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Undertegnede direktør Jac0b Kjerulf, "Friheden",
Høsterkøb pr. Børsh )lm skøder ')gendeli,g 0verdrager til
landbruLsministeriet (statens j ,rrll,wsudvalg) på jordfondens
vegne den mig tilhørende ub8by~gede ejend,m matr.nr. 2~,
2 Æ, 2 n, 2 2, 2 R HøsL~rkøb by og matr.nr. 2 A Ubberød by,
Birkerød sogn,. • .••••••

3 •
Køberen er bekendt med oG respekterer, at der i henh0ld

til 0verfredningsn~vnets skrivelse af 101maj 1948 pål~gges
parcellerne matr.nr. 2 l!h 2 n, 2 2 og 2 ll. Høsterkøb by,
Birkerød sl13n, følgende servitutbesternmelse gående ud på;
at de erhversmæssigt kun må lldnyttes som almindelige land-

brugsejend0mme eller gartnerier, derunder frugtplantage,
at de kuu må f lrsynes med de til drif.ten sl1mf)ran nævnte

fl1rnødne bebr)elses- og avlsbygninger, hvis udseende og
placering skal g)dkendes af fredningsnævnet )g kQmmunens
tekniske f0rvaltning,

at der på parcellerne ikke må opføres drivhllse og mistbænke
uden fredningsn.Dvnets "g forval tningens tilladelse,

at de på parcellerne værende vandhuller kun må opfyldes i
det omfang, s,'mm ,t"rvej'ensonl eg gør det nødvendigt og
naturlie;t, mcn vandhullerne 'lgderes n::ermeste0mgivelsers
ti1stand I1gudseerJde skal iøvrigt stedse sø~e8 bevaret,

at det er fr,rbudt at f lretae;eqpfyldning af vandhullerne
'lgat benytte deres bredder til oplag Clf enhver art eller
til henkastning af affnld,

at parcellerne ikke yderli.:..,eremå udstykkes.
Denne bestem~else vil v~re at tinglyse servitutstif~en_

de på matr.nr. 2 Æ, 2 n, 2.2og 2 R, Høsterkøb by, Birkerød

Påtaleberettiget er fredningsnævnet, Birkerød kommunes
tekniske f Hval tning og kolqnihaveforbundet f'1rDanmark •
. . . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . .
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København, den 26'august 1948.
som s&lger: Kjerulf.

Lyst d~n 13 'september 1948.

Afskiftens ri~il~hed beskr~ftes;
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REG. NR. O. l/r; $'. 00 O
25 JUli 1989

:> Naturfredningsnævnet for
,: Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

e
Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN l ~III~-oOOI
Akt. nr. T I

•
I

I

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade S, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kl. 9-12

F. S. nr. 8 O/ 8 9

Ang. bebyggelse på matr. nr. 2 Q HØsterkØb,
HØrsholm Kongevej 35, HØrsholm.

Ved brev af 2. juni 1989 har BirkerØd Kommune, Teknisk Udvalg,
ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et ca.
360 m2 stort væksthus med tilbygget udstilling og personalerum på
matr. nr. 2 o HØsterkØb.

Ejenpommen er beliggende i landzone og er omfattet af skovbyg-
gelinie mod Rude Skov samt af fredningsdeklaration lyst den 13.
september 1948. IfØlge fredningsdeklarationen må ejendommen er-
hvervsmæssigt kun benyttes som almindelig landbrugsejendom eller
gartneri, derunder frugtplantage, den må kun forsynes med de til
driften som foran nævnte fornØdne beboelse s- og avlsbygninger, hvis
udseende og placering skal godkendes af Naturfredningsnævnet og
kommunens tekniske forvaltning, og der må ikke opfØres drivhuse og
mistbænke uden fredningsnævnets og forvaltningens tilladelse.

IfØlge kommunens oplysning er bygningshØjden ca. 5,5 m.
IfØlge ansøgningen er tilbygningen en let "glasbygning" med

træskelet og felter af 2-lags termoruder. Ved personalerum udfØres
en let ydervæg med eternitfacadeplader over og under vinduer. Tag/
loft udfØres af klare 3-lags "Fastlock" kanaltagplader - med kort
kolabstid - og forstærket med tilhØrende alu-profiler.

Teknisk forvaltning har indstillet projektet til anbefaling.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og

miljøforvaltning samt HØrsholm skovdistrikt.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af bestem-

melsen i naturfredningslovens § 47, stk. 1, nr. 1, og fredningsde-
klaration lyst den 13. september 1948 for sit vedkommende tilla-
delse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger på vilkår, at der meddeles fornØden zonelovstil-
ladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeisens meddelelse.
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Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse
kan derfor ikke udnyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58.

En genpart af afgØrelsen er fremsendt til arkitekt og rådgi-
vende ingeniør Leo Andersen, Bistrupvej 135, 3460 BirkerØd.

~ ktctiUttLis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.
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Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

KtU. AK. '\ f;;:;;>. '-" '-"

1 6 JAN. 199jHillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3..00 Hillerød
Tlf. W2- 26 98 00 m1.ll9-t2

F. S. nr. 134/90

MOdtaget r
Skov- og NaturstvrelqPf"l

1 7 JAN. 19q1

Ang. etablering af motel og restauration på matr. nr. 2 E
HØsterkØb, HØrsholm Kongevej 39, HØrsholm.

Ved påtegning af 5. oktober 1990 har BirkerØd Byråd, Teknisk
Udvalg, til Naturfredningsnævnet fremsendt ansøgningsskrivelse af
12. september 1990 fra direktØr Ingerlise Larsen om principiel til-
ladelse til indretning af et mindre antal værelser med mulighed for
opredning for 3-4 personer pr. værelse og indretning af mindre re-
stauration/galleri på ejendommen matr. nr. 2 E HØsterkØb.

Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af skov-
byggelinie for Rude Skov og af servitutbestemmelser i henhold til
Overfre~ningsnævnets skrivelse lyst den 13. september 1948, hvor-
efter blandt andet er bestemt,
at ejendommen erhvervsmæssigt kun må udnyttes som almindelig land-
brugsejendom eller gartneri, derunder frugtplantage, og
at ejendommen kun må forsynes med de til fornævnte drift fornØdne
beboelses- og avlsbygninger, hvis udseende og placering skal god-
kendes af Fredningsnævnet og Kommunens tekniske Forvaltning, som
har påtaleret tillige med Kolonihaveforbundet for Danmark.

Af ansøgningsskrivelsen fremgår, at ejendommen hidtil har været
benyttet til kontorerhverv, hvorfor en ændring til motel og restau-
rationserhverv findes at være til gavn for området som helhed.

Kommunens tekniske Udvalg har i sin påtegningsskrivelse anfØrt,
at det er kommunens vurdering, at området - på trods af beliggenheden
ved Kongevejen og Helsingør-motorvejen - indgår som et væsentligt
landskabsstrøg, der forbinder landområderne mellem HØsterkØb og
Sandbjerg, hvorfor en forØgelse af aktiviteterne i området som an-
søgt findes at være i strid med såvel fredningsdeklarationens inten-
tioner som by- og landzoneloven.

Det er under sagsbehandlingen oplyst, at den eksisterende villa
er bygget i 1967 og godkendt i henhold til fredningsbestemmelserne.

Miljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1~1I1:z-0001
Akt nI t{ 3.
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Hovedstadsrådet har den 5. januar 1983 meddelt tilladelse til
indretning af kontorer i underetagen med beskæftigelse af indtil 9

. "
medarbeJdere ..

Hovedstadsrådet har ved skrivelse af 16. februar 1989 i hen-
hold til by- og landzoneloven meddelt afslag på ansØgning om til-
ladelse til opførelse af en ca. 500-600 m2 stor lade/lagerbygning
til opbevaring af frugter m.v. fra parken, lager i forbindelse med
den erhvervsmæssige udnyttelse af den værende villabebyggelse, ga-
rage og reparationsplads for firmaets lastvogn, traktorer og Øvrigt
maskinel.

Afslaget er begrundet med, at det ansøgte findes at stride mod
de intentioner, som by- og landzoneloven tilsigter at varetage, idet
man specielt har peget på områdets landskabelige værdi.

Ved samme skrivelse har Hovedstadsrådet anfØrt, at man er ble-
vet opmærksom på, at hele ejendommen anvendes erhvervsmæssigt i strid
med tilladelsen af 5. februar 1983 og anmoder om, at forholdet lov-
liggøres.

Nærværende sag har den 8. oktober 1990 været forelagt Frederiks-
borg Amt, Landskabsafdelingen, der_ved skrivelse af 18. december 1990
har meddelt som sin vurdering, at det ansøgte vil være i strid med
fredningsdeklarationens formål og erklærer sig herved således enig
i kommunens vurdering.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af de for-
nævnte den 13. september 1948 lyste servitutbestemmelser, at det an-
søgte vil medfØre en sådan øget aktivitet i området, at det vil være
i strid med de intentioner, som servitutbestemmelserne tilsigter at
varetage, hvorfor nævnet meddeler afslag på ansøgningen.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og in-
stitutioner, der virker for gennemfØrelse af naturfredningslovens
formål.

En genpart af afgørelsen er fremsendt til direktØr Ingerlise
Larsen, Sims Invest ApS, Maglemosevej 4, Sandbjerg, 2950 Vedbæk.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 HØrsholm.

dWl rJctLU,()~
Lis Lauritsen

formand



" Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
TIf.'tl2 - 26 98 00 ml. kl. 9·12

Hillerød, den

F. S. nr. 161/90

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 FEB, 1991

Ang. bebyggelse på matr. nr. 2 ri HØsterkØb,
HØrsholm Kongevej 35, Hørsholm.-o. . . ". . ,.0 •• : • • o" ., ' ••

Ved brev af 19. ~ovemb~r 1990 har .~ohn Svendsens Bygni~gs~, . ~.'
• r ~ • • • ' I • " • ••, .'e· .: ' snedkeri, ·.Hørsholm,ansøgt· 'Birkerød,Kommune, "Tekni'sk'-Fo'rvaltningr" ',:..; .

om byggetilladelse til en tilbygning på matr. nr. 2'0 HØrsholm.
. Ved påtegningsskrivelse af 3. december 1990 har BirkerØd Kom~

/.:.,yl.:;" .~;,:..:!. ;~~~,~: •.·:Z:~~,~~~\~~J~.~;:.~:~~,~'~;":.;..~~~~~~~~.J..:.f.~:~;~,~~~,~5!.~.s.~~tr~'~~',T~\~f~.....'~:;~'~:'~O'):,',i;'.;"
. net med oplysning om, at eJendommen·er omfattet af skovbyggel~n~e

l'.' :"0 ',:". <.fqr,".R\,lqe .~ov.:,oq.:~f :·,f~edningsd~k1.~u:a~~.:on,lyst.den '13.::septemb~r .;. ". ""'. .
',1948'. '.. ,,"'.:' ...., .'

I

.. ,' .....

. : .. - .

BirkerØd Kommune har anbefalet ansØgningen.
Ejendommen er beliggende i landzone, og ifølge ~ornævnte fred-

ningsdeklaration må ejendommen erhvervsmæssigt kun benyttes som al-
mindelig landbrugsejendom eller gartneri, derunder frugtplantage,

. .' '. .
den må kun forsynes med de til driften som foran nævnte fornØdne
beboelses- og avlsbygninger, hvis udseende og placering skal god-
kendes af Naturfredningsnævnet og kommunens tekniske forvaltning,
og der må ikke opfØres drivhuse og mistbænke uden fredningsnævnets
og forvaltningens tilladelse.

Ansøgningen omfatter en pakkelade af areal 204 m2 til brug i
forbindelse med gartneriet, således at der er plads til forårsplan-
ter, spagnum, plantejord m.v. i en lukket bygning.

Eksisterende bebyggelse er anfØrt som værende bolig af areal
2 2136 m og væksthus af areal 360 m .
Den ansØgte pakkelade er projekteret opført som tilbygning til

væksthuset.
Naturfredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 15. juli 1989

for sit vedkommende tilladelse til en ansøgt bebyggel~e omfattende
et ca. 360 m2 stort væksthus med tilbygget udstilling og personale-
rum på vilkår af fornØden zonelovstilladelse.

Sagen har af nævnet været forelagt Frederiksborg Amt, land-
skabsafdelingen samt Frederiksborg Statsskovdistrikt.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 17~((2 -00 et}

Akt. nr. L()
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Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfØr af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. 1, nr. 1, og fred-
ningsdeklaration lyst den 13. september 1948 for si~ ved~ommende
tilladelse ti,lden. ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger på vilkår, at der meddeles fornØden zonelovs-
tilladelse.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.tt Nævnets afgØrelse kan inden 4 ~ger påankes til Ov~rf~ednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkom-
mende amtsråd, .kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og

•
,~nstitutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslo-

.,...."..".''.:vens "fo'rmål;.,'-oen':"me'ddelte ·-tiTlådel-sekan':'derfor .ikk~ "u'dh1-t'tes :.·før .":"" .-;

ankefristens.u~lØb, jfr. naturfredning~lovens § .58.' . . .
" ... , ..... " 'En' ~e~pq.r~:·~f: ·.,a~~ørel~~~er'f~e~s~ndt ..~~i·:J:~h·~.'Sy~~'d~~'~s·'Byg·.:.'

ningssnedkeri, Kokkedalsvej 27, 2970 HØrsholm .

. 1\tt ~iL({i.{tUt: .
Lis Lauritsen

'formand .

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,tt 2970 HØrsholm.
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Fredningsnævnet

• for

Frederiksborg Amt

Helsingør. den 1 O MAJ 1994

Vedr. FS 9/94, matr. nr. 2 o Høsterkøb by, Birkerød.

Ved skrivelse af 14.01.94 har Birkerød Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en
tilbygning på ialt 426 m2 til eksisterende væksthus til anven-
delse til opbevaring og udsalg af planter samt lager af samme.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den
13.09.48.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
tt meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-

sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og
lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 87, stk. 3.

A D \ 'l. \ \ ''J... - C>QO I

e' 87
nævnets formand.

------------"-------
Stengade 72-74.3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

Helsingør, den 4 JAN. 1996

Vedr. FS 89/95, matr. nr. 2 p Høsterkøb by, Birkerød.

Ved skrivelse af 12. oktober 1995 har Birkerød Kommune for
ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at
opføre en ca. 75 m2 maskinhal på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af fredningsservitut af 26. august 1948,
der har til formål at bevare arealernes nuværende karakter,
bestemt bl.a. ved vandhuller.

Fredningsbestemmelserne anfører bl.a.:
"at ejendommene erhvervsmæssigt kun må udnyttes som almindelige
landbrugsejendomme eller gartnerier, derunder frugtplantage samt
at de kun må forsynes med de til driften som foran nævnte fornød-
ne beboelses- og avlsbygninger, hvis udseende og placering skal
godkendes af fredningsnævnet og kommunens tekniske forvaltning".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at der foretages opfyldning
med jord omkring hele bygningen til et niveau ca. 0,30 m under
bygningens gulvniveau.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden
3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og

eAo \2\1/2- 000\
-----Y:Lo-' .-.------ -_.

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf. 49210917 Fax. 49214686
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•lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø- ..
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslavens § 87, stk. 3.

~
Thorkild~

nævnets formand.

•Bettina Malmkvist, Hørsholm kongevej 39, 2970 Hørsholm
Danmarks Naturfredningsforening, j.nr. 0119-15
Birkerød kommune, j.nr. B. 2S.641/imp
Skov- og naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-205-9-95,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
att. Fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft,
Nævnsmedlem Knud Clausen.

