og for
regulering af offentlighedens adgang til færdsel og ophold i
området.

Nævnet er ligeledes enigt med forslagsstillerne i, at en
fjernelse af sommerhuset på matr. nr. 6 p er et væsentligt led i
gennemførelsen af den foreslåede frednings formål. Herefter
tiltræder nævnet fredningsforslagets indstilling om, at matr. nr.
6 p og 6 i overtages af det offentlige i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 38, stk. 4 med henblik på nedrivning af
sommerhuset på matr. nr. 6 p, hvor der indrettes opholdsareal.

Nævnet finder under henvisning til det i Skov- og Naturstyrelsens
skrivelse af 6. maj 1993 anførte vedrørende erstatningens
størrelse at måtte tage udgangspunkt i de nuværende ejeres
købesum i foråret 1991, sammenholdt med den offentlige
ejendomsværdi, men tillige under hensyntagen til de af ejerne
tilvejebragte mæglervurderinger, der synes at vise en væsentlig
liebhaverværdi, også for det tilfælde, at sommerhuset bevares i
sin nuværende tilstand.

Ved en samlet vurdering af de således foreliggende omstæn-
digheder, finder nævnet, at erstatningen som følge af statens



tt overtagelse af ejendommen matr. nr. 6 p og 6 i Karsemose by,
Vinderød bør fastsættes til kr. 500.000,00. Beløbet vil i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3 være at forrente og
udbetale som nedenfor bestemt.

Spørgsmålet om en godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 47 til ejerne udskydes til senere afgørelse.

THI BESTEMMES:

Ejendommen, matr. nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vinderød fredes i
overensstemmelse med foranstående, således at ejendommen
overtages af det offentlige.

Der tilkommer ejerne, Anette og Frank Byrlov, en erstatning
herfor, stor kr. 500.000,00, der forrentes fra datoen for denne
afgørelse med en årlig rente, svarende til Danmarks Nationalbanks
diskonto, til betaling sker. Erstatningen afholdes af staten med
tre fjerdedele og af Frederiksborg Amt med en fjerdedel.

Lone Otte. Thorkild Bendsen. Harry Rasmussen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 3 JUNI 1993

/vL:r~~
Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Naturklagenævnets afgørelse

af 7. december 1993

om fredning og afståelse af et areal i Arrenakke
Bakker m.m. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg
Amt. (sag nr. 111/200-0004).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 3. juni 1993 ved en delaf-
gørelse bestemt, at ejendommen matr. nr. 6p og Gi Karsemose By, Vinderød
skal afstås til det offentlige som led i en større fredning af Arrenakke
Bakker m.m. Fredningsområdet omfatter ca. 64 ha; heraf udgør matr. nr. 6p
og 6i ca. l ha. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening
i 1992. Frederiksborg Amt er senere indtrådt i sagen som medforslagsstil-
ler.

Fredningsnævnets delafgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af ejendom-
mens ejere, Anette og Frank Byrlov, repræsenteret ved advokat C.J. Byrlov
Vetter.

Fredningens formål er at sikre en opretholdelse og forbedring af de natur-
historiske, nærrekreative og landskabelige værdier ~ området samt at regu-
lere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen skal
således bl.a. give mulighed for, at der kan iværksættes naturpleje og na-
turgenopretning samt ske forbedring af den offentlige adgang ved udlæg af
et stisystem og opholdsarealer.

Ca. 53 ha af fredningsområdet - herunder ovennævnte to matrikelnumre - er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. januar 1949, der bl.a. har

:VliijømfnistNiet, "5. nr. SN \ ~ \ \ I '.,
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bestemmelser om færdselsret ad nærmere angivne stier i området. På matr.
nr. 6p ligger et ældre sommerhus, der er opført i 1930-erne.

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse tiltrådt forslagsstillernes vurdering
af, at den eksisterende fredning fra 1949 ikke er tilstrækkelig til at sik-
re og forbedre naturværdierne i området og ikke i ønsket omfang giver of-
fentligheden tilfredsstillende muligheder for færdsel og ophold. Nævnet
har derfor bestemt, at matr. nr. 6p og 6i skal afstås til det offentlige
(staten ved miljøministeriet) , og at sommerhuset på matr.nr. 6p skal fjer-

nes, hvorefter der skal indrettes opholdsareal. Det er endvidere bestemt,
at der på matr.nr. 6p skal etableres et ca. 15 m bredt beplantningsbælte
langs arealets østskel.

Nævnet har tilkendt ejerne en erstatning på 500.000 kr. for afståelsen af
ejendommen.

Ejerne har principalt påstået fredningssagen afvist og har forlangt en
godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2 på 357.000 kr. Sub-
sidiært har ejerne påstået fredningsforslaget ændret i varierende grad med
det sigte at indskrænke offentlighedens adgang til området og tillade ud-
videlse af den eksisterende bebyggelse. Mest subsidiært har ejerne påstået
fredningen stadfæstet men krævet erstatningen for afståelsen forhøjet til
1,1 mill. kr. og erstatning på 300.000 kr. for værdiforringelse af ejernes
naboejendom matr. nr. 6s samt en godtgørelse herudover på 357.000 kr.

Danmarks Naturfredningsforening og Frederiksborg Amt har overfor Naturkla-
genævnet anbefalet en stadfæstelse af fredningsnævnets delafgørelse.

Miljøm~nisteriet, Skov- og Naturstyrelsen, har overfor Naturklagenævnet
gentaget, at man kun kan anbefale en overtagelse af hele ejendommen, så-
fremt erstatningen fastsættes til et beløb, der ikke væsentligt overstiger,
hvad ejendommen sidst er handlet for i 1991, hvor de nuværende ejere købte
den for 302.000 kr. Såfremt erstatningen for afståelse af hele ejendommen
må fastsættes til et væsentligt højere beløb, kan Skov- og Naturstyrelsen
kun anbefale en offentlig erhvervelse af en mindre del af ejendommen nord-
vest for sommerhuset samt at der fastsættes bestemmelser, der hindrer til-
bygning til sommerhuset.

Naturklagenævnet har bes~gtiget ejendommen og afholdt offentligt tilgænge-
ligt møde om sagen den 28. oktober 1993.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Naturklagenævnet.

