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./ Ms tr .nr. 31 m.fl.
. Stavnsholt By, Farum Sogn.

Afskrift •
Anmelder:
Ekspropriationskommissianen i hen-
hold til lov nr. 595 af 13. no-
vember 1940.
Adr. Torvegade 21III,th.Købenbavn E

Bestemmelser,
som ved ekspropriation i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940
efter reglerne i forordning af 5. marts 1845 i anledning af anlægget
af fodsti, oyklevej og udflugtsvej nord om Furesøen ( en del af sti-

~ 41oWl~:r11P." \ ~.J(W,1~11l.~"1~1~~' ..... ~~ ....

". anlæg nr. 2 ) som servitut er p~lagt nedennævnte matr.nre. af Stavns-
~~'~ar... t •holt By, Farum Sogn, således som vist på de vedhæftede kort, og som
vil være at sikre gennem tinglysning.
Matr.nr. 31, 4Y, 6° og llq

Stavnsholt By,
Farum Sogn.

Der :pålægges disse matr.nre. servitut
om fredning-ji
Servitutten lyder som følger:

•l) Arealet fredes således, at tilstanden
derpå ikke må forandres, men det skal
udelukkende kunne udnyttes på samme
måde som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art,

herunder drivhuse, boder skure eller
anbringe andre indretninger, der kan
virke misprydende, herunder mistbænk,
ledningsmaster og lignende,

b) at foretage afgravning, opfyldning e
ler oppløjning af det naturlige
jordsmon eller at henkaste affald
derpå,

c) uden frednings~dighedernes til-
ladelse at fjerne eller udtynde den
på arealet stående beplantning af
træer, buske og levende hegn,

d) uden fredningsmyndighedernes til-
ladelse at foretage beplantning af
arealet udover vedligeholdelse af
den eksisterende,

e) uden fredningsmyndighedernes til-
ladelse at anlægge veje eller stier
eller tilstå trediemand vejrettighe-
der over arealet.

Påtaleret har såvel fredningsnævnet
for Frederiksborg Amt som Farum sogneråd
hver for sig.
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Matr.nr. llP
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

2
Der palægges dette matr.nr. servitut om

fredning ..
Servitutten lyder som følger:
l) Almenheden får adgang til at færdes og

opholde sig pa arealet.
2) Hele arealet fredes s~ledes, at tilstanden

derpå ikke må forandres, og det skal ude-
lukkende kunne benyttes på samme måde som
hidtiL

3) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art,

herunder boder, skure eller drivhuse
eller anbringe andre indretninger, der
kan virke misprydende, herunder mist-
bænke, ledningsmaster og lignende,

b)at dele arealet ved udstykning, heg-
ning og lignende. Dog må et af frednings
myndighederne godkendt hegn anbringes

. olangs skellet mod matr.nr. 11 ,
c) at foretage afgravning, opfyldning eller

oppløjning af det naturlige jordsmon,
eller at henkaste affald derpå,

d) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at fjerne eller udtynde ·den på arealet
staende beplantning af træer, buske og
levende hegn,

e) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at foretage beplantning af arealet ud-
over vedligeholdelse af den eksisterende

f) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at tilstå trediemand vejrettigheder over
arealet,

g) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at anbringe både- og badebroer.

Påtaleret har såvel statsministeriet som
fredningsnæ!net. for Frederiksborg amt hver
for sig.

Der pålægges dette matr.nr. servitut om
fredning~
Servitutten lyder som følger:
l) Hele arealet fredes således, at tilstanden

derpå ikke må forandres, og det skal ude-
lukkende kunne benyttes på samme måde som
hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art,

herunder boder, skure eller drivhuse
eller anbringe andre indretninger, der
k3n virke misprydende, herunder mist-
bffinke,ledningsmaster og lignende,

Matr.nr. 110
Stavnsholt By,
Farum Sogn.
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Matr.nr. 111' og 12m
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

3
b) at dele arealet ved udstykning, heg-

ning og lignende,
e) at foretage afgravning, opfyldning

eller oppløjning af det naturlige jordsmoJ
eller at henkaste affald derpå',

d) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at fjerne eller udtynde den på arealet
stående beplantning af træer, .buske og
levende hegn,

e) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at foretage beplantning af arealet ud-
over vedligeholdelse af den eksisterende,

f) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at tilstå trediemand vejrettigheder over
arealet,

g) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at anbringe både- og badebroer.

Påtaleret har såvel statsministeriet som
lredniEg~~vnet for Frederik~porg amt hver
for sig.

