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Fredningen vedrører:

Holmevej Træer

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

09-01-1948

Kendelser

Deklarationer

•

09-07-1948

•
FREDNINGSNÆVNET>

•

•

•
U D S K R I F rp
af
Forhandlingsprotokollen for Frednin~snævnet
.ij;sw1rj) de Amtsrafldskreds.

•

for

W-~-rAar 1948, den 9.Januar blev i Sagen
F.S.Nr. 63/lg47: an~aaende Fredning af Træer ved Holmevej i Vedbæk
afs8~t sadlvdende
K e n d e l s e
Danmarks Naturfredningsforeninp; har ved Skrivelse af
lS.Juni 1947 rejst Fredningssag med Hensyn til de Sknvtr~er, snm
findes paa følgende Matr.Nr.r af Vedbæk By og Sogn, nemlig;
Matr.Nr. lbr, der ejes af Arkitekt A. Friberg,
Matr.Nr. 7~, der ejes af Grosserer B.Nørrekjær,
Matr.Nr. 7~1, der ejes af Læ~e M.Philipsen,
Matr.Nr. 7~~, der ejes af Fabrikant F.Scherffenberg Møller
Matr. Nr. 7 P.P., de ['e,ies af samme
Matr.Nr. 7p-o, der ejes af Konsulinde A. Lange,
Matr.Nr. 7~~, der eje~ af Fru E.Johannsen,
Matr.Nr. 7 ~i, der ejes af Direktør A.Rasmussen,
Matr.Nr. 7 ~.~, der ejes af Direktør A.Jensen.
De paagældende Tr~er - ialt 51 - er vist paa en Plan, der
er vedhæftet denne Kendelse. Det maa efter det under Sagen oplyste
antages, at Træerne alle omfattes af Fredskovspligten ef~er Skovloven.
Nævnet har besi~tiget de paagældende Træer ved flere
M~der, hvortil vedkommende Lodsejere Og Myndigheder har været indvarslet.
Fra Ejernes Side har Tanken om egentlig Fredning af de
paagældende Træer fa~et Tilslutning, idet alene Fru Johannsen
har ytret Ønske '1m Ret til at fJ:lldede tre Bøgetræer, som staar
paa hendes Grund nærme st Holmeve j, efterdi det er hende's Agt
paa den~e Del af Grunden at npføre en Villabygning eller sælge
dette Grundstykke til Villabebygoelse.
Efter Nævnets Besigti~else finder Nævnet at b~~de undtage
følgende Tr~er fra Fredningen, nemlig en Eg paa Matr.Nr. 7 al, nær
ved Grænsen til Matr.Nr. 7R1. 3 Bøge paa Matr.Nr. 7 po, Vest,
Syd og Sydøst fnr den der beliggende Villabygning, den østligste
Bø~ paa Matr.Nr. 7 bt

ng

endeliG en Bøg nær Villabygningen

poa

;l
I

•

-2-

Matr.Nr. 7 a~. Disse Træer, der pa~ den vedhæftede Plan er mærket
henhnldsvis 2, 3, 4, 5, 9 og lu, findes efter deres Karakter ikke
at være egnet til Fredning i Medfør af Natu~fredningsloven, men
Fredningsnævnets BestemIIIeIseherl"lmberører selvfølgelig ikke den
Grundene og Træerne paahvilende Fredskovpligt.
Med ,disse Undtagelser finder Nævnet i Medfør af Naturfredningslovens § l at kunne gennemføre Fredningen som begært,
idet Navnet maa anse de øvrige Tr~er fnr sau smukke og monumentale,
at de i hø~ Grad maa anses for fredskovsværdige. Nævnet finder dog
at maatte udtale med Hensyn til de 1 Træer, som Ejerinden af ~atr.
'~
Nr. 7 ~r, Fru Johannsen, ønsker undtaget fra Fredningen, og scm
ua8 vedhæftede Plan er mErket 6, 7 og 8, at Fredningen for dis,
se Træers Vedkommende kutlforeløbig, Og at Nævnet, naar p~atænkt
Byggeri uaa'denne Grund til sin Tid kommer til Udførelse, da vil
tage endelig Stilling til Sbørgsmaalet om Fredningens Oprethol~ '~e
for disse Tr~ers VedkommendJ.
løvrigt fredes de I"lmmeldterrræer'pau' s'amtlige'Grunde;
saaledes, at de ikke maa fældes, tophugGes, opstammes, rodhugkes
eller paa anden Ma~de beskadiges. Der findes ikke at være Grundlag
for Erstatning f0r den herved deklarerede Fredning, hvilkel ej heller er krævet af de respektive L0dse~ere.
T h i b e s t e m m e s:
De paa Matr. Nr. 7 b~, '7 g, 7 J~~,. 7 ,!!:!: " 7 PJ?, 7 P.o,
7'?~, 7 af og 7 are af Vedbæk By og Sogn staaende pa~ vedhæfteue
Plan viste'Træer, bortset fra de 0venfnr'særlig undtagne, fredes
saaledes, at de ikke maa fwldes, tophugges,'npstammes, rodhu~f" "
eller Daa anden Maade beskadiges.
Denne Kendelse at efterkomme under Adfærd efter Lnven~
Paatuleret tillægges Fredningsnævnet o~ Danmarks
L
:
Naturfredningsf~rening.
sign. Heide-Jørgensen
Chr. Hauch.
Fr. V. Kiørbae ..
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR KØBENHAVNS

Ar 1985
Københavns

FOR

den

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

29. maj

foretages

for Fredningsnævnet

for

amtsrådskreds:

F.S.50/1985:

Ansøgning

om tilladelse

udstykning

af matr.

og 7 bi Vedbæk

l) skrivelse

nr.

8, Vedbæk,

søgning

om tilladelse

af fredet

7 ar

Vedbæk,

Holmevej

ning
Der

by,

til

samt

an-

til

fæld-

bøg.

fremlagdes:

af 29.

januar

1985

fra landinspektør

Steen

Jacobsen

til nævnet.

e

e
e

2) fotokopi

af skematisk

3) fotokopi

af måleblad.

redegørelse.

4) kortbilag.
5) skrivelse

af 28. marts

1985

fra Søllerød

kommunalbestyrelse

til

nævnet.
6) skrivelse
Danmarks

af 9. april

1985

fra nævnet

Naturfredningsforenings

B. Peschardt-Hansen
7) skrivelse

af 21. maj

med

til repræsentanten

lokalkomite,

for

civilingeniør

påtegning.

1985

fra statsskovrider

J.U.

Wedel-Heinen

til nævnet.
8) fotokopi

af skrivelse

landinspektør

Steen

af 24.januar
Jacobsen.

1985

fra Skovstyrelsen

til

9) fotokopi

af nævnets

kendelse,

lo) fotokopi

af fredskovsdeklaration

11) fotokopi

af skrivelse

Steen

Jacobsen

12) fotokopi

afskriveIse

13)

fotokopi
J.U~

af skrivehse

Wedel-Heinen

14) skrivelse
disses

af 25. januar

til landinspektør

fremgår

at byggelinien
"skel"

1985

e

sag meddeles,

godkendt
tes

det

udstykningen

re i hver

linie

J.U.

at Søllerød
skel

flyttes

mellem

mindst

Wedel-Heinens

bøg på matr.

med

kommunalbeparcellerne,

20 m fra eksi-

skrivelse

nr. 7 ar Vedbæk

matr.

2 parceller

i Søllerød

at tilbagesende

på betingelse

forbebyggelsen
anbefale,

nr.

7 bi.

fremkommer

af 21.

by,

Vedbæk,

den til udtalelse
for sit vedkommende

Ved deling

tidligere
fredede

bøgetræ

på naboejendommen,
at fredningen

betingelse
mellem

matr.

Skovtilsynet
om en byggenr. 7 ar og 7 bi.

påejendommen
matr.

ophæves."

flyt-

af de 2 matrikelnum-

2 byggemuligheder.

skel

fremhar

af, at fredskovspligten

kommunalbestyrelses

på 20 m fra det

tilsynet

medlemmerne

indhold:

Da det sidste
fare

foreslåede

at skovti1synet

til engarealet,

er enig

til

8.
Ved hoslagt

sendte

fra statsskovrider

mod engarealet.

af en fredet

Holmevej

1985

kommune

Steenjacobsen.

bilag,

mod engarealet

har sålydende

"Fældning

fra Søllerød

fra nævnet

af sagens

Statsskovrider
maj

1984

har cirkuleret.

har anbefalet

sterende

fra landinspektør

påtegninger.

Det

men

1985

Jacobsen.

af 22. maj 1985

Sagen

styrelsen

1948.

kommune.

af 30. oktober

Steen

12. juli

med kortbilag.

af 29. januar

til Søllerød

til landinspektør

e
e

tinglyst

frembyder

nr. 7 af,skal

skov-

Danmarks
ingeniør
det

Naturfrednings

B. Peschardt-Hansen

synes

urimeligt

har

at tilladelse

lokale
efter

repræsentant,

besigtigelse

til

fældning

civil-

udtalt,

af den

at

fredede

bøg meddeles.
Nævnets

4t

medlemmer

til udstykning

af ejendommen

mod engarealet

flyttes

er enige

om at meddele

på betingelse

mindst

tilladelse

af, at byggelinien

20 m fra eksisterende

"skel"

mod

engarealet.
Nævnets
meddele

medlemmer

tilladelse

til

Af hensyn
§ 58 stk.

4 tilføjes

fældning

til

og kommunalbestyrelsen

nævnet

af: Miljøministeren,

vens
rende

foreninger

§ 8, ~

~

enige

fredede

afgørelse

indbringes

og institutioner

og at tilladelsen

at ville

bøg.

foruden

og Amtsrådet

jfr.

kan

samt

naturfredningslo-

fra modtagelsen

ikke

af andra-

for Overfrednings-

Hovedstadsrådet

er 4 uger

om ikke

i naturfredningslovens

nævnets
kan

klagefristen

udskrift,

af den

bestemmelsen

det,

geren

anerkendte

er endvidere

af nærvæ-

udnyttes

før udløbet

af klagefristen.

e

Sagen

sluttet.

e
e

l. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:

Fr8dningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 •

-=., ~A4

, den

29. maj

1985.
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U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1986

•

forKøbenhavns
Holmevej
F.S.

den

KØBENHAVNS

7. maj

amtsrådskreds

8, hvor

FOR

møde

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

kl.

14.00

afholdt

på ejendommen

Fredningsnævnet

matr.nr.

da foretoges:

232/1985:

Klage

fruSusan

i anledning
byggelse
fredet

i nærheden
bøgetræ

tilhørende
sidst

e

e

Kønigsfeldt

af planlagt

7 ar Vedbæk,

e

7 ar Vedbæk,

be-

af et

på matr.
Holmevej

Flemming

foretaget

nr.
8,

Hvid

-

6. marts

1986.
Nævnet
l) formanden,
2) det

var

civildommer

af Søllerød

kommune

landsretssagfører

Erik

3) det

mødt

således:

I.Heide-Jørgensen.
udpegede

medlem

afnævnet,

fhv.

borgmester

Øigaard.

af Hovedstadsrådet

udpegede

medlem

af nævnet,

gårdejer

Poul

Jensen •.
Der
l) skrivelse

fremlagdes:

af 15.april

1986

fra

landinspektør

Steen

Jacobsen

til

nævnet.
2) nivellementsplan

for projekteret

'bebyggelse.

3) indkaldelse.
4) skrivelse
forvaltning,

af 29. april
til

nævnet.

1986

fra Københavns

amtskommune,

teknisk

For
Dannisøe

og Jan

Søllerød

Harboe,
For

kommune

Statsskovrider

med

landinspektør

It

rådets

vegne

havde

var

ikke

lade

bemærkninger

mødets

Kønigsfeldt

sig

Hvid

var mødt

sammen

var mødt.

teknisk

forvaltning,
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FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHAVN

FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

RE6.NR. 1129.
Gladsaxe, den 4. maj 2004
" FRS nr. 20104 BH

Søllerød konunune
Byplan
Rådhuset
0verødvej 2
2840 Holte

Jr. nr. BVP40587.bm - sagsnr. 040050 - ansøgning om fældning af fredet asketræ på matr.nr. 7 bt Vedbæk, Holmevej 11, Vedbæk.
Søllerød kommune har i skrivelse af 29. marts 2004 på vegne ejeren ansøgt om dispensation til at fælde et asketræ på ovennævnte ejendom.
Det pågældende træ er omfattet af deklaration af 12. december 1947, hvorefter det
ikke må fældes uden tilladelse fra fredningsnævnet.
Søllerød kommune har oplyst, at der allerede er plantet en ny ask til erstatning, og
at den har en højde på ca. 5 meter.
Københavns amt har i skrivelse af 13. april 2004 indstillet, at der meddeles dispensation til det ansøgte efter forudgående høring af Jægersborg Statsskovdistrikt.
Det fremgår imidlertid, at sagen er fremsendt til Søllerød konunune af Jægersborg
Statsskovdistrikt, der ikke har haft bemærkninger.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til det ansøgte, på betingelse af, at der til fredningsnævnet fremsendes
en ny situationsplan til deklarationen, hvor placeringen af den nye ask er markeret.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på
gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjenuneside www.nkn.dk.

L(yc/I-

/2// J~O(JO!

177-

(JO

.1

Side 2/2
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~ et-rt21,~v
Hans Chr. Poulsen
formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Rudersdal Kommune
Att.: Lone Wille Jørgensen
Via e-post LWJ@rudersdal.dk

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-67-2016
Den 16. marts 2017

Fredning af træer ved Holmevej – fældning af et træ
Kommunen har på vegne lodsejer Bo Lysen over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til fældning af træ på ejendommen matr.nr. 7bp Vedbæk By, Vedbæk, beliggende
Holmevej 21B i Vedbæk. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af det til afgørelsen vedlagte kortbilag.

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afførelse af 12. december 1947 om fredning af træer ved Holmevej i Vedbæk.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at de berørte træer ikke må:
”fældes, tophugges, opstammes, rodhugges eller paa anden Maade beskadiges”

Internationale naturbeskyttelsesområder
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Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
Kommunen har på fredningsnævnets foranledning foretaget en habitatkonsekvensvurdering
og har på den baggrund konkluderet følgende:
”Egetræet er, i kraft af sin alder med furet bark, forgrenet krone mv., potentielt fouragerings- og
levested for insekter og fugle. Det er formentlig også redested for spætmejse eller anden mindre
hulrugende fugleart.
Det kan ikke udelukkes, at indgangshullet kan passeres af en flagspætte og dermed være redehul
for arten. Redehullet kan også potentielt være opholds- eller ynglested for flagermus. Det vil
kræve særlig undersøgelse, at fastlægge disse forhold med sikkerhed.
Ud fra hensynet til træet, som muligt ynglested for flagspætte eller/og flagermus, og et samtidig
ønsket om fældning (herunder sikkerhed) foreslås et af to tiltag, eller evt. i en kombination:
a) Træet beskæres et stykke over det eksisterende indflyvninghul, som befinder sig 5-6 meter
over jorden. Den nederste del af træet vil stå tilbage, som levested for insekter, fugle, flagermus m.v. Beskæringen skal tage hensyn til evt. ynglende fugle og flagermus og bør derfor
ikke finde sted i perioden april – juni.
b) Hele træet fældes, hvilket kan lade sig gøre i perioden september – oktober jf. artsfredningsbekendtgørelsen. I denne periode vil spætter, hulrugende fugle eller flagermus ikke direkte
blive berørt.”

Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Rudersdal Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation på følgende vilkår:




Der foretages genplantning med tre nye egetræer af arten Quercus robur i en højde af
min. fire meter og en stammeomkreds på 12 - 14 cm en meter over terræn,
Genplantningen sker på et nærmere aftalt areal, og
Fældning og genplantning sker samtidig.

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at foreningen ikke udtaler sig imod en dispensation, hvis nærmere bestemte hensyn vedrørende flagermus iagttages.
I afgørelsen har deltaget dommer Søren Holm Seerup (formand), Birthe Aasted (udpeget af
miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune).
Afgørelsen er truffet i enighed.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet på følgende vilkår:
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Der foretages genplantning med tre nye egetræer af arten Quercus robur i en højde af
min. fire meter og en stammeomkreds på 12 - 14 cm en meter over terræn,
Genplantningen sker på et nærmere aftalt areal, og
Fældning og genplantning sker samtidig.
Fældning skal ske i perioden september – oktober.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. Det følger endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag.
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har
haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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