!
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Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Formålet med den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m., der
bl.a. er at forbedre offentlighedens muligheder for at færdes ad stier og
opholde s~g i fredningsområdet og at friholde udsigten fra Store Arrenakke
Bakke bl.a. mod Arresø, vil kunne opfyldes i tilstrækkeligt omfang, uden at
det er nødvendigt for det offentlige at overtage matr. nr. 6p og 6i og
fjerne sommerhuset på matr. nr. 6p.

!e,
,

Det bestemmes derfor, at ejendommen matr. nr. 6p og 6i Karsemose By, Vin-
derød ikke skal afstås til det offentlige. Ejendommen er dog fortsat un-
dergivet den verserende fredningssag, som fredningsnævnet har til behand-
ling.

Fredningsnævnets delafgørelse af 3. juni 1993 om afståelse af eJendommen og
om erstatning for afståelsen på 500.000 kr. ophæves.

Da der ikke kan ses bort fra, at fredningssagen om afståelse af ejendommen
i nogen grad kan have været til hinder for ejernes muligheder for at dis-
ponere over ejendommen som hidtil, herunder vanskeliggjort salgsforhandlin-
ger til anden side, tilkendes der ejerne en godtgørelse på 50.000 kr. jf.
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2. Størrelsen af det tilkendte beløb
kan ikke påklages til Taksationskommissionen, jf. naturbeskyttelseslovens §

45, stk. 1.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Naturklage-
nævnet tillægges der ejerne 18.750 kr. incl. moms, hvilket beløb udbetales
direkte til advokat C.J. Byrlov Vetter. Størrelsen af beløbet kan ikke på-
klages, jf. lovens § 47.

Af godtgørelsen på 50.000 kr. og det tillagte omkostningsbeløb på 18.750
kr. udrede r staten herefter 75% og Frederiksborg Amt 25%.

på Naturklagenævnets vegne

r:-'II /.. ill(I , / ./ _ f.JI.u!'l ø/·~t<i-~\
Bent Jacobsen

Viceformand
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Ar 1994, den 3. november har Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amt i sagen:

FS 94/92 Fredning af Arrenakke Bakker m.m.
O~hQl"~ -.I. a\T'! ea\ 11}D.' 91"

f~1if\r. 1&'\ l. 00

Ved delafgørelse af 03.06.93 qestemte Fredringsnævnet for Frede-
riksborg Amt at ejendommen matr.nr. 6 p og 6 i Karsemose by, Vin-
derød fredes i overensstemmelse med et af Frederiksborg Amt og

.. Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningsforslag, således
at ejendommen overtages af det offentlige. Der tilkendtes ejer-
ne, ~nette og Frank Byrlov en erstatning herfor stor 500.000 kr.

truffet sålydende

D E L A F G ø R E L S E

Ejerne påklagede delafgørelsen til Naturklagenævnet med følgende
påstand:

"Ejerne har principalt påstået fredningssagen afvist og har for-
langt en godtgørelse efter Naturbeskyttelseslavens § 39, stk. 2
på 357.000 kr. Subsidiært har ejerne påstået fredningsforslaget
ændret i varierende grad med sigte at indskrænke offentlighedens
adgang til området og tilladte udvidelse af den eksisterende
bebuggelse. Mest subsidiært har ejerne påstået fredningen stad-

.. fæstet men krævet erstatningen for afståelsen forhøjet til 1,1
mill. kr. og erstatning på 300.000 kr. for værdiforringelse af
ejernes naboejendom matr.nr. 6 s samt godtgørelse herudover på
357.000 kr."

Ved afgørelse af 07.12.93 bestemte Naturklagenævnet (J.nr.111/-
200-0004), at ejendommen ikke skal afstås til det offentlige.
Naturklagenævnet har derfor ophævet fredningsnævnets afgørelse
af 03.06.93.

Naturklagenævnets begrundelse for afgørelsen er sålydende:



"FormAlet med den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker
m.m., der bl.a. er at forbedre offentlighedens muligheder for at
færdes ad stier og opholde sig i fredningsomrAdet og at friholde
udsigten fra Store Arrenakke Bakke bl.a. mod Arresø, vil kunne
opfyldes i tilstrækkeligt omfang, uden at det er nødvendigt for
det offent~ige af overtage matr.nr. 6 p og 6 i og fjerne sommer-
huset p~ matr.nr. 6 p."

D~t er tillige anført, at ejendommen fortsat er undergivet den
verserende fredningssag, som fredningsnævnet har til behandling.

Ved skrivelse af 26.04.94 ansøgte ejerne ved advokat C.J. Byrlov
Vetter om tilladelse til en nærmere angivet udvidelse af det p~
matr.nr. 6 p Karsemose værende sommerhus eller til opførelse af
et n~t sommerhus p~ grunden efter fjernelse af det eksisterende
sommerhus.

e
t

Ved skrivelse af 20.06.94 meddelte fredningsnævnet tilladelse til
udvidelse af det eksisterende sommerhus og afslag på ansøgning om
tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus. Denne afgørelse er
påklaget til Naturklagenævnet.

I samme skrivelse meddelte fredningsnævnet efter forudgående
forhandling med Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfrednings-
forening, hvis indstilling er indeholdt i Frederiksborg Amts
skrivelse af 09.06.94 til nævnet, at nævnet "er sindet i fred-
ningsafgørelsen at træffe bestemmelse bl.a. om •
at der på nævnte ejendom åbnes et areal på ca. 10 x 10 meter for
offentligheden på St. Arrenakke Bakke umiddelbart ved det højeste
punkt med adgang fra stien. Arealet skal fremover henligge med
græs/ urtevegetation uden faste anlæg med fri udsigt. I forbin-
delse med pleje kan arealet mod syd skærmes af lav bevoksning
ind mod sommerhuset af hensyn til privatlivets fred. For at
sikre udsigterne over bAde det fjerne og det nære landskab fast-
sættes begrænsninger i bevoksningens omfang, således at bevoks-
ningen på plateauet ved opholdsarealet på St. Arrenakke Bakke

•



for fremtiden ikke må overstige 1,5 meter over terræn, men høj-
den kan herfra stige til max. 2,5 meter ved bakkefoden, og iøv-
rigt at det pålægges amtet at udarbejde en plejeplan og gennem-
føre plejen".

Ejerne har ønsket at påklage denne tilkendegivelse til Naturklage-
nævnet, idet det gøres gældende, at den tilsigtede indretning af et
opholdsareal på matr.nr 6 p er uforenelig med Naturklagnævnets af-
gørelse af 07.12.93. Ejerne ved advokat C.J. Byrlov Vetter har der-
for ved skrivelse af 31.10.94 anmodet fredningsnævnet om at træffe
en formel delafgørelse om spørgsmålet for derved at muliggøre en
stillingtagen fra Naturklagenævnet inden fredningssagens afslutning .

• Det bemærkes at forslagstillerne efter forhandling med ejerne har
meddalt, at det ønskede opholdsareal på matr.nr. 6 p alene vil
udgøre ca. 75 m2, placeret på ejendommens højeste punkt. Den nøj-
agtige placering vil blive angivet på et kort vedlagt frednings-
nævnets endelige afgørelse. Forslagstillerne har iøvrigt henholdt
sig til deres indstilling til nævnet i ovennævnte skrivelse af
09.06.94.

Fredningsnævnet finder det hensigsmæssigt, at spørgsmålet om eta-
blering af et opholdsareal på matr.nr. 6 p Karsemose afgøres en-
deligt, inden nævnet afslutter sin behandling af fredningsfor-
slaget. Nævnet har derfor imødekommet ejernes anmodning om af-
sigelse af en delafgørelse.•
Nævnet finder den foreslåede etablering af et opholdsareal på matr.
nr. 6 p Karsemose væsentlig for formålet med fredningen af Arrenak-
ke Bakker m.m. og forenelig med Naturklagenævnets afgørelse af 07.
12.93. Nævnet fastholder derfor sin vurdering, indeholdt i det oven-
for gengivne fra nævnets skrivelse af 20.06.94.

Ejernes erstatningskrav som følge af denne delafgørelse vil blive
behandlet i forbindelse med nævnets færdiggørelse af fredningssagen.
Etablering af opholdsarealet må ikke iværksættes, førend endelig
afgørelse foreligger .

•
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Som et led i fredningen af Arrenakke Bakker m.m. åbnes der på
ejendommen matr.nr. 6 p Karsemose by, Vinderød et areal på ca.
10 x 7,5 m umiddelbart ved det højeste punkt med adgang fra stien
og iøvrigt på følgende vilkår: Arealet skal fremover henligge med
græs/ urtevegetation uden faste anlæg med fri udsigt. I forbindelse
med pleje kan arealet mod syd skærmes af lav bevoksning ind mod
sommerhuset af hensyn til privatlivets fred. For at sikre udsig-
terne over både det fjerne og det nære landskab fastsættes begræns-
ninger i bevoksningens omfang, således at bevoksningen på plateauet
ved opholdsarealet på St. Arrenakke Bakke for fremtiden ikke må
overstige 1,5 meter over terræn, men højden kan herfra stige max.
2,5 meter ved bakkefoden, og iøvrigt at det pålægges amtet at
udar~ejde en plejeplan og gennemføre plejen. •
Lone Otte Thorkild Bendsen Ole Retoft

Udskriftens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 3. november 1994

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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År 1994, den 18. november har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen:

FS 94/92. Fredning af Arrenakke Bakker m.m. o~\,~v~". Q\~\PtJ,e-
~ \ 1) Cl._'1\0 - .eQ~~r.
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truffet følgende

E R S T A T N I N G S - D E LA F G ø R E L S E:
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Ved skrivelse af 20. juni 1994 har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt meddelt, bl.a.

at nævnet er sindet efter forslagsstillerne, Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfred-

ningsforenings indstilling at træffe bestemmelse om, at der som led i ovennævnte fred-

ning åbnes et areal for offentligheden på ejendommen, matr. nr. 6 p Karsemose by,

Vinderød, tilhørende Anette og Frank Byrlov.

Som advokat for ejerne har advokat Carl J. Syrlov Vetter ved skrivelse af 31. okt. 1994

anmodet fredningsnævnet om at træffe en delafgørelse vedr.opholdsarealet på den pgl.

ejendom "med samtidig fastsættelse af en omgående størst mulig a conto udbetaling af

erstatnings- og godtgørelsesbeløb, herunder til afværge af den berammede 2. auktion og

til bedst mulige begrænsning af mine klienters tab. - - _lI

Herefter har fredningsnævnet ved delafgørelse af 3. nov. 1994 bestemt, at der som led i

fredningen af Arrenakke Sakker m.m. på ejendommen åbnes "et areal på ca. 10 x 7,5 m

umiddelbart på det højeste punkt med adgang fra stien og iøvrigt på følgende vilkår:

Arealet skal fremover henligge med græs/urtevegetation uden faste anlæg med fri

udsigt. I forbindelse med pleje kan arealet mod syd skærmes af lav bevoksning ind mod

sommerhuset af hensyn til privatlivets fred. For at sikre udsigten over både det fjerne og

det nære landskab fastsættes begrænsninger i bevoksningens omfang, således at

bevoksningen på plateauet ved opholdsarealet på St. Arrenakke Bakke for fremtiden

ikke må overstige 1,5 meter over terræn, men højden kan herfra stige max. 2,5 meter

ved bakkefoden, og iøvrigt at det pålægges amtet at udarbejde en plejeplan og

gennemføre plejen."

Delafgørelsen er af ejerne påklaget til Naturklagenævnet med principal påstand om, at

den pgl. ejendom udgår af fredningssagen.



Fredningsnævnet har vedr. erstatningsspørgsmålet modtaget skrivelse af 17. nov. 1994 el
fra Skov- og Naturstyrelsen med følgende udtalelse:

"Ved vurderingen af, hvad værdinedgangen i ejendommens handelsværdi som følge af

delafgørelsen om fredning vi! udgøre, skal henses såvel ti! værdien af det areal på ca. 75

m2, der rådes over som offentligt tilgængeligt areal, som til påvirkningen af værdien af

restejendommen (herlighedsværdien).

Told- og Skattestyrelsen har besigtiget ejendommen i forbindelse med den verserende

fredningssag og har skønnet, at ejendommen repræsenterer en handelsværdi på

350.000,- kr.

Det er Skov- og Naturstyrelsens vurdering, at ejendommens handelsværdi efter udlæg af

det pågældende areal til offentligt opholdsareal vil blive påvirket negativt i ikke ringe om-

fang, fordi arealet er beliggende i umiddelbar nærhed af ejendommens beboelsesbyg-

ninger.

Uanset at der er tale om dispositioner over et ubetydeligt areal i forhold til ejendommens

samlede areal, er det således styreIsens vurdering, at en passende erstatning for det

ved delafgørelsen lidte tab vi! ligge i størrelsesordenen 75 - 100.000,- kr.

Styrelsen skal på baggrund af sagens særlige omstændigheder anmode

fredningsnævnet om at træffe afgørelse om erstatning som følge af delafgørelsen

hurtigst muligt, således at styrelsen kan foretage en aconto-udbetaling som ønsket af

ejeren.

Styrelsen vil i den forbindelse kontakte Kreditforeningen, som har begæret tvangsauktion

over ejendommen, med henblik på en aftale om, hvorledes udbetalingen kan finde sted."

Efter det således foreliggende bestemmer nævnet i medfør af naturbeskyttelselovens §

39, stk. 1, at erstatningen for det tab, som fredningen iflg. nævnets delafgørelse af 3.

nov. 1994 påfører ejendommen, matr. nr. 6 p Karsemose by, Vinderød, fastsættes til

100.000,00 kr.

Beløbet vil i medfør af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3 være at forrente med en årlig

rente, svarende til den officielle diskonto fra 3. nov. 1994, til betaling sker. el
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Beløbet, der vil være at udbetale som en a conto erstatning, betales imedfør af

naturbeskyttelseslavens § 49, stk. 3 med 3/4 af staten og 1/4 af Frederiksborg Amt.

Lone Otte Thorkild Bendsen Ole Retoft

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, den 18. nov. 1994

Thorkild Bendsen

nævnets formand
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TAKSATIONSKOMMISSIONEN
ADRESSE
HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN ø
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Sag nr. 288. Fredning og etablering af et offentligt opholdsareal m.m. på en ejendom i Ar-
renakke Bakker i Frederiksværk kommune. Frederiksborg amt.

Kendelse:

(Meddelt den 25. august 1995)

Naturklagenævnets delafgørelse af 28. april 1995 om erstatning i anledning af fredning og

etablering af et offentligt opholdsareal m.m. på ejendomen matr. nr. 6p, Karsemose by,

Vinderød, i Arrenakke Bakker i Frederiksværk kommune, Frederiksborg amt er påklaget til

Taksationskommissionen af advokat Carl 1. Byrlov Vetter, Hellerup på vegne af ejerne af den

pågældende ejendom, Frartk og Annette Byrlov.

e Taksationskommissionen har den 17. august 1995 besigtiget den pågældende ejendom og

forhandlet med ejerne, der under taksationen var repræsenteret af advokat Vetter bistået af

statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Peter Leander, Hornbæk.

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen var repræsenteret af sektionsleder Mette Jeppesen og

fredningsmedarbejder, arkæolog Janni Lindeneg.

Advokat Vetter har nedlagt påstand om, at den ved Naturklagenævnets delafgørelse udmålte

erstatning på 50.000 kr. forhøjes med mindst 600.000 kr. og har i sin klageskriveise af 16. maj

1995 til støtte herfor anført:



"at den udlagte del er beliggende på den mest attraktive og værdifulde del af ejendommen med
den dertil knyttede største herlighedsværdi,

at der udover den hidtidige offentlige færdsel nu tillige skal tåles et egentligt offentligt ophold
på ejendommen,

at dette opholdsareal er beliggende kun ca. 30 meter fra ejendommens bebyggelse og private
opholdsareal, og således med klart mindre afstand end de 150 meter, som andet steds i Natur-
beskyttelsesloven er anbefalet og anset som rimeligt afstandskrav imellem offentligt ophold og
privat bebyggelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 24,

at det må anses som en belastende omstændighed, at opholdsarealet etableres, eller kan etableres,
med faste bænke, når hense s til, at der med et sådant egentligt etableret opholdsareal klart
påføres ejendommen så indgribende forstyrrelser overfor ejendommens private udnyttelse, at det
må vurderes at medføre en direkte nedgang i ejendommens handelsværdi, der overstiger den
tilkendte erstatning, og•
at der med et egentligt etableret opholdsareal må forventes større gener med en forventet større
stigning i den offentlige søgning til området.

Endvidere gøres gældende, at erstatningsafgørelsen tillige bør omfatte erstatning og godtgørelse
for følgende tab, omkostninger og ulemper, hvorved jeg henviser til

at den med afgøreisens behandling medgåede tid såvel omfatter sagsbehandlingen for Fred-
ningsnævnet som for Naturklagenævnet, og at mine klienter, direkte som en følge af fred-
ningssagens varighed, har været tvunget til at misligholde deres betalingsforpligtelser over for
ejendommenes pant- og rettighedshavere. Misligholdelsen tilskrives såvel, at deres betalingsfor-
pligtelser langt har oversteget de samlede tilkendte erstatning s- og godtgørelsesbeløb under det
hidtidige fredningssagsforløb, Qg at de har været afgørende forhindret i at foretage bortsalg af
deres ejendomme, der alle har været omfattet af fredningssagen, til afværge af liggetidsom-
kostninger og de med misligholdelsen forbundne inddrivelses- og tvangsauktionsomkostninger,
samt

at de med fredningssagen medfølgende gener har været betydeligt belastende og direkte
velfærdsødelæggende for mine klienter, der nu står på randen af en personlig fallit."

Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Peter Leander, Hornbæk har under den mundtlige

forhandling vedstået sin vurdering af 1. marts 1993 til brug for Fredningsnævnet, hvorefter den

pågældende ejendom har en kontantværdi på 1,1 mio. kr. Han har besvaret spørgsmål stillet af

advokat Vetter og herunder forklaret, at der er tale om en liebhaverejendom, og at han er særlig

kyndig i at vurdere sådann.e ejendomme. Han vil anslå, at fredningsbestemmelserne om

opholdsarealer, nedskæring af bevoksning og amtets adgang til pleje på ejendommen vil

reducere dennes handelsværdi i en størrelsesorden af 40-45 %.



Frederiksværk kommune, Ejendomsregisteret har i en skrivelse af 14. august 1995 til advokat

Vetter oplyst, at beregningen af ejendomsværdien på 210.000 kr pr. 1. januar 1995 for

pågældende ejendom er foretaget ud fra salgsstatistikker, og at der ikke er tillagt herligheds-

værdi.

Under den mundtlige forhandling har advokat Vetter uddybet sine anbringender i klageskriveisen

og bl.a. henvist til, at Naturklagenævnets erstatningsfastsætte1se må antages at have taget sit

udgangspunkt i en handelsværdi på 500.000 kr. svarende til den erstatning for afståelse af

ejendommen, som Fredningsnævnet fastsatte i kendelse af 3. juni 1993 samt i en reduktion af

denne værdi på 10% p.g.a fredningsindgrebet. Begge disse faktorer er imidlertid ukorrekt ansat.

e Det må lægges til grund, at handelsværdien før fredning andrager 1,1 mio. kr., som det fremgår

af ejendomsmægler Leanders vurdering af 1. marts 1993, og fredningen må på grundlag af

ejendomsmæglerens forklaring antages at forringe handelsværdien med ca. 45%, hvorefter alene

erstatning for nedsa! handelsværdi vil andrage 495.000 kr.

Hertil kommer, at Naturklagenævnet i den påklagede delafgørelse har undladt at udmåle

godtgørelse for de ulemper, som den langvarige sagsbehandling har påført klagerne. Den

godtgørelse på 50.000 kr., som blev tilkendt ved Naturklagenævnets afgørelse af 7. december

1993 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 39, stk 2, dækker nemlig hverken tiden efter nævnte

afgørelse eller andre følger af den langsommelige sagsbehandling end dem, der dengang blev

erstattet med de 50.000 kr.

Taksationskommissionens bemærkninger:

De nu foretagne fredningsindgreb om opholdsarealer, beplantning og pleje i forhold til

bestemmelserne i fredningen fra 1949 findes at medføre en forringelse af ejendommens

handelsværdi. Efter en samlet bedømmelse på grundlag af besigtigelsen og de oplysninger, der

er forelagt Taksationskommissionen, findes denne værdiforringelse ikke at overstige den af

Naturklagenævnet udmålte erstatning på 50.000 kr. Herefter, og idet det, der er fremført under

taksationen ikke giver grundlag for at yde erstatning for andet end den forringede handelsværdi,

stadfæster Taksationskommissionen Naturklagenævnets erstatningsafgørelse.



Herefter bestemmes:

Til ejerne af ejendommen matr. nr. 6 p, Karsemose by, Vinderød, Frank og Annette Byrlov

fastsættes en erstatning på 50.000 kr., der forrente s som bestemt ved Naturklagenævnets

delafgørelse af 28. april 1995.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Taksationskommissionen

tillægges der ejerne et beløb på 2.000 kr., som kan udbetales direkte til advokat Carl J. Byrlov

Vetter samt 800 kr., som kan udbetales direkte til statsaut. ejendomsmægler og valuar Peter

Leander.

Ole Nicolaisen

/\D~~~(~:nsBore Christiansen.\
\
\
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Naturklagenævnets delafgørelse

af 28. april 1995

i sagen om fredning og etablering af et offentligt opholdsareal m.m.
på en ejendom i Arrenakke Bakker i Frederiksværk Kommune,

Frederiksborg Amt (sag nr. 111/200-0007).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har ved delafgørelse af 3. no-
vember 1994 truffet afgørelse om etablering af et offentligt op-
holdsareal, samt beplantning og pleje m.v. på matr.nr. 6p Karsemose
By, Vinderød. Afgørelsen er et led i en større fredning af Arrenakke
Bakker m.m. Fredningsnævnets delafgørelse af 3. november er påklaget
til Naturklagenævnet af ejendommens ejere, Annette og Frank Byrlov,
repræsenteret ved advokat C.J. Byrlov Vetter.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1992 og
senere tiltrådt af Frederiksborg Amt.

J

Fredningsforslagets formål er at sikre de naturhistoriske, nærrekre-
ative og landskabelige værdier i området, samt at regulere offent-
lighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen giver bl.
a. mulighed for, at der kan iværksættes naturpleje og naturgenopret-
ning, samt ske forbedring af den offentlige adgang ved udlæg af et
stisystem og opholdsarealer.
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Af de 64 h~; ~nm frp-dningsområdet omfatter, er ca. 53 ha - herunder
den omhandlede ejendom - omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 18. januar 1949, der bl.a. har bestemmelser om adgang til bakker-
ne ad bestemte stier i området og forbud mod udsigtsforringende be-
plantning på matr.nr. 6p.

\,
På matr.nr. 6p ved toppen af St. Arrenakke Bakke ligger et ældre

) sommerhus, der er opført i 1930-erne. Afstanden mellem huset og op-
holdsarealet er ca. 30 m.

Naturklagenævnet traf den 7. december 1993 afgørelse i sagen om, at
matr.nr. 6p og 6i ikke skulle afstås til det offentlige og afholdt i
denne forbindelse besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde på e-
jendommen.

Ved fredningsnævnets delafgørelse af 3. november 1994 har nævnet
truffet beslutning om etablering af et opholdsareal på 7,5 m x 10 m
på toppen af St. Arrenakke Bakke med fri udsigt og med betingelser
om beplantning og ingen faste anlæg, lav skærmende bevoksning mod
sommerhuset og begrænsning i bevoksningens højde til max. 1~ m på
toppen og til 2~ m ved bakkefod. Amtet pålægges endvidere udarbej-
delse af en plejeplan og udførelse af pleje.

Ejerne ønsker principalt fredningssagen afvist, subsidiært at der
ikke udlægges offentligt opholdsareal, samt at kratbevoksningen
bevares, og at yderligere tilbygning til samlet 75 m2 tillades. Mest
subsidiært, såfremt der udlægges offentligt opholdsareal, påstås of-
fentlig overtagelse af hele matr.nr. 6i og 6p.

Til støtte for den principale og subsidiære påstand har ejerne navn-
lig anført, at den gamle fredning er tilstrækkelig til at sikre of-
fentlige interesser i området, at det opholdsareal, som frednings-
nævnet har bestemt, er i strid med Naturklagenævnets afgørelse af 7.
december 1993, og at opholdsarealet vil komme alt for tæt på sommer-
huset. Opholdsarealet foreslås i stedet flyttet til Lille Arrenakke
Bakke.

.(~
Til støtte for den mest subsidiære påstand har ejerne navnlig an-
ført, at etablering af opholdsareal vil være uforeneligt med den
private brug af ejendommen på grund af forventede støjgener og andre
ulemper som følge af offentlighedens forøgede tilstedeværelse tæt på
huset.
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Frpnprik~hnrn nmr--------~---.J --~.-- finder, at aJle~ede kendelsen fra 1949 nivpr ml]-
.J~--- --

lighed for ophold i bakkerne, og at den foreliggende fredning alene
skal præcisere omfanget heraf.

\
Skov- og Naturstyrelsen anbefaler adgang til et offentligt opholds-
areal på bakken, men finder, at et areal på 4 m x 8 m med opstilling
af et bord og et par bænke er tilstrækkeligt.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Natur-
klagenævnet.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

• For så vidt angår spørgsmålet om tilbygning til det eksisterende
sommerhus på ejendommen, er dette spørgsmål afgjort ved frednings-
nævnets afgørelse af 20. juni 1994, som er stadfæstet af Naturklage-
nævnet den 23. marts 1995.

om opholdsarealet.

Nævnet finder ikke, at Overfredningsnævnets kendelse fra 1949 åbner
mulighed for ophold på bakkerne, men alene giver visse færdsels-
muligheder ad stier i området.

Formålet med den verserende fredningssag for Arrenakke Bakker m.m.,
der bl.a. er at forbedre offentlighedens muligheder for færdsel og
ophold i fredningsområdet, vil, for så vidt angår matr.nr. 6i og 6p,
kunne opfyldes i tilstrækkeligt omfang ved udlæg af to mindre "lom-
mer" til ophold og eventuel opstilling af et par bænke parallelt med
stien på toppen af St. Arrenakke Bakke.

(..,

Det bestemmes derfor, at der etableres opholdsmulighed for offent-
ligheden på to arealer af 1 m's dybde og 4 m's længde til ophold og
eventuel opstilling af to bænke parallelt med stien ved det højeste
punkt på St. Arrenakke Bakke.

Om beplantning og pleje.

Baggrunden for etablering af opholdsmulighed på toppen af St. Arre-
nakke Bakke er den enestående udsigt fra bakken. Den eksisterende
fredning fra 1949 indeholder allerede et forbud mod udsigtsforrin-
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gende beplantning p8 m~tr.Dr. hP· nAr Ar imidlertid behov for en
præcisering af forbudet til sikring af udsigten over det fjerne
landskab og en stramning af forbudet til sikring af udsigten over
det nære landskab. Nævnet finder, at de i delafgørelsen fastsatte
bestemmelser om bevoksningens omfang og pleje tilfredsstiller be-

"\ hovet herfor under rimelig hensyntagen til ejerne. Dog er det som
følge af indskrænkningen af opholdsarealerne ikke nødvendigt med en

,) særskilt bestemmelse om lav skærmende bevoksning mod syd ind mod
iI'

sommerhuset.

på denne baggrund stadfæstes fredningsnævnets afgørelse om bevoks-
ning med ovennævnte ændring.

Beføjelserne for Frederiksborg Amt til at pleje det fredede område
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni
1992.

Amtet har således ret til som plejemyndighed at foretage beskæring
af bevoksningen på ejendommen og vedligeholde de udlagte opholdsare-
aler og eventuelle anlæg til opfyldelse af denne delafgørelse.

Ejendommen er iøvrigt fortsat undergivet den verserende frednings-
sag.

Idet fredningsnævnets delafgørelse af 3. november 1994 ophæves,
fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for matr.nr. 6p
Karsemose By, Vinderød:

§ l. Formål med delafgørelsen.

Delafgørelsen har til formål at fastlægge omfang og placering
af to mindre opholdsarealer, samt at sikre de nærrekreative,
naturhistoriske og landskabelige værdier på matr.nr. 6p Karse-
mose By, Vinderød, herunder offentlighedens mulighed for at
gøre ophold og opleve udsigten fra St. Arrenakke Bakke.

§ 2. Opholdsarealer for offentligheden.

Der etableres opholdsmulighed for offentligheden på to arealer
af 1 m's dybde og 4 m's længde til ophold og, eventuel opstil-
ling af to bænke parallelt med stien ved det højeste punkt på
St. Arrenakke Bakke ,i overensstemmelse med vedlagte kort.

Arealerne skal fremover henligge med græs/urtevegetation med
fri udsigt.
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Bepl~ntTli!lg-

Bevoksningen på plateauet på St. Arrenakke Bakke må for frem-
tiden ikke overstige 1,5 m over terræn, men højden kan herfra
stige til max. 2,5 m ved bakke foden på ejendommen.

§ 4 Pleje.
)

Til opfyldelse af delafgørelsens formål har Frederiksborg Amt
ret til udførelse af pleje på ejendommen i overensstemmelse
med de almindeligt gældende regler, for tiden Miljøministeri-
ets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni 1992.

•
Amtet har ret til som plejemyndighed at foretage beskæring af
bevoksningen på ejendommen og vedligeholde de udlagte ophold-
sarealer og disses eventuelle anlæg til opfyldelse af denne
delafgørelse.

§ 5. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i
§§ 2-3, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens for-
mål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

på Naturklagenævnets vegne

~

./

~r~L~
Bent J ;pbsen

Viceformand
I

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l.
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NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B

2100 København ø.
Tlf.: 39 47 27 50
Fax.: 39472799

Naturklagenævnets delafgørelse

af 28. april 1995

om erstatning i anledning af fredning og etablering af offentligt
opholdsareal m.m. på en ejendom i Arrenakke Bakker

i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt.
(sag nr. 111/200-0007).

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har ved delafgørelse af 18.
november 1994 tilkendt ejerne af matr.nr. 6p en erstatning på
100.000 kr. i henhold til naturbeskyttelseslovens §'39, stk. 1 for
det tab, fredningsnævnets delafgørelse af 3. november 1994 påfører
ejendommen. Fredningsnævnets delafgørelse af 3. november 1994 er på-
klaget til Naturklagenævnet af ejerne.

Den omhandlede ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 18. januar 1949, der bl.a. har bestemmelser om adgang til bakker-
ne ad bestemte stier i området og forbud mod udsigtsforringende be-
plantning.

Ejerne erhvervede i 1991 matr.nr. 6p og nabogrunden matr.nr. 6i Kar-
semose By, Vinderød for en samlet sum på 302.000 kr.
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Ejerne, der alene har påklaqet delafqørelsen af 3. november 1994,
ønsker principalt fredningssagen afvist, subsidiært at der ikke ud-
lægges offentligt opholdsareal, samt at den nuværende kratbevoksning
bevares, og at yderligere tilbygning til samlet 75 m2 tillades. Mest
subsidiært, såfremt der udlægges offentligt opholdsareal, påstås of-
fentlig overtagelse af matr.nr. 6i og 6p.

Endelig anmodes om størst mulig erstatning/ulempegodtgørelse, be-
grundet i ejernes manglende muligheder for at disponere over ejen-
dommen under fredningssagens behandling.

I sagens behandling har deltaget samtlige la medlemmer af Natur-
klagenævnet.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet besluttet at
etablere opholdsmulighed for offentligheden på to mindre arealer af
l m's dybde og 4 m's længde til ophold og eventuel opstilling af to
bænke parallelt med stien ved det højeste punkt på St. Arrenakke
Bakke. Nævnet har endvidere fastsat begrænsninger i beplantningens
omfang og bestemmelser om pleje.

Erstatningen på 100.000 kr. for udlæg af opholdsareal og begræns-
ninger i og pleje af beplantningen bør nedsættes henset til de
relativt små arealer, der nu udlægges til opholdsareal. Desuden
findes bestemmelserne om beplantning i det væsentlige at være en
præcisering af den eksisterende fredning fra 1949 dog med en stram-
ning, for så vidt angår beplantningens maximale højde ved bakkefod
og skråni~ger. Endelig findes bestemmelserne om pleje alene at være
en mindre stramning i forhold til de hidtidige.:muligheder for pleje
af privatejede, fredede arealer, jvf. naturbeskyttelseslovens § 52,
stk. 2. Grundet opholdsarealernes nære placering i forhold til
sommerhuset på matr.nr. 6p med deraf følgende forringelse af ejen-
dommens handelsværdi findes det dog rimeligt at tilkende en erstat-
ning på 50.000 kr. Der er ikke fundet grundlag for tilkendelse af
godtgørelse herudover i anledning af fredningssagen.

Det bestemmes derfor, at fredningsnævnets delafgørelse af 18. novem-
ber 1994 vedrørende erstatning for udlæg af opholdsareal ændres, så-
ledes at erstatningen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39,
stk. l nedsættes til 50.000 kr.
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<,• I godtgørelse for sagkyndig bistand under saqens behandling for

fredningsnævnet og Naturklagenævnet tillægges ejerne 10.000 kr. Be-
løbet udbetales direkte til advokat C.J. Byrlov Vetter.

Det tilkendte erstatningsbeløb, der er udbetalt som a contobeløb den
23. november 1994, forrentes efter hovedreglen i naturbeskyttelses-
lovens § 39, stk. 3 fra den 3. november 1994 til udbetalingsdatoen
med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Af erstatningsbeløbet med renter og den tilkendte godtgørelse på
ialt 10.145,83 kr. udreder staten v/Miljøministeriet 75 % og Fre-
deriksborg Amt 25 %, jvf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter
naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af
ejerne, samt af Miljøministeren og Frederiksborg Amtsråd. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er med-
delt den klageberettigede. Størrelsen af det af Naturklagenævnet
tillagte godtgørelsesbeløb til sagkyndig bistand kan dog ikke på-
klages, jvf. naturbeskyttelseslovens § 47.

Klage indgives skriftligt til Naturklagenævnet, der videresender
klagen til Taksationskommissionen ledsaget af den påklagede afgørel-
se og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

på Naturklagenævnets vegne

?drli~
Vicefdrmand
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Naturklagenævnets delafgørelse

af 21. december 1995

vedrørende genoptagelse af sagen om fredning og etablering af of-
fentligt opholdsareal m.v. på en ejendom i Arrenakke Bakker i

Frederiksværk Kommune (111!200-0007).

Naturklagenævnet traf den 28. april 1995 delafgørelse i sagen om
fredning og etablering af et offentligt opholdsareal, samt beplant-
ning og pleje m.v. på matr.nr. 6p Karsemose By, Vinderød. Ejerne,
Frank og Annette Byrlov ved advokat C.J. Byrlov Vetter har anmodet
Naturklagenævnet om at genoptage sagen.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1992 og
senere tiltrådt af Frederiksborg Amt.

Fredningsforslaget har til formål at sikre de naturhistoriske,
nærrekreative og landskabelige værdier i området, samt at regulere
offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen
forbyder bla. byggeri og hegn og giver mulighed for, at der kan
iværksættes naturpleje og naturgenopretning, samt ske forbedring af
den offentlige adgang ved udlæg af et stisystem og opholdsarealer.

Naturklagenævnets delafgørelse af 28. april 1995 udlagde 2 mindre
opholdsarealer på toppen af St. Arrenakke Bakke og fastsatte be-

_Jømrnlsterlet, :J. nr. SN \::L \ \ 12. - O O 2:>-r;
2 7 DEC. 1995

Akt. nr. 62.
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stemmelser om beplantning og pleje. Bl.a. må bevoksningen på pla-
teauet på St. Arrenakke Bakke ikke overstige l,S m over terræn
stigende til 2,5 m ved bakkefod.

Klagerne ønsker Naturklagenævnets delafgørelse genoptaget og lempet,
for så vidt angår bevoksning og pleje, i det væsentlige under hen-
visning til, at der er tale om en uønsket skærpelse. Endelig har
klagerne henvist til, at delafgørelsen ikke pålægger amtet som
plejemyndighed pligt til udarbejdelse af plejeplan.

Frederiksborg Amt har oplyst, at amtet ved udarbejdelse af plejeplan
agter at bibeholde enkeltstående højere beplantning.

I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets la medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

I nævnets delafgørelse af 28. april 1995 § 4 indsættes Frederiksborg
Amt som plejemyndighed til udførelse af pleje i overensstemmelse med
de almindeligt gældende regler, for tiden Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 551 af 22. juni 1992.

Det bemærkes, at disse regler fastlægger proceduren for plejemyndig-
hedens udførelse af pleje, herunder pligt til udarbejdelse af ple-
jeplan.

For så vidt angår delafgørelsens begrænsninger i bevoksningen, ses
der ikke at være fremført oplysninger eller henvist til forhold, der
ikke allerede var Naturklagenævnet bekendt under nævnets behandling
af sagen. Begrundelsen for bestemmelsen fremgår af delafgørelsens
side 3 og 4.

på denne baggrund afvises anmodningen om genoptagelse af sagen.

på Naturklagenævnets vegne

{1~J.~
vicefotE:~

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Ar 1996, den 17. december traf Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen

F.S.94/92 Fredning af Arrenakke Bakker m.m.
i Frederiksværk Kommune

følgende

afgørelse:

• I. Indledning
Danmarks Naturfredningsforening fremsendte den 26. juni 1992 til det daværende Fred-
ningsnævn for Frederiksborg Amts nordlige fredningskreds endeligt forslag til fredningssag
for Arrenakke Bakker m.v. i Frederiksværk Kommune, Frederiksborg Amt. Nævnet offent-
liggjorde fredningssagen ved annoncering i Frederiksborg Amts Avis og Statstidende den
24. juli 1992 og indkaldte samtidig til offentligt møde den 4. september 1992.

Forud var i henhold til naturfredningslovens § 12 den 27. november 1991 afltoldt et offent-
ligt møde med berørte lodsejere og andre interesserede om et foreløbigt fredningsforslag.
Mødet blev afltoldt, efter at forslaget var annonceret lokalt og offentligt fremlagt i 4 uger.
Referat af møde samt skriftlige kommentarer blev fremsendt til nævnet.

Det endelige fredningsforslag var ændret i forhold til det foreløbige fredningsforslag. Æn-
dringerne vedrører den nordlige og nord-vestlige fredningsgrænse, hvor der er foretaget en
række mindre justeringer, en række småarealer er udtaget og mod nordvest er et mindre,
offentligt areal inddraget under fredningen.

n. Baggrunden for fredningsforslaget.
I fredningsforslaget anfører foreningen blandt andet:
"Nordøstsjælland dækkedes henimod den seneste istids afslutning, - for mere end 15 tusinde
år siden - af to kæmpemæssige isbræer. En nordlig kommende fra Sverige og en sydlig fra
Balticum.

Efter isens afsmeltning, der for den nordlige bræs vedkommende foregik ujævnt og stød-
vist, fremstod et landskab med et overfladerelief, der var præget af urolige terrænformer og
mager jord.

Arrenakke Bakker og det kuperede landskab omkring den er dagens håndgribelige bevis på,
at denne udvikling har fundet sted. Arrenakke Bakker er med sine 45 meter, et af de højeste
punkter i den vestlige del af Nordsjælland med vide udsigter over det omgivende landskab
og de tilgrænsende sø- og havområder.

Geologisk set er området et yngre morænelandskab , som har stået som en halvø med mar-
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REG. NR. llJ.l. Ol.

Naturklagenævnets afgørelse
af 6. februar 1998

om fredning af Arrenakke Bakker m.mT i Frederiksværk Kommune,
Frederiksborg Amt

(sag nr. 97-111/200-0001) .

Fredningsnævnet for F~ederiksborg Amt har den 17. december 1996 truf-
fet afgørelse om fredning af Arrenakke Bakker m.m. i Frederiksværk
Kommune. Fredningen berører et areal på ca. 58,7 ha og omfatter 12
lodsejere.

Fredningen har til formål at medvirke til at bevare de store naturvær-
dier samt at regulere offentlighedens adgang til dele af området ved
Arrenakke Bakker. Fredningen giver mulighed for at sikre naturpleje og
naturgenopretning på arealerne.

Danmarks Naturfredningsforening har oprindeligt rejst fredningssagen
over for fredningsnævnet. Frederiksborg Amt er siden indtrådt i sagen
som medrejser. Frederiksværk Kommune har anbefalet fredningen gennem-
ført.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprø-
veIse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklaget
til Naturklagenævnet af 7 lodsejere i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 43.

Fredningsområdet
Arrenakke Bakker er, med Store Arrenakke Bakke med en højde på 45 ~,
et af de højeste punkter i den vestlige del af Nordsjælland med ene-
stående, vide udsigter over det omgivende, stærkt kuperede landskab og
de tilgrænsende sø- og havområder: Arresø mod øst, Isefjorden mod vest
og Kattegat mod nord.
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udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke, eller i
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.

Stk. 3. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en aI
amtet fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede eje-
ren, såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsat
frist, og ellers amtet. Ejeren kan ikke stille krav om opskæ-
ring, sammenbæring eller kørsel til fast vej. Der henvises til
de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede områder,
for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 551 af
22. juni 1992.

§ 9. Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 5 bestemmes, at
lovens §§ 3 og 4 samt 15-17 kun gælder inden for fredningsområ-
det i det omfang, forholdet ikke reguleres af fredningsbestem-
melserne.

§ 10. Dispensationer
Dispensationer fra §§ 2-7 kan meddeles af fredningsnævnet, når
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50.

§ 11. Ophævelse af tidligere fredning
Nærværende fredning ophæver Overfredningsnævnets kendelse af 18_
januar 1949 vedrørende samtlige ejendomme: matr.nre. 2 a, 2 d
(udgået, sammenlagt med 2 h), 6 a (udgået, sammenlagt med 7 a),
6 i, 6 l, 6 p, 6 s, 7 a og 7 d (udgået, sammenlagt med 7 a) alle
Karsemose by, Vinderød. Matr.nre. 80 b, 80 c, 80 d, 80 e, 80 f,
80 g, 80 h, 80 i, 80 k, 80 bc og 80 y alle Melby by, Melby.
Matr.nr. 9 a Vinderød by, Vinderød.

På Naturklagenævnets vegne

(:\~ I-Jt! -_#'/ iJd~Ø6,~
Bent Jipobsen

r,
viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.



KORT>




	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	DEKLARATIONER>
	FREDNINGSNÆVNET>
	NATURKLAGENÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	TAKSATIONSKOMMISSIONEN>
	NATURKLAGENÆVNET>
	 NATURKLAGENÆVNET>
	NATURKLAGENÆVNET>
	KORT>