Der pålægges disse matr.nre. servitut om
fredning~
Servitutten lyder som følger:
l) arealet fredes således, at t~lstanden derpå

ikke må forandres, men det skal, udelukkende
kunne udnyttes på samme måde som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, her-

under drivhuse, boder, skure eller an-
bringe andre indretninger, der kan virke
misprydende, herunder mistbænke, lednings·
master og lignende,

b) at foretage afgravning, opfyldning eller
oppløjning af det naturlige jordsmon,
eller at henkaste affald derpå.

Dog tillades det ejeren at grave
tørv og mosekalk på arealerne til eget
forbrug.

e) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at fjerne eller udtynde den på arealet
stående beplantning af træer, buske og
levende hegn,

d) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at foretage beplantning af arealet ud-
over vedligeholdelse af den eksisterende,

e) uden fredningsmyndighedernes tilladelse
at anlægge veje eller stier eller tilstå
trediemand vejrettigheder over arealet.
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M t 12ka r.nr.
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

Matr.nr. 121 og 42
Stavnsholt By,
Farum Sogn ..

4
Påtaleret har såvel statsministeriet

som ~dn!ngsnævnet for Frederiksborg Amt
hvel' for sig"

Der pålægges dette matr.nr. servitut
om frednjng.

Servitutten lyder som følger:
l) Almenheden har adgang til at færdes og

opholde sig på arealet.
2) Arealets landskabelige karakter skal

bGvares. Beplantning på græsarealerne, samt
nyplantning og udtyndning af den eksiste-
rende beplantning på skrænten kan kun ske
efter anvisning af en af statsministeriet
antaget forstkyndig person.

3) Arealets drift og vedligeholdelse skal ske
i overensstemmelse med et af statsministe-
riet godkendt ordensreglement.

Påtaleret rmr såvel statsministeriet
som trednin~snævnet for Frederiksborg Amt hver
for sig,

Der pålægges disse matr.nre. servitut om I

fredninBJI.
Servitutten lyder som følger:
l) Arealet fredes således, at 'tilstanden derpå

ikke må forandreR, men det skal udelukkende
kunne udnyttes på samme måde som hidtil.

2) Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninrer af enhver art, her-

under drivhuse, boder, skure eller an-
brinee andre indretninger, der kan virke
misprydende, herunder mistbænke, led-
ningsmaster og lignende,

b) at foretage afgravning og opfyldning af
det naturlige jordsmon eller at henkaste
affald derpå,

c) at beplante arealet på en sådan måde,
at udsigten over Furesø fra den langs
arealets nords ide førende offentlige
gangsti forringes.

3) Bestemmelserne i punkt 2b) er ikke til
hinder for arealets benyttelse til fri...
landsgartneri.

Det tillades ejeren af matr.nr. 12a
og 121 at bygge en større bådebro til fæl-
les afbenyttelse for eventuelle frastykkedl
parceller af nævnte ejendom, i nærheden af I

det østlige skel og en m~n~e baAeDro ~ll
ejerens egbt brug i den vestlige del at



-'!at 2 i og 2vr.nr.
Stavnsholt BYt
Farum Sogn.

Matr.nr. 2a
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

?
ar6ale~, el~er ejar~ns valg, samt et bådehuE
til ~j~rena e~~t brug. BådehUB~t må ikke
komme vestskellet nærmere end 5 m. Tegnlng
til såv~l b~debroerne som bådehuset skal
godkendes af fredn:l.ngenlPVl'let.Det skal der-
hos tillades ejeren at opføre et etetages
beboelseehus med kvistetage p~ det af ejerer
overfor udvalget vedrørende københavnsegnenE
grønne omdJder udpege'de sted.

Påtaleret har s~vel statsministeriet san
-!~ednin~~~vnet for Frederiksborg Amt hver for
sig.

nar pålægges disse matr.nre. følgende
servitut:------_ ..

På det med servitut belagte areal må der
ikke opføres bygninger, boder, skure og lig-
nende, ejheller må der på nævnte areal opføres
noget udsalgssted uden statsministeriets til-
ladelse. :o,.

Påtaleret har såvel statsministeriet som
fI ~dni~~~~~..!i for Frederiksborg Amt hver for

sig.
Der pålægges dette matr.nr. servitut om

byggelinie i en afstand af 6 m 'fra stianlæggets
østgrænse.

På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgs-
sted på nævnte areal.