•



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 4921 4686

l' "',

Helsingør, den 3. juni 1996

Vedr. FS 8/96, matr.nr. 2 o Høsterkøb by, Birkerød

Ved skrivelse af 25. januar 1996 har Birkerød Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom

• ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre en lade på ejendommen, der er omfattet af
fredningsservitut tinglyst 26. august 1948, der har til formål at bevare arealernes nuværende
karakter, idet frednngsbestemmelserne anfører, at arealerne "ervhervsmæssigt kun må udnyttes
som landbrug eller gartneri... og kun forfynes med de til driften fornødne bygninger, hvis
placering og udseende skal godkendes af fredningsnævnet".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel

klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

·e
G-L-.
Thorkild Bendsen
nævnets formandMiliØ• og Energiministeriet

Skov- og Naturs~yrelsen
J.nr. SN 1996· /2./1/'= ~iJ Cl (') (

Akt. nr. /Z)



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt ~EG.Hl 1115.00

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 49214686 Helsingør, den 18. juli 2000

Frederiksborg Amt
Vej- og trafikafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Modtaget i
Skov- og Naturstvrelsen

~ 9 mL' 2000
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Vedr. FS 54/2000. Matr.nr. 2 p Høsterkøb by, Birkerød
beliggende i Birkerød Kommune. Deres j.nr. 9-04-509-1-00.

Ved skrivelse af 17. juli 2000 har Frederiksborg Amt, Vej- og trafikafdelingen, ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at udvide en vejdæmning over en 20 m lang strækning
med en maksimal breddeudvidelse på 1 m på ovennævnte ejendom• Ejendommen er ved skøde, tinglyst den 13. september 1948, pålagt en servitut med bl.a.
fredningsnævnet som påtaleberettiget. Servitutten har til formål at bevare arealernes
nuværende karakter, bestemt bl.a. ved vandhuller.

Af sagen fremgår, at den pågældende udvidelse er led i en omlægning af krydset
Hørsholm Kongevej/Sandbjergvej med henblik på etablering af en venstresvingsbane på
Hørsholm Kongevej .

l medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for
fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke
er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Na-
turfredningsforening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af dette brev er sendt til;

•
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Birkerød Kommune
Skov-og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,

Q~ }C\q b~ I~\\ /'Z- OO~1..

CUi-b. Li.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 1" NOV. 28ØO

REG. Nl J /75.0 O

Vedr. FS. 54/2000. Matr. nr. 2 p Høsterkøb by, Birkerød, beliggende

Hørsholm Kongevej 39, Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 18. juli 2000 meddelte formanden for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amt tilladelse for Frederiksborg Amt, Vej- og trafikafdelingen til at

udvide en vejdæmning over en 20 m lang strækning med en maksimal bredde-

udvideise på 1 m på ovennævnte ejendom. Den pågældende udvidelse er led i en

omlægning afkrydset Hørsholm Kongevej/Sandbjergvej med henblik på etablering af

en venstresvingsbane på Hørsholm Kongevej.

Ejendommen er ved skøde, tinglyst den 13 september 1948, pålagt en servitut med

bl.a. fredningsnævnet som påtaleberettiget. Servitutten har til formål at bevare

arealernes nuværende karakter, bestemt bl.a. ved vandhuller.

Efter at formandsafgørelsen af 18. juli 2000 var påklaget til Naturklagenævnet af såvel

• ejeren af den pågældende ejendom, Bettina Malmkvist, som af Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokalkomite, har fredningsnævnet genoptaget sagen til fornyet behand-

ling og afgørelse af det samlede nævn.

Fredningsnævnet har herefter afholdt møde med besigtigelse af ejendommen den 4.

oktober 2000. I mødet deltog ejendommens ejer, Bettina Malmkvist, samt repræ-

sentanter for Frederiksborg Amt, Birkerød Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening. Af oplysningerne under mødet fremgik bl.a. at vej udvidelsen med i alt

3 m vil indebære at hele træ- og buskbevoksningen vil blive fjernet mellem vejen og

søen på matr. nr. 2 p og naboejendommen, der ikke er fredet.

•
~d. SV\J \ \ ~~-\':~_'\~ ~_ ~ y ~
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• Efter mødet har nævnet modtaget kopi af brev af 28. september 2000 fra ejerens

advokat, advokat Vivi Bruhn Knudsen, til Frederiksborg Amt. I brevet er vedr.

fredningen bl.a. anført, at formålet med den konkrete fredning har været at bevare

søen og dens bredder for stedse. Det ansøgte er derfor i strid med fredningens formål,

og formandsafgørelsen af 18. juli 2000 er uhjemlet og dermed ugyldig. En tilladelse

ved ny fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, er ikke iværksat. I

brevet er tillige anført at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for den ansøgte

udvidelse afkrydset Hørsholm Kongevej/Sandbjergvej.

Efter mødet er fredningsnævnet tillige gjort bekendt med brev af 2. maj 2000 hvorved

Amtets landskabsafdeling har meddelt vej afdelingen en forhåndsgodkendelse til det

ansøgte. Heraf fremgår, at den endelige dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

kan forventes givet på vilkår om en nærmere udformning af søens skrænter og brinker

samt om tidspunktet for anlægsarbejdet.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet finder ikke anledning til at tilsidesætte Amtets vurdering, hvorefter

det ansøgte projekt må anses for påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden. Nævnet

finder heller ikke, at projektet indebærer et så væsendtligt indgreb i det fredede areal,

• at det er i strid med fredningens formål.

Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til

det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

•
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en

væsentlig interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. natur skyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
formand

Knud Clausen

Denne skrivelse er sendt til:

Bettina Malmkvist, Hørsholm Kongevej 39, 2970 Hørsholm

Lett, Vilstrup & Partnere, att. advokat Vivi Bruhn Knudsen J.nr. 55618

Eigil W. Knudsen, Sandbjergvej 1,2970 Hørsholm

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

Frederiksborg Amt, Vej- og trafikafdelingen J.nr. 9-04-509-1-00

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Knud Clausen

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 22.02.2001

Hørsholm og Omegns
Handelsforening
vi formand Henning Hindsberg
Kongevej s Centret 10
2970 Hørsholm
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Vedr. FS 71/00. Matr. nr. 2 o Høsterkøb by, Birkerød, beliggende Hørsholm

Kongevej 35, Birkerød Kommune.

Ved skrivelse af 5. oktober 2000 har De tilsendt fredningsnævnet en anmeldelse om

Høsterkøb Planteskoles overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved salg fra oven-

nævnte ejendom af produkter som havemøbler, træbehandlingsvæsker m.m. under

henvisning til at den pågældende ejendom er fredet.

Jeg har i anledning heraf anmodet Frederiksborg Amt om en udtalelse. Baggrunden

herfor er at Amtet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 73, stk. l, fører tilsyn med at

fredningsbestemmelser bliver overholdt.

Frederiksborg Amt har ved brev af l. december 2000 sendt nævnet en udtalelse. Den

9. januar 2001 har Amtet sendt en supplerende udtalelse under henvisning til en

_ redegørelse af 4. januar 2001 fra advokat Claus Høxbro til Amtet

Jeg vedlægger til Deres orientering kopi af Amtets 2 breve og af redegørelsen af 4.

januar 2001.

Under henvisning til det vedlagte skal jeg meddele, at jeg er enig i Amtets vurdering,

hvorefter det salg der finder sted på ejendommen, ikke kan anses for at være i strid

med fredningsservitutten og derfor ikke kræver en dispensation fra fredningsnævnet.

Fredningsnævnet vil derfor ikke foretage sig videre i sagen.

J.nr: SN .200/ - 12/1/2., -0001



Jeg har ved ovenstående truffet en afgørelse i medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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, nåre afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

•
Kopi af skrivelsen er sendt til:

Høsterkøb Planteskole ApS, Hørsholm Kongevej 35,2970 Hørsholm

Dania Advokater, att. advokat Claus Høxbro J.nr. 4264-1

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-52-5-205-1-00

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 2 9 AUG. 2002

Birkerød Kommune
Miljø- og teknikudvalget
Rådhuset
Stationsvej 36
3460 Birkerød

\Vlodtage~~
Skov- og Naturstyrs!se~
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FS 41/02. Anlægsgartnerivirksomhed på matr.nr. 2 r Høsterkøb by, Birkerød,

beliggende Hørshohn Kongevej 37 i Birkerød Kommune. Deres j.nr. 02.0200g01.

Ved skrivelse af 29. maj 2002 har Birkerød Kommune tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra Michael W. Rasmussen, Kongevejens Havedesign, om tilladelse til at

drive planteskole med udstilling af haveanlæg og salg af planter på ovennævnte ejendom.

Birkerød Kommune har ved fremsendelsen anbefalet det ansøgte på følgende vilkår:

- at der i forbUldelse med anlæg af den nye interne ve) etableres beplantmng 1 fuld

skellængde langs vejens syclhge side mod naboskellet, samt

- at ejendommen ikke anvendes til:

• • udstilling af haveanlægsmæssige pryds- og funktionselementer inden for en

afstand på 20 m fra det østlige skel af Hørsholm Kongevej,

• udstillUlg af haveanlægsmæssige pryds- og funktionselementer af en højde over

2,5 m.,

• detailhandel,

• oplag af dyrkningsmedier og anlægselementer/ -materialer ud over det fornødne

l forbindelse med ejendommens drift og

• statlon og depot for maskiner, der lejes ud eller er 1et omfang ud over det

fornødne for driften af ejendommen .

•



Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, tinglyst den 13. september 1948.

Fredningsbestemmelserne fastsætter bl. a., at ejendommene kun må udnyttes som

almindelige landbrug eller gartnerier, derunder frugtplantager samt, at der kun må opføres

bygninger, som er fornødne beboelses- og driftsbygninger - og med Fredningsnævnets

godkendelse.

Af sagen fremgår at Frederiksborg Amts udvalg for miljø og teknik den 13. august

2002 har vedtaget at give tilladelse efter lov om offentlige veje § 80 til det ansøgte på

nærmere angivne vilkår.

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte under de

e angivne vilkår vil være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte ioverensstemmelse med det fremsendte projekt. Tilladelsen er betinget af de

ovenfor nævnte vilkår, der er foreslået af Birkerød Kommune.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

• Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

•
------------------ - - --~~----------
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klage fristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

tit Kongevejens Havedesign vi Michael W. Rasmussen, Birkerød Kongevej 17,3460

Birkerød

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen lnr. 8-70-51-8-205-7-0 1

Skov- og Naturstyrelsen

Kronborg Statsskovdistrikt

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amts formand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 1 8 MRS. 2003

Vejdirektoratet

Thomas Helsteds Vej 11

Postboks 529

8660 Skanderborg

I'

FS 85/02. Ansøgning om udvidelse af motorvejsrampe/svingbane ind på

matr.nr. 2 n Høsterkøb by, Birkerød Kommune.

Vejdirektoratet har ved ansøgning af 5. december 2002 ansøgt fredningsnævnet om

tilladelse til ombygning af et rampekryds ved tilslutningsanlægget mellem Helsin-

gørmotorvejen og Hørsholm Kongevej .

Af ansøgningen fremgår at Birkerød Kommune, Frederiksborg Amt og Vej direktoratet

er blevet enige om, at det nordøstlige rampekryds mellem Helsingørmotorvejen og

Hørsholm Kongevej skalombygges. Formålet med ombygningen er at forbedre

trafiksikkerheden i området. Vej direktoratet vurderede i første omgang, at

ombygningen kunne finde sted inden for det nuværende vej areal.

Mod forventning har det imidlertid vist sig, at vejprojektet vil berøre ca. 50 m2 af

ejendommen matr.nr. 2 n m.fl. Høsterkøb By, Birkerød, idet det er nødvendigt at

foretage en mindre udvidelse af den sydlige rampetilkørsel fra Hørsholm Kongevej .

Andre ca. 180 m2 afmatr.nr. 2 n påtænkes anvendt som midlertidigt arbejdsareal.

De på ejendommen værende vandhuller (søer) vil ikke blive berørt af anlægsarbejdet.

Vejdirektoratet har truffet aftale med ejerne afejendornmen matr.nr. 2 n m.fl.

Høsterkøb By, Birkerød, om anvendelsen af matr.nr. 2 n som anført.

Vejdirektoratet er opmærksom på, at Overfredningsnævnet ved skrivelse af 10. maj• AD! t(){) I - IZ li /'2 -O 00 j
11
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·le 1948 har pålagt bl.a. den aktuelle ejendom en række servitutbestemmelser.

I ansøgningen er endvidere anført at Vej direktoratet er i tvivl om, hvorvidt

vejudvidelsen på de 50 m2 og anvendelse af 180 m2 som midlertidigt arbejdsareal

kræver dispensation fra de nævnte servitutbestemmelser.

Såfremt fredningsnævnet vurderer, at en dispensation er nødvendig, skal

Vejdirektoratet hermed ansøge fredningsnævnet om at der meddeles den nødvendige

dispensation i henhold til § 50 i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt,

Landskabsafdelingen, der ved brev af 25. februar 2003 har meddelt følgende:

"- - - Vi har drøftet sagen med Vej direktoratet og besigtiget arealerne, jvf.

vedlagte fotos. Det først modtagne materiale gav anledning til nogen tvivl om,

hvorvidt de på ejendommen værende vandhuller var beliggende på de i sagen

omhandlede arealer, og vi har derfor foretaget opmålinger på stedet samt på

vore ortofotos samt digitalt matrikelkort, jvf. vedlagte. Vej direktoratet oplyser

i sin ansøgning, at selve vej udvidelsen vil berøre ca. 50 m2• Dette areal

omfatter det nye skråningsanlæg samt et arbejdsareal på l Y2 m langs foden af

dette, som efter anlæggets færdiggørelse vil indgå som "vej-alen" og henhøre

under vejarealet. Det er oplyst, at dette arbejdsareal vil være tilstrækkeligt i

forbindelse med de aktuelle anlægsarbejder.

Hvis anlægsaktiviteten begrænses til disse 50 m2
- nyt skråningsanlæg samt l

Y2 m arbejdsareal - vil man respektere en afstand på mindst ca. 3 m til

vandhullets vandflade. Vor besigtigelse viser, at vandhullets bredzone skønnes

at være netop omkring 3 meter. Amtet kan ikke anbefale, at der meddeles

dispensation til anlægsarbejder eller midlertidige foranstaltninger indenfor

denne bredzone

Hvis man afholder sig helt fra at ændre tilstanden i denne bredzone, kræver

sagen ikke dispensation fra amtet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealet er omfattet affredningsdeklaration lyst 13.9.1948, som bl.a. fastslår:

at de på parcellerne værende vandhuller kun må opfyldes i det omfang,

•
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som motorvejens anlæg gør det nødvendigt og naturligt, men vandhullerne og

deres nærmeste omgivelsers tilstand og udseende skal iøvrigt stedse søges

bevaret

at det er forbudt at foretage opfyldning af vandhullerne og at benytte deres

bredder til oplag af enhver art og henkastning af affald.

Det er amtets opfattelse, at hvis anlægsarbejderne indskrænkes til alene at

vedrøre de 50 m2 af matr.nr. 2 n Høsterkøb by, Birkerød (nye skråningsanlæg

samt et arbejdsareal på ca. 112m fra foden heraf), så må deklarationens

bestemmelser vurderes at være respekteret.

Amtet kan derimod ikke anbefale, at der meddeles dispensation til, at de

øvrige ca. 180 m2 af matr.nr. 2 n anvendes som midlertidigt arbejdsareal, idet

dette unødvendigt vil medføre ændringer/forringelser af tilstanden af

vandhullet og den hertil hørende bredzone (de "nærmeste omgivelser").

Vi har drøftet dette med Vejdirektoratet, som er indstillet på at begrænse

anlægsarbejderne til højst at omfatte de beskrevne 50 m2."

Efter det således foreliggende lægges det til grund, at Vej direktoratets ansøgning er

ændret således at den er i overensstemmelse med Amtets ovenfor anførte anbefaling

og alene vedrører 50 m2
• Herefter anses en realisering af det ansøgte for at være

forenelig med fredningens formål og af underordnet betydning i forhold til

fredningens formål.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor

på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte som ændret til at være i overensstemmelse

med Amtets anbefaling.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.
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t'e Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn-

digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-205-14-02

Birkerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Helsingør, den 1 3 JAN. 2006

Birkerød Kommune
Byog Miljø
Stationsvej 36
3460 Birkerød

FS 17/05. Ansøgning om opstilling af en mobiltelefonmast på ejendommen matr.nr. 2nt m.fl.

Høsterkøb by, Birkerød, Hørsholm Kongevej 37 i Birkerød Kommune. Deres j.nr.

2004/00502-004.

Fredningsnævnet har gennem Birkerød Kommune modtaget en ansøgning fra TDC Mobil AIS om

tilladelse til etablering af en 30 meter rørmast til mobiltelefoni med tilhørende radiohytte på ca. 11

m2 på adressen Hørsholm Kongevej 37, Birkerød - Matr.nr. 2nt m.fl. Høsterkøb By, Birkerød.

Af ansøgningen fremgår, at masten ønskes etableret i forbindelse med TDC's løbende udbygning

af deres sendepositioner i de områder hvor der ikke er tilfredsstillende dælming, jf.

dækningskravet i TDC's licenser til at drive mobilnetværk, og på baggrund af kundeklager herom.

I ansøgningen til kommunen er det om placering afmasten angivet, at der mellem ansøgeren og

kommunen har været drøftet mulighederne for alternative løsninger, og at ansøgeren har afsøgt

området for en anden løsning end den oprindeligt ansøgte. Der er desuden foretaget en

radioteknisk simulering af en position ved benzintanken ved Kongevejen/Brådebæksvej efter

forslag fra kommunen som en mulig løsning, Ansøgeren har imidlertid konstateret, at man ikke

kan dække det ønskede område derfra.

Ansøgeren har tillige været i dialog med Vejdirektoratet om en placering på det afskårne areal ved

motorvejstilkørslen, men her er adgangsforholdene så vanskelige, at man har måttet opgive at

etablere en mast her.

Ansøgeren har truffet aftale med Bo Grønt om en placering på deres areal. Det er ansøgerens

• overbevisning, at denne placering er den mest diskrete løsning.

SA.f::r Ilt - u:X:>bO
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• de kun må forsynes med de til driften som foran nævnte fornødne beboelses- og

avlsbygninger, hvis udseende og placering skal godkendes af fredningsnævnet og

kommunens tekniske forvaltning,

at der på parcellerne ikke må opføres drivhuse og mistbænke uden

fredningsnævnets tilladelse,

at de på parcellerne værende vandhuller kun må opfyldes i det omfang, som

motorvejens anlæg gør det nødvendigt og naturligt, men vandhullerne og deres nærmeste

omgivelsers tilstand og udseende skal i øvrigt stedse søges bevaret,

at det er forbudt at foretage opfyldning afvandhullerne og at benytte deres bredder

til oplag af enhver art eller til henkastning af affald,

at parcellerne ikke yderligere må udstykkes .

• Servitutten angiver Fredningsnævnet samt kommunen og kolonihaveforbundet som

påtaleberettigede. Fredningsnævnet er efter amtets opfattelse som følge af ændringsloven

af 1978 nu enepåtaleberettiget.

•

Deklarationen må opfattes således, at der alene må opføres ny bebyggelse, hvis dette er

erhvervsmæssigt nødvendigt for den egentlige landbrugsmæssige drift. Opførelse af

mobiltelefonmast og teknikkabine kan ikke opfattes som nødvendige for landbrugsdrift.

Naturklagenævnet har for behandling af sager om opstilling afmobiltelefonmaster i det

åbne land publiceret de retningslinier, man lægger til grund ved behandling af

landzonesager om opstilling af antennemaster (vedlagt). Disse retningslinier er relevante

for en landzonetilladelse til den aktuelt ansøgte mast, men kan efter amtets opfattelse

anvendes analogt, og med et skærpet udgangspunkt, i forhold til den ansøgte dispensation

fra fredningsdeklarationen.

Det fremgår af retningslinierne bl.a., at nye master så vidt muligt skal placeres i bymæssig

bebyggelse. Desuden bør placeringer i særligt værdifulde landskabsområder helt undgås.

Det pågældende areal er, udover at være fredet, udpeget som meget værdifuldt landskab i

regionplan 2001.

Retningslinierne angiver endvidere, at ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer

skal det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme dækning ved en

mindre skæmmende placering.

Det er oplyst, at masten skal sørge for en tilfredsstillende dækning med de nye avancerede

mobil-tjenester i Brådebækområdet (der er altså ikke tale om, at den almindelige

3



• klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Chr. Mørup Jensen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

TDC Mobil A/S, Att. Tommy Steen Nielsen

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen 1. nr. 8-70-51-8-205-2-05

Skov- og Naturstyrelsen

e Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

Nævnsmedlem Niels Olesen

Nævnsmedlem Chr. Mørup Jensen
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Den 05.12.2006

( f\ '\'" \ • ' ..

Birkerød Kommune
By og Miljø
Stationsvej 36
3460 Birkerød

Modtaget i
~\.:f)V- Ol; Naturstyrelsen

~ 6 DEC. 2006

e FS 93/2006. Udvidelse af hestestald på matr.nr. 2r Høsterkøb by, Birkerød,

Hørsholm Kongevej 37. Deres j.nr. 2005/00168-004.

Birkerød Kommune har ved brev af 21. juli 2006 tilsendt fredningsnævnet en ansøgning

om udvidelse af en hestestald med henblik på opbevaring afhø og hestetrailere.

e

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev

af 27, november 2006 har meddelt:

"- - - der er tilsyneladende tale om, at der ønskes dispensation fra

fredningsdeklarationen til opførelse af en udvidelse af eksisterende hestestald med

en tilbygning til hø m.v. Tilbygningen er på 3,2 m x 7,6 m = 24 m2
• Det fremgår af

luftfotos fra 2005, at tilbygningen allerede er opført!! Tilbygningen er beliggende

mellem stalden og beboelseshuset på ejendommen.

Stalden er oprindelig opført omkring 1994 med et areal på ca. 50 m2 med

overdækket areal ligeledes på 50 m2
,

Ejendommen er ikke en landbrugsejendom, og der er derfor ikke tale om en

driftsmæssigt nødvendig bygning af den karakter, som omtales i fredningen af

26.8.1948. At stalden er tilladt opført med et areal på 50 m2 skyldes antagelig, at

opførelse afudhuse på 50 m2 generelt kan ske uden landzonetilladelse.

e Da der er tale om en mindre tilbygning placeret mellem eksisterende bygninger,

indstiller amtet, at fredningsnævnet efter omstændighederne meddeler
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lovliggørende dispensation, idet det samtidig anbefales tilkendegivet, at der ikke

kan forventes dispensation fra fredningen til opførelse af yderligere bebyggelse på

ejendommen."

Fredningsnævnet har i sagen tillige modtaget en udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite, der ved brev, modtaget den 17. august 2006, har meddelt nævnet,

at komiteen intet har imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse.

Det lægges efter det foreliggende til grund, at den ansøgte udvidelse allerede er udført.

Det vurderes af de af Amtet anførte grunde, at udvidelsen ikke strider mod fredningens

formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. •
I medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor

på nævnets vegne dispensation fra fredningsbestemmelsen, således at den opførte

bygning godkendes.

I overensstemmelse med Amtets anbefaling tilføjes, at der ikke kan forventes

dispensation fra fredningen til opførelse af yderligere bebyggelse på ejendommen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen samt 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. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til

fredningsnævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en •
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opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

•

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen J.nr. 8-70-51-8-205-5-06

Jan Piet Burmester, Hørsholm Kongevej 37,2970 Hørsholm

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Hans Hjeds

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

http://www.nkn.dk
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FNEDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45 85 33 19

Rudersdal kommune
Byplanudvalget
0verødvej 2
2840 Holte

Sag nr. 07/0461 - bygning til halmfyr.

BNl 1/ 7S~OeJ
Den 25. oktober 2007
F~S nr. 55/07BH

Ved skrivelse af28. august 2007 har Rudersdal kommune fremsendt dagsorden vedrø-
rende møde den 14. august 2007 i Byplanudvalget, hvoraf det fremgår, at ejeren af
ejendommen Hørsholm Kongevej 35, matr.nr. 2 o Høsterkøb by, Birkerød, har søgt om
tilladelse til at opføre en bygning til et halmfyr til brug for opvarmning. Den ansøgte
bygning måler 3 x 4,5 meter i grundplan og er 4,8 meter høj. Taget ønskes udført med
en hældning på 45 grader. I tilknytning til bygningen placeres en 12 meter høj skor-
sten. Såvel bygning som skorsten placeres i tilknytning til eksisterende byggeri på ejen-
dommen.

I indstillingen fra Rudersdal kommune er anført:

"

Bygningens størrelse og placering gør, at den ikke vil være synlig fra vej eller andre
steder udenfor ejendommen. Desuden er der i ejendommens skel høj bevoksning, hvil-
ken er med til at skærme bygning og skorsten mod kig udefra ejendommen. Disse for-
hold i forening gør, at bygning og skorsten ikke vil skæmme ejendommens omgivelser
i væsentlig grad og derfor kan anbefales godkendt i henhold til fredningen. En betin-
gelse for opførelsen afbygning og skorsten bør dog være, at den høje bevoksning i
ejendommens skel ikke fældes.

"

Miljøcenter Roskilde har ved skrivelse af 14. september 2007 meddelt, at ejendommen
er omfattet af fredningsbestemmelser, tinglyst 13. september 1948.

I fredningsbestemmelserne for ejendommen "Friheden" er det bl.a. bestemt, at de par-
celler, hvorpå fredningen er tinglyst, kun erhvervsmæssigt må udnyttes som almindeli-
ge landbrugsejendomme eller gartnerier, derunder frugtplantage, at de kun må forsynes
med de til driften fornødne beboelses- og avlsbygninger, hvis udseende og placering
skal godkendes af fredningsnævnet og kommunens tekniske forvaltning, samt at der på
parcellerne ikke må opføres drivhuse og mistbænke udenfredningsnævnets og forvalt-
ningens tilladelse.
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Fredningsnævnet medddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til opførelse af den ansøgte bygning med skorsten på betingelse af, at den
høje bevoksning i ejendommens skel bevares.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modta-
get, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbe-
skytteIse § 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 indbe-
taler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på geby-
ret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen
kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, el-
ler behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Ihenhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. § 66, stk. 2, bortfalder tilladelsen,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~tl72t~
Hans Chr. Pou1sen

formand



Sendt til:

Miljøcenter Roskilde jr.nr. ROS-412-00204
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Dansk Ornitologisk Forening, att. Knud Flensted
Kulturarvsstyrelsen
Friluftsrådet ved Gunnar Briisch
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