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OWBLI!'Ei~DN IN GSNÆ;VNgTS KBN Dl:l~~.:mSP1.OTOKOJ.,.

Aar 1950, '1 1c. en • marts, afsaede overfredningsn~vnet paa grundlag
I

e
I

af Bkrift1ie votering følBende

k e n d e l s e
i caflen nr. 953/49 vedrørende fredning af ejendommen mRtr. nr. 90 af
Auderød by, K.regme sogn.

Don &1' frodningsn':evnet for ]'rederiksborc allt den 12. noveII.ber 1949

[j.fs~,l.gtekendelse er sualydend e:

"Ved skøde tinglyet den 4/4 194::;erhver'vede stan1 værksartlejder J.

l';:al'l Olsen for en købesuJI nf 1050 kr. ejendommen matr. nr. ge af Aude-
r'0U, bu1ig[;encle mellem Aud erøcive j en og Arref~ø. Hans fOY'maal med (U'hVel'-

velsen var- efter hb.ns fremstilline at opføre et mindre beboeleoshus oe
_,oprettE'! en hønsefarm, idet hans helbred el' mtndre godt.

t KOl·t tid derefter blev inJidlertid den nævnte e,jendom inddrazet

unL1el fredningsIllanen fot' AI'rCa0 (tint;lyr:t den 8/6 194') ~ OD du ej91:en

den 12/:2 1949 indgav ansøgning til overf'!'ednin[;Sn13vnet om tilladelse
til ~..:.t bygge TJa:-l ti! undQl1 , fik ha.~ ved skrivelse af 19/ 4 f~. a. ufolag.

lIr.m har dt:l'efte:r' ved ckri v~lGe af 19/9 1949 i henhold til natur-

frednillGf'\lov~')n~§ 31 bee;teret frednintjf1sag rejst, idet :1Ltn OP~:ØI' si t er-

l) Grunden hal' en stOl relse af 6140 kv. Lllen, hvis ,rærdi mna ana.ot-

tes til 50 ør-e pr. kv. alen. Del, han ikke kan dl·ive hønnel'i puc.. den (ej

,_heller' fra det hUD, han ejer i erundons umiddelbare n'"8rhE~d., .idet han d8, ..

ikke kan føre tilfltr~k~eliG kontrol med houesne)) er Gl'unden værdiløs

fOl' ham. Han fo:r-lanr,cfsig derfor tilkendt dens værdi med 3070 kl'.
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2) HQrtil kommer andel i omkostninger ved køb: 24,40 kr. oG

3) udgifter til l: ...ndinspektør' 106,35 kr.

lIans namlede erstatningnkrav udgør sf:J.r...ledes 3200,75 kr'.

Idet n.':Bvnet til tI'æder I at formanlet med frednine;cplunen for Arre-

sø kr:llver, a t det her C?mhanc1ledeI·,real p. e:. a. sin beliceenhed umiddel-

bart ved søen og den offentlige vej fra Frederikcv~rk til Auderød bør- .

t, fl'edeo ( i det nedenfor n-:evnte om f"<..me), finc]er man, at der- bør tillægges

ej~ren en erAtntning pao 2200 kr.e
DtH' er herved taget hcmsyn til dels at arealet (der ti.l grundskyld

I er vu:('derat t j l 900 kr.) trod s 'fredningen \~il kunue dyrkor, som hilve, dels

til, at det iflc~. sin belige;enhGd skønnes at v:'ere mindr-8 velegnet til

beb~rl:~~eloe, hvorfOI' den ansn,tte værdi (50 øre l'r. kv. alen) mau anses

som vTTonde for høj.

Suavel l!'rederikswerk kOIDr'tune som Kr'ecme-Vinderød sogneraad har er-

kl~I'8t Bie uinteresseret i fredningen oe vErgrer sig derfor ved at yde

noc~t bidlUg til dennes gennemførelce.

Erstatningen vil herefter v~re at fordele mellem ctutcksssen og...')• ~ Frnderiksborg amt, saaledes at det un~er hensyn til, at denne fredning

mH,~} anses som et led i en omfattende f'I'f:Jdnin{! (alle Arl'esøens omgi vel-

I

~!

sor) p8ul~cges statskassen at udrede de to tredjedele.

lJ-t}vnet bestemmer herefter:

M~tr. nr. ge af Auderød by, Kregme-Vinder~d sogn, fredes snaledes~

at oml'aadet r..:k:~l"lenligge i sin nUv:Brende ti18tand.

Det er navnlig forbudt:

l) at opføre bygninger FJ.f enhver art, herund er drivhuse, :i.nd:r'etninger

iiil dI'ift af pelsdYI'avl, garager, bod.e:r' elle:r sku:r'e s[lmt u.t anbringe i.nd-

l etninr:er, der kan virke skæmmcnde, derundor' lednincsmastsl' o. lign.

2) a t f 01'<:1 tage afgr'Q vning eller l:lkemIr.endc orfyldning af det naturlige

JOl'd~;mon eller henkaste affald herpaa,

3) at forotage saadan beplantning af arealet, at udsi~ten over søen efter
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n~vneta skøn fOI-ringes,

4) at benytte tu'ealet til parkering eller tel tslagning eller paa anden

maade eom lejrplads.

Den ejeren staalv'Brksarbejder J. Karl OlDen tillagto erstatning

2200 kr. udredeG med 14 CG, 6'7 kr. af statskassen og 733/33 kr'. !lf Frede-
riksbOJ;'g mnt.

K~nda1sen vil v~re at tinglyce som servitutstiftende paa matr. nr.

ge af Auderød.
Paata.leret har' fredningsnrevnet "for lh'ederiksbo:r:g 11m t. II. "

Kendelsen ~:r forelabt overfredningsnævnet i medfør af n...tur'frod-

ninerolovens § l~, 2. stk.
,

Da oV81'fredninGsn-evnet, f30m i a.n18dning af ejeren~, ikendeleen

n,:evnt(l bYt":geandragende af 12. februar 1<]4·9har besic;tiget arealet den

2. april 1949 og da forhandlet med ejeren, kan 't:il tI'æde det i kendel-

8(m anfør'to, vil denne v-e:r:a nt 3tadf~J8'lie.

T h i b e s t e ID ro e S :

Den 1"1.ffl'edningsn13vnet for jj'rederikoborg amt den 12. november 1949

~;e af!:IHg'te kend else vedrørende fredning ,::.tf e j el-ldommen mn.tr. nI". (ja af

Audel',,,d by, Kregme sogn 8tadfæ~;tes. J!;t kort nr. Fr. 118 ove.r. arealet

or veclh -nftet n~BI'væI'ende kend.else.

Udskriftfms rigtighed
bek!"Eftes.

~

over'fr.edningf~n'Bvne to sokretfer
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Ar 1948, den gl. ~ocombcr, ~fS~g(~8 0~orfr8dningsnævnot på
grun~l~g ~f mun~tlig og skriftlig votering fo1gon~0

konr.olso
i sagen nr. 755/47 vo~røron~Q fro~ning Rf JjGn~ommcn metre nr. 90
8f Au~orø~ by, Krogmo-Vin~oro~ sogn.

,
Don Rf fro~nihgsnævnot for Fro1criksborg Qmtsrå~skro~s ~on

3. docomber 1947 afs~gto kon~olso or såly~on~o:
" I 1946 ansøgte H2.r2.lr~por~ ors.::n,som da var Ej er [',f Me, tr~ Nr.

9 c og 9 ~ af Aucorø~ By, Krogmo-Vin~orø~ Sogn, hvilkon Ejon~om ar
inddrRgot un10r FroCningsplonon for krrosø, Ovorfro~ningsnævnot
om Tilla~also til at opføre at Beboelseshus, i~ot han P2.~ Ejon~om-
mon drov KL1ninferm og Honsori.

Nævnot udtalte i r'I.onnoJ\nlor:ningr~on 11. Maj 1946,' E',t me,n ikkJ
kunc1o 2nbo fDlo en Bobyggo lso V'C ~~ot Sto (J., Ans øgoron h,,-:·"r1.EJ t,~nkt.'~ sig, mon Rt mfln spooio1t un~or Honsyn til, Rt Ejon~omrnon ver købt
for Frodningsplanon fremkom, ki.:mr~oE:nbofclo on Bebyggelse p:,:,on
fjornore Dol ~f Grun~cn.

non 27. Juni 194~ br~gto ;.ns8goron S2gcn i Erin~ring, i~ot h~n
honviste til, nt h?n h2v~c C2. 300 Angorakeninor (foru~on Høns, GffiG

o~ ~n~or), som skul~o i Hus til Septomber.
Don 19. Aug. 1946 mo~~olto Ansogoren, at hAn, ~n hen st2~ig

intet hRv~o hørt til Sagon, hcv~o solgt MAtr. Nr. 9 ~, hvorhos h~n
ansøgte om·TillRdolsc til 2t bygge et HUG pPG Matr. Nr. 9c, ~or Jr
boliggenr10 umict"tolbertVG(~ ~\..rrosø.

\
Donne Ansøgning blov afsl2.2ot ~f Ovcrfrodningsnævnot ~. 19.

Novbr. 1946 mG~ c1cn Tilfojolso, et ~'~nsogoronherefter vilr~o væro

~ J L
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T~b vo~ Salg ~f Knninornc: 10~135 Kr~

Arboj~o vod K~ninburono: 53° "
Togning til ot Hus: 130 "

150 "
I~,lt 10.945 Kr.

hvortil kommal' en tabt aarlig Fortjonc;sto pe.E'.er:. 9.500 Kr.

Heroftor gør hen Kr~v P2~ on spmlot Erstatning p28 25.000 Kr.
Nævnet maa ~nso Po~orsQn for borottigot til rt fromforo ~ette

Kr~v un~or nmrværoniG Sag, u~gtot ~cnnQ kun ~rojar sig om Metr.
Nr. 9c, i~ot 1at peasta~o~o ~ab hi~roror fra, at Mntr. Nr. 9 ~,

som han ti~ligera h~r vffirotEjar ef, Ol' blevat in~~r2got un~or ~on
nævnt o Fra~ningssag.

MaQ Hansyn til ~ottc Kr2v bJm~rkor et Minr.retnl in~onfor
Nævnot følgonr~o:

pIe.non oftor at Knninorno VL~r blevet ensk'dfot. Detto msa [',ntr'{!cu
C1.tværo rigtig.

Af ~on i Naturfroc:ningslovons §§ 9 og 22 in~ohol~to Grun~R~t-
ning ( i Forbin~olso mo~ Dlmin~oligo Erstctningsprincipor) synas
nu i~t mantto følgo, 2.t ':Qr msp. tilJ\:ommoPc':erscn on rimolig Ersti'.t-
ning for '1Gt Te.b h8n he.r lir.t r:orvm: ct 13l""lhenrllingon".fhr:ns Lns:)g-
ning ikko har kunnot tilQn:obringcs hurtigt, som '~ot af tor hlns
s~rligo Intorosser vil~e h2Vo været Jnskoligt.

Pn~ ~on an~Gn Si~o skonnos ~ot, ut Pa~QrsGn solv h3r u~vist

'I ....



for ringo Forhanclingsviljc og for st~r Uta~lmo~igho~. Hvis hnn
/

hnvc'.Qinigp,aot p2R at l~Jggo Husot p;'[~c~ct ;:>.fNævnot forosle.8or.o
Stoi, er Got san~synligt 8t S8gen kun~G v2rot 'frommet rot hurtig~,
og hvis h8n h~vdc ventet nogen Ti~ mo~ at sælge Jor1en og Kaninor40,
hnv~Q han utvivlsomt f~~Qt Till~~olso til at anbringo Husot pee ~at
'Jnskar'loStcr1..I 21t ]"'<::11':ho..rKcboren o.f Jorr:Oh af Ovorfrec1ningsn9J'v'"
not (1. 19. Novbr. 1946 f··'['otTi11c.r:olsc til e.t optore et Hus notop

D~ Po~orson s221e~os solv i ikke ringe GraA er Skyl~ i Aet
li1te T~b, skønnes Erstetningon ikke Rt bur~e fasts~ttGS h~joro
o.n(~til 2.000 Kr. 'Et Flort:::.linr1onf'JrN~;,vnotfin':or "".o~imor'et ;80-

tingolsorna for at tilkGn~o P8dorson nogon Erstetning ~ forann~vnto
~\nlodnihg ikke er til StOGO i ~et hor for~ligg8n~o Tilf~l~e.

111011. HGnsyn til M8tr. Nr. 9 c bomr::rkor Nævnet, Gt iet c'.rejer
sig om an ret smal Strimmol J')r"~molloJm l~rroso og Jl.uC'.oror1-Bror~ororl.
Vejen. Ponorscn cngivor Storrolson til 8596 Kvanrptalon, hva~ ~or

[,I I

skannos at v~ro rigtigt.
Grun~on ar ~ftor sin Form cg ~ol~ggonho~ li~Gt agnat til Be-

byggJlso, mon 10t kan ~og ikke bGstri~os, ~t dor P8~; dot bra~osto
I \i. stort vil kunne opfcros at Hus, s,'~frGmt r~or givos DisponsE.'.tionfrc.

~\ !~
I ,tt Kommunons Byggolinie-Regler, en Disponsation som s2n~synligvis i
I ~otto Tilf~l~a vil~o blive givot.
1\.) lovrigt h3r Pe1ersen 2nfort, at han vil kunne u~nyttG Grun~en
'I til) .
~I::" til ••nbr:i,.ngclsoaf Keninburo ( og solv lojo sig in(""~et Stcr1 i N!>Jr-

hojon). Hen tilf8jor, ~t hvis hen hverkon ma2 bygge pa8 Grun~on
oller hove K.'l.ninburop.lC'.r1on, ~Jnskar han :1t s:J1ge r1on, hv8.\:,.~ar
c.ntagolig vil vol~c ham nyt T2b.

Nævnot skonnor, ~t on Bebyggolse - ~cr utvivlsomt tilligo vil
'~ mo~forc Beplantning - p~~ ~otte Sto~ vil være i s~e afgjort Stri~

moc1 de Formc.E:l, :-~or:er tilsigtet voc1 Froc1ningsplttnon for i..rrosCJ,Rt
,'_I ~, (,on bar forhin"~ros,

m.H.t. ID}ninburo. Arealot bar ~orfor frodas som nxrmoro 2nfort
'o'

I 't':::." ,
, '
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, l no~onfor, s~clodes nt ~or till~ggos ?ororscn on Erst2tning PF2

1.000 Kr.

Mod Hensyn til FJr~olingon e.f P<rstntningon bco~rkor Nævnot:
80lvo c~on hor ooh'\n"l.lQr'.OFror~nj.ng ar n,;,tu:cligviskun ::.f ringo Or.!-
f~ng, con ~a Aon naturligt 082 sos sao ot 1o~ i at starre Helo,
rtoclig ~on spnlO~o Froining af Lrrosos Ongivolser, h~r don i Virko-

ligt, at ~o to Trodjo~olc nf ErstAtningon u~rG~Gs ~f Statske.sson·
Hora fter b os torT~Qs: I\~e.tr. Nr. 90 e.f il,u('~oro:'.By: Krogn8- Vinc~o-

ror1 Sogn, fro:".os sanlor~es, [;t r~ot ske:'.lhonligge '1 sin n C'. turligo Ti 1-·
st[.lnc~.

u~ Dot ar ntwnlig fOrbur~t ''?topforo Bygninger ['.fonhvor J-l.rt,her-o
~:.un~~Qr Drivhuse, BO'-1orellor Skuro, e.t ~.nbringo Inc"l.rotningol',r:or

I,,~a f te r N",,,no t s Sk an kan v ir k a ~.i s pr Y".onc~c, c'orunct ar Lo ctning s [la a t ar

" o .lign., .3 t he nke.sto Aff,",-l~lpc El l~ro81at og at foro te.go :Bopl~n tningor
I (

l';~,\
I,: p::. a r.o t to •

~I I,

~~1I

p ~ ",
I~',l," flor udrer1as corl to Trorljer'olc 2.f Ste.tsk"".ssonog oen Tror'ioclol nf

I Erst2tning horfor tillægges ~cr Hpr~11 Po~orson 1.000 Kr.,

Fr. borg ~\ct.
Kendolsan vil v~ro ~t tinglyse soe sorvitutstifton~o p~p ~ot

'. anf,J.rtoIVlatr.Nr. P?atRloret har Fro'lningsn~Jvnot for Fr.borg J. r:.t. "
II 1

1
1
:
1
) '(e Kondolsen er foro12gt ovorfrl.,dningsneJvno t i r:oc"l.fore.f nC'.tur-

',,1," :fro(~n.ingslovcns § 19, hvorhos r'~onGr inrle.nkot e.f ojoron ::lfrlon
frJ~ode ojon~or:.CO~ påst3n~ 00 forhDjcls~ ni erstatningon,

Overtrodningsn~vnet, soc h~r bosigtigot ~@t och~n~lo~G 2rool,
har Duneltligt og skriftligt f Jrh:-\nr:lo trear'. on ro pr rosente:'nt for
ojeren vadr8ranie orstatningsspcrgsoålot. Der ar opnået enighofl on?
at erstatningon fastsæitGs til 2500 kr~

D2 ovorfrodningsn~vnot i~vrigt ksn tiltr~co ~et i kon~olson nn-
f~rto, vil 10nne være et st~df~stJ nc~ ~on 2f ~ot fornns~1unflQ fal-
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T h i b e s t c m ro e s :l.\ ... ,
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Don af frGdningsnævnGt for Frodoriksborg amtsrådskrods don

3· decombor 1947 afsagte kondolso vodrørcndo fredning af ejendommen

matr. nr. 9c af Audorød b~, Krogmo·-Vindorød sogn, stadfæst,Js mod

don af dot foranståonde følgende ændring. En plan nr. Fr. 107

visondo dot frododo omrade ar vonhæftot nærværende kendelse.

I orstatning tillægges dor ejeren, fabrikarbejdor Harald Poder-

sen, Lynæs, 2500 kr.

Udskriftens rigtighed
bekræftos.

~,,,...,,,,
..J. • .J"""~II'" J.t.........".......~ "..1/
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ovorfredningsnævnbts sokrotær
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af

f0rhandlingspr0t0k0l1en f~r fredningsn~vnet fnr Frederiksbnrg amt.

KENDELSE
afsagt den 12.nlvember 1949

Ved skøde tinglyst d. 4/4 1945 erhvervede stålværksarbejder
J. Karl vIsen for en købesum af lL5u kr. ejend6mmen matr.nr.
ge af Auderød, beliggende mellem Auderødvcjen og Arresø. Hans
flrmal med erhvervelsen var efter hans fremstilling at opføre et
mindrebeb 'elseshus ,g "prette en hønsefarm, idet hans helbred er mindrl
godt.

,~,, ,

Knrt tid derefter blev imidlertid den ns:::vnteejendnm ind-
draget under fredningsplanen for Arresø (tinblyst d. 8/6 1945),
og da ejeren d. 12/2 1949 indgav ansøgning til (;verfredningsn.evnet
om tilladelse til at bygge p~ gru!lden, fik han ved skrivelse af
19/4 s.~. afslag.

Han har derefter Ved skr. af 19/9 1949 i henh. til naturfred-
ningslDvens § 31 beg~ret fredningssag rejst, idet han opgør sit
erstatningHkrav saledes:
l) Grunden har en størrelse af 6140 kv. alen, hvis v~rdi må ansættes
til 50 0re pr: kv.olen. Da han ikke kan drive hønseri på den (ej,..-,
heller fra det hus, han ?j-::ri grundens umiddelbare nærhed, idet han
da ikke kan føre tilstrækkelig k''Dtr"l med hønsene), er grunden værdi-
løs f'lrham. lIan f ,rlcnger sig derf 'r lilkendt dens v.:erdimed

~ 3CJ7CJkr.
2) Hertil kommer andel i 'mkflstning.;rved køb: 24,4 CJkr. og
3) udgifter til landinspektør lG6,35 kr.

Hans samlede erstatningskrav udgør således 32CJl,75 kr.

Idet nævnet tiltr3der, at f 'rm~let med fredningsplanen for
Arresø k.ræver, at det her 'mhaudlede ar'eal p.g.a. sin beliggenhed
umiddelbart ved søen "g den ,ffentlige vej fra Frederiksværk til
Auderød bør fredes (i det nedenflr mJVnte 0mfang), finder man, at
der bør tillægges ejerGn en erstatning på 221)CJkr.

Der er herved tacset hensyn til dels at arealet (der til
grundskyld er vurderet til 9 J'J kr.) tr ,ds fredningen vil kunne dyrkes
som have, dels til, at det iflg. sin beliggenhed skønnes at være
mindre velegnet til b~byggclse, hv,rfnr den ansatte værdi (50 øre pr.
kv.alen) må anses snm værende for høj.

S~vel Frederiksv ..erkkommune s)m Kregme-Vinderød s 'gneråd
har erklæret sig uinteresseret i fredningen 19 v~grer sig derfor ved
at yde n'get bidrag til dennes genncmf0rGlse.

Erstatnin[,en vil hel'efter V<i;reDt f J!'d31emellem Statskassen
0g Frederiksborg amt, ~,_led~s at d=t under hen~yn til, at denne



j,

-2-
fredning må anses s '1m ot led i en '~mfnttende fredning (alle Arresøens
,mgivelser) pjl~ggss Statskassen at udr~de de to tredjedele.

Herefter bestemmes;
Matr.nr •. ge af Auderød by, Kregme-Vinderød sogn, fredes

s~ledes, at nmradet skal hsnligge i sin nuværende tilstand.
Det er navnlig f'rbudt:

l) at opføre bygninger uf c·nhverart, herunder drivhuse, indretninger
til drift af pelsdyruvl, gara3er, b~der eller skure samt at anbringe
indretninger, der kan virke ~kæillmende,derunder ledningsmaster
r'l.lign.
2) at flretage af3ravning eller sk~mm8nde opfyldning af det na-
turlige j 'rdsm~n ~11er henkaste affald herpå,
3) at f~retage s~dan beplontning af arealet, at udBigten over søen
efter n~vnets skøn f0rringes,
4) at benytte are~let til parkering eller teltslagning eller på
anden måde s"m Lojl'plads.

Den ejeren stalv erksDrbe jddr J .Karl (lIsen tillagte erstat-
ning 2200 kr. udredes med 1466,67 kr. af Statskassen og 733,33 kr.
af Frederiksborg amt.

Kendelsen vil V.lre at tin~lyse s 1m servitutstiftende på
matr.nr. ge af Auderød.

Påtaleret har fredningsnævnet
J.L.Bueh. Carl Poulsen.

f0r Frederiksb·)rg amt.
Knud Knudsen.

, ,
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KENDELSE
***************

afsagt den }. Decb. 1947
af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

I 1946 ansøgte Harald Pedersen, som da var Ejer af Matr. Nr. 9 c og 9 d af ~ jerø~
By, Kregme-Vinderød Sogn, hvilken Ejendom er inddraget under Fredningsplanen for Arresø,
Overfredningsnævnet om Tilladelse til at opføre et Beboelseshus, idet ban paa Ejendommen
drev Kaninfarm og Hønseri.

Nævnet ud talte i denne Anledning den 11. Maj 1946, at man ikke kunde anbefale e~ Be···
byggelse paa det Sted, Ansøgeren havde tænkt sig, men at man specielt under Hensyn til,
at Ejendommen var købt før Fredningsplanen fremkom, kunde anbefale en Bebyggelse paa en
fjernere Del af Grunden.

Den 21. Juni 1946 bragte Ansøgeren Sagen i Erindring, idet ban henviste til, at
han havde oa. 300 Angorakaniner (foruden Høns, Gæs ~g Ænder), som skulde i Hus til September

r- Den 19. Aug. 1946 meddelte Ansøgeren, at han, da han stadig intet havde hørt til
Sagen, havde solgt Matr. Nr. 9 d, hvorhos han ansøgte om Tilladelse til at bygge et Hus
paa Matr. Nr. 9c, der er beliggende umiddelbart ved Arresø.

Denne Ansøgning blev afslaaet af Overfredningsnævnet d. 19. Novbr. 1946 med den Til-
føjelse, at Ansøgeren herefter vilde være berettiget til at begære Fredningssag rejst.

Han har derefter ved Skr. af 18. Okt. 1947 begæret Fredningssag rejst i Henhold til
'.'.Naturfredningslovens § 31.

~ Under denne Sag fremsætter han Erstatningskrav dels for det Tilfælde, at man nægter
ham at bygge paa Matr. Nr. 9o, dels i Anledning af det Tab, han har lidt derved, at han
fordi Sagens Behandling trak i Langdrag, blev afskaaret fra at fortsætte med Driften
af sin Kaninfarm, hvilket sidstnævnte Tab han opgør saaledes;

Tab ved Salg af Kaninerne; 10.135 Kr.
Arbejde ved Kaninburene: 530 -
Tegning til et Hust 1~0 -
Brønd: 150

lalt 10.945 Kr.
hvortil kommer en tabt aarlig F~rtjene8te paa ca. 9.500 Kr.

Herefter gør han Krav paa en samlet Erstatning paa 25.000 Kr.
Nævnet maa anse Pedersen for berettiget til at fremføre dette Krav under nærværende

_.Sag, uagtet denne kun drejer sig om Matr. Nr. 90, idet det paastaaede Tab hidrører fra,
at Matr. Nr. 9 d, som han tidligere har været Ejer af, er blevet inddraget under den
nævnte Fredningssag.

Med Hensyn til dette Krav bemærker et Mindretal indenfor Nævnet følgende:
Pedersen hævder at han først har faaet Kendskab til Fredningsplanen efter at Kani-

nerne var blevet anskaffet. Dette maa antages at være rigtig.
Af den i Naturfredningslovens §§ 9 og 22 indeholdte Grundsætning (i Forbindelse med

almindelige Erstatningspr:.nciper) synes nu at maatte følge, at der maa tilkomme Pedersen
en rimelig Erstatning for det Tab han har lidt derved at Behandlingen af bane Ansøgning
ikke har kunnet tilendebringes saa hurtigt, Bom det efter hans særlige Interesser vilde
have været ønskeligt.

Paa den anden Side skønnes det, at Pedersen selv har udvist for ringe Forhandlings-
vilje og for stor Utaalm~dighed. Hvis han havde indgaaet paa at lægge Huset pan det af
Nævnet foreslaaede Sted, er det sandsynligt at Sagen kunde været fremmet ret hurtigt, og
hvis han havde ventet nogen Tid med at sælge Jorden og Kaninerne, havde han utvivlsomt
faaet Tilladelse til at anbringe Huset paa det ønskede Sted. I alt Fald har Køberen af
Jorden af Overfredningsnævnet do 19. Novbr, 1946 faaet Tilladelee til at opføre et Hus
netop paa det~e Sted.

Da Pedersen saaledes selv i ikke ringe Grad er Skyld i det lidte Tab, skønnes Er-
statningen ikke at burde fastsættes højere end til 2.000 Kr. Et Flertal indenfor Nævnet.
finder derim~d at Betingelserne for at tilkende Pedersen nogen Erstatning i forannævnte
Anledning ikke er til Stede i det her foreliggende Tilfælde.

Med Hensyn til Matr. Nr. 9 c bemærker Nævnet, at det drejer sig om en ret smal St~im-.
mel Jord mellem Arresø rg Arderød-Brederød Vejen. Pedersen angiver Størrelsen til 8596 K'la.,
dratalen, hvad der skønnes at være rigt_gt.

Grunden er efter sin Form og Beliggenhed lidet egnet til Bebyggelse, men de~ kan
dog ikke bestrides, at der paa det bredeste Sted vil kunne opføres et Hus, saafremt der
gives Dispensation fra Kommlm~'n~ Byggelinie-Regler, en Dispensation som sandsynligvis i
dette Tilfælde vilde blive givet.

Iøvri~t har Pedersen anført, at han vil kunne udnytte Grunden til Anbringelse af
Kaninbure (og selv leje sig ind et Sted i Nærheden). lmn tilføjer, at hvis han hverken
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maa bygge paa Grunden eller have Kaninbure paa den, ønsker han at sllIge dtlnp hvad der an-
tagelig vil volde ham nyt Tab.

Nævnet skønner, at en Bebyggelse - der utvivlsomt tillige vil medfere Beplantning -
paa dette Sted vil være i sas afgjort Strid med de Formaal, der er tilsigtet ved Fred-
ningsplanen for Arresø, at den bør forhindres, og at det samme gælder - endda i højere
Grad - m.H.t. Kaninbure. Arealet bør derfor fredes Bom nærmere anført nedenfor, saale-
des at der tillægges Pedersen en Erstatning paa 1.000 Kr.

Med Hensyn til Fordelingen af Erstatningen bemærker Nævnet: Selve den her omhandlede
Fredning er naturligvis kun af ringe Omfang, men da den natU1"ligt maa ses som et led i
et større Hele, nemlig den samlede Fredning af Arresøs Omgivelser, har den i Virkelighe-
den eas vidtrækkende en Betydning, at det maa anses som rimeligt, at de to Tredjedele af
Erstatningen udredes af Statskassen.

Herefter bestemmes.
Matr. Nr. 9 c af Auderød By, Kregme-Vinderød Sogn fredes saalede8, at det skal hen-

ligge i sin naturlige Tilstand.
- Det er navnlig forbudt at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Drivhuse, Boder /

eller Skure, at anbringe Indretninger, der efter Nævnets Skyld kan virke misprydende, der-
under Ledningsmaster o. lign., at henkaste Affald paa Areaiet--og at foretage Beplantninger
paa dette.

I Erstatning herfor tillægges der Harald Pedersen 1.000 Kr. der udredes med to Tredje-
dele af Statskassen og een Trediedel af Fr.borg Amt.

Kendelsen vil være at tinglyse Bom servitutstiftende paa det anførte Matr. Nr. Paa-
taleret har Fredningsnævnet for Fr.borg Amt.

J. L. Buch. Carl Poulsen.
Knud Knudsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne Kendelse kan kun kræves hvis den i Løbet
af 4 Uger 1ndankes for Overfredningsnævnet. Torvegade 21, København K.
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