Der gives ikke den tilstødende grund
facaderet til stianlægget, dog gives der lods-
ejerne passende mulighed for adgang for gående
og cyklende færdsel fra ejendommen til stian-
lægget.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Der pålægges dette matr.nr. servitut om
byggelinie i en afstand af 10 m fra stianlægget
øst- og nordgrænse.

På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden
statsministeriets tilladelse opføres noget
udsalgssted på nævnte areal. .

Der gives ikke den tilstødende grund
facaderet ud til stianlægget, dog gives der
lodsejerne passende mulighed for adgang for

r ,

I i
I
I

1Il~t 12a
.IIICL r.nr •

Stavneholt By,
Farum Sogn.
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Mat 12ir.nr.
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

hMatr.nr. 2
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

ldatr.nr. lIr
Stavnshol t By,
Farum Sogn.

,.."'trnr 2i og gf.l1li* • • Stavnsholt By,
Farum Sogn.

6
gående og cyklende færdsel fra ejendommen til
stianlægget.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig

Der p~lægges dette matr.nr. servitut om
byggelinie i en afstand af 6 m fra stianlæggets
sydgrænse.

På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden stats-
ministeri~ts tilladelse opføres noget udsalgsste
på nævnte areal.

Der gives ikke den tilstødende grund facade
ret til stianlægget, dog gives der lodsejerne
passende mulighed for adgang for gående og cyk-
lende færdsel fra ejendommen til stianlægget.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Der pålægges dette ma tr.nr • servitut om
byggelinie i en afstand af 6 m fra stianlæggets

f

sydgrænse.
På det af bygeelinieservitutten omfattede

areal må der ikke opføres bygni~ger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der ,uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgsste
på nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Der pålægges dette matr.nr. servitut om
.byggelinie i en afsFand af 6 m fra udflugtsvejen

sydgrænse.
På det af byggelinieservitutten omfattede

areal må der ikke opføres bygninger, boder, skur
og lignende. Ejheller må der uden statsministe-
riets tilladelse opføres noget udsalgssted på
nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver f ar sig.

Der pålægges disse matr.nre. servitut om
byggelinie i en afstand af 6 m fra stianlæggets
nordgrænse.

På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgsste
på nævnte areal.

Der gives ikke den tilstødende grund facade
ret til stianlægget, dog gives der lodsejerne
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Ma tr .nr. 2n og l2h

Stavnshalt By,
Farum Sogn.

Matr.nr. lla
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

Matr.nr. 4a
Stavnsholt By
Farum Sogn ..

Matr.nr. 4l,4s,4t,4u,
4v og 4x
Stavnsholt By,
Farum Sogn.

7

,
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passende mulighed for g~ende og cyklende
færdsel fra ejendommen til stianlægget.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.,

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie i en afstand af 6 m fra sti-
anlæggets nordgrænse.

P~ det af byggelinieservitutten om-
fattede areal m~ der ikke opføres bygninger,
boder skure og lignende. Ejheller må der
uden statsministeriets tilladelse opføres
noget udsalgssted på nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Der pålægges dette matr.nr. servitut
om byggelinie i en afstand af 6 m fra sti-
anlæggets nord- og vestgrænse.

På det af byggelinieservitutten om-
fattede areal må der ikke opføres bygninger,
boder, skure og lignende. Bjheller må der
uden statsministeriets tilladelse opføres
noget udsalgssted på nævnte areal.

Der gives ikke den tilst~dende grund
facaderet til stianlægget, dog g~ves der
lodsejerne passende mulighed for adgang
for g~ende og cyklende færdsel fra ejen-
dommen til stianlægget.

Påtaleret har statsministeriet og
Farum kommune hver for sig.

Der p~lægge~ dette matr.nr. servitut
om byggelinie i en afstand af 6 m fra ud-
flugtsvejens grænser og 6 m fra stianlæg-
gets østgrænse ( det vestlige skel fo~a .matr.nr. 4 ).

På det af byggelinieservitutten om-
fattede areal må der ikke opføres bygninger,
boder, skure og lignende. Ejheller m~ der
uden statsministeriets tilladelse opføres
noget udsalgss/ted p~ nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og
Farum kommune hver for sig.

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie i en afstand af 6 m fra sti-
anlæggets østgrænse (det vestlige skel for
matr.nr. 4a)~
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På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgs-
sted på nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Der pålægges disse matr.nre. servitut om
byggelinie i en afstand af 6 m fra udflugts-
vejens grænser.

På det af byggelinieservitutten omfattede
areal må der ikke opføres bygninger, boder,
skure og lignende. Ejheller må der uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgs- I

sted på nævnte areal.
Påtaleret har statsministeriet og Farum

kommune hver for sig.
Der pålægges dette matr.nr. servitut om

byggelinie i en afstand af 6 m fra ejendommens I

nordskel.
På det af byggelinieservitutten omfattede

areal må der ikke opføres bygn~er, boder,
skure og lignende. Ejheller må de~ uden stats-
ministeriets tilladelse opføres noget udsalgs-
sted på nævnte areal.

Påtaleret har statsministeriet og Farum
kommune hver for sig.

Matr.nr. 3e '5d 6q 6r, , , ,
6Ø,7g og Sa
Stavnsholt By,
Farum Sogn-

Matr.nr. gg
Stavnshol t By,
Farum Sogn. ~

Ekspropriationskommissionen i henhold til lov nr. 595 af
13. november 1940.

København, den; 7. februar 1949~,
~ '1:"- ~ - • •• .,'

P.K.V. .
Poul Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 8, Hillerød Købstad m.m.
~st den S. februar 1949.

(sign.) Kasso

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Ekspropriations kam miosionen

I Henhold til Le'J d 13. Novcmucr 1940
cm Slianlæg m. v.

Adr. Torvegiido 21Ul th., I<oben!l;\vn K.

tU!JJft1 JhJM~t>1
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b••"l'.u. 44 a.t1.

Sta •• 1t .,. Jena So....
Aaae14era
F.k.Pl'Opr1~toa •• IIJII1.'loll. t b. ".
595 at 13/11 1940.
'Io"e.e4. 21111tb•• ~b"'fJl K.

101"Dl

Beete.el •• r,
.oa ...e4 •• p1'Opriet1oa l. nenho14 til 10'1'1'11'. 59' dl'. lloyea1»er1940
et".r reallml l. t01'01'dlllD' at 5. "M' 1845 t uledDiJac at ulæu.t
at 4. i 'al"Wll kollUllUl'b'11"_4. 4.1 at Tur1.t"~. 1101"4.a 'lire-
.e. (.. 4.1 at ettal .. Dr. 2) ..... m ".at er pll .. ' "'.4.....,,' •

...... ~U'.t~ LO.......... tl'.v"I~!-r; "~'l "_r, ~I' ~_I

.. tr.Il:Nh at S'lIftllbolt 17. lal"Wl SOlD•• Al.a•• aoa n." p& ye4batt.4'
kor\, 0i eOB"11 ...... at 81kr. 14bUl. tiJla11l11l1a1.
"'r. ar. 44' S'al"Julholll BT, Der pAl.... 4e'" _tr.JlJ' ••• mt.a"

li'a1"WlSop, 011 o,..nlat.p, 4e" ••4 ••ni tø.' bel.. '. aNal III.
"'er li-:.ke ILYlrk. "''1'1" 111.1' Jd.418"141811
unbrla.gelJ I ......... 11..r torefta4 •• , ..~'-"OkIll1111&. 4er NI.r .'1"1 e4 1• op 0"'1"
en pl.. b•• lI•••• 4 41 'o T'~IIl.'lr.

~ fltallr." ~ 8',.11 .'et'siate'eri"
aom reru. ko..an ••

"tr. ar, 2-,2'.21,2e.,".
9',10',11-,.,,44-
Ol 44b S'e~aholl
:B7. lfarwa Sosa,

Der plt.sa •• 41...... r.are. .er9itø.t
oa blU'lute t • atatud at. 6 • tra "l-

I

8A11~e" 1r.D••r.
PI 4. at _.el1a1.all't'ltat' •• 1It.....

'.40 .realer el 4.. i.,k. opl.", blpd.q .. ,
boelel'. lIkure 0l 11... E~1l.11er Id 4.1' 1l4.
8tat.a1D1",~"a t111a4el•• Gpt.r•• DOI.t
ud.ala••~84 pA .~,. .rea1.~.

'Ataleret' haJ" .1....1 .'.~_al.ter1.'
0011.J'a:rwa kOllllUllle.

ik,pl'Oprl •• loIl8kolllll1saionlD 1 h.nho14 'til le. ar. 595 at 1'/11 1940,
Kabeabaft. 4. 18. JaaU&1' 1950.

P.K.V.
(dill-) 1'o'll AIl4er'.

raU," 1 4aabo,1lIl for retakN4. D. 8. 8I.11en4 keb••• 4 a.Y.
te 19. ~ul18r 1950
17'"

('11D.) ha,

(i j ~_., flr,-,~; r: IV'
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Adr. TOI veu_ ,.J 2 j i.J th., l~ci..0nkvn 1<.

tClr1#i /fMit,v-v/
(J ""'ll.
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REG. NR. /,/9Y }!~'1-i ~
II ...- (j

alIatr.nr. 1 a. fl.
lPal'Wlllaard, F81'GIlBop.

Anmeldv.
likøpropria1l1oaIk01UD1.810Jl. i h. ...
lo ... Dr. 59' at l'. no...e•• r 1940.
Adr. matri.ke141rå:'\orat.t t 8lot .. l .. •
ga4. lO, ~.

B.stemmel.er.
80a ...ed ek.propriation 1 henhold 1111lov nr. 595 at 1'. 1lO'Y.rAber
1940 etter resl.me 1 tOl'OrdDiDc at 5. uri. 1845 1 aale4a1Aa
at .1&1&.11at en dtl. a~ 8t181'l15 nr. 2 ~!trakD1D8" D1b.4a1.v.~)
eoa .eJTltllt er pUas" nedennæm1le .'r.ar.. at 'aftllC8al'4,
Pal'\lØl 80811, .U.d •• aoa vi.t på vedhættede kon, Ol .oa Y.ll .,....
at aikre lem. tlngl1øning'

, .. lI:r.nr. ll'b os 114 ,
laNll8aard, laNa 80811.

Der pAl .. e. 41 ••• ,,1;I' •• r.. ..r-
.,.111&111 011 0...e•• lI11. •.

På d•• e' ••rrit,," bela" •• rea1.~
der tONd.lRt •• &taraT"- t tomedc'
ollfaag, III der ikk., bTerk_ Tar1.t
eller 1I141.rti4ic1l, aabrial ••• _-
etan4. eller toret1Jl4e~ 'b ... okeninC.
der rager .el". 814 1,0 • ,p o"'er ..
pl~ be.teat ...ed de 110 ....~1I1411er.

Påtaleret har I're4eriklborl
aatsrAd Ol Fa.. to ...... r tor als.

Matr.nr. la J 141 og leo
Farumsaard, Farwa SOill•.

Der pU .. e. 41••• "t•.Dre. .er-
vi 11&1' om bygg.llnle 1 ." at.tand at
7 • tra dtP , II bred. kareb... nord-
lige kan.t.

På det at blSg.liD1eiemt&l""en
ollfall1iede 81"_1 IIA. 4er 1lde•• ptar ••
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• 8 <:EP. ~getf
Hillerød, den ... S'Rov- og Naturstyrf>Ispr,

F. S. nr. 147/86 .-..9. S E P. 1988

Ang. bebyggelse, terrænændringer og opsætning af fletværkshegn
på ejendommen matr. nr. 12 ~ Stavnsholt by samt jordopfyldning
og beplantning på ejendommen matr. nr. 12 k ibd •

Ved brev af 17. oktober 1986 modtog Naturfredningsnævnet medde-
lelse fra lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening, Farum,
om, at der på ejendommen matr. 12 ~ Stavnsholt by var anlagt et
svØmmebassin i strid med en ejendommen ved servitut pålagt bygge-
linie, og at der såvel på denne ejendom som på ejendommen matr. nr.
12 k ibd., der er fredet, var sket jordopfyldning, som på sidstnævn-
te ejendom var beplantet med egns fremmede planter.

De nævnte ejendomme, som begge er parceller af ejendommen matr.
nr. 12 ~ ibd., er omfattet af beskyttelseslinie mod Furesøen og af
servitut lyst den S.-februar 1949 indeholdende bestemmelser pålagt
ved ekspropriation i anledning af anlæg af fodsti, cykel- og ud-
flugtsvej nord om Furesøen.

I henhold hertil er ejendommen matr. nr. 12 ~ pålagt bygge-
linie i en afstand af 10 m fra stianlæggets øst- og nordgrænse. på
arealet må der blandt andet ikke opfØres bygningr, boder, skure og
lignende.

Grundene har ikke facaderet ud til stianlægget, dog gives der
lodsejerne passende mulighed for adgang for gående og cyklende færd-
sel fra ejendommen til stianlægget.

Påtaleret har Statsministeriet, nu Skov- og Naturstyrelsen, og
Farum Kommune hver for sig.

I henhold til nævnte servitut er ejendommen matr. nr. 12 k
fredet således, at almenheden har adgang til at færdes og opholde
sig på arealet, hvis landskabelige karakter skal bevares. Arealets
drift og vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med et af Stats-
ministeriet godkendt ordensreglement. Beplantning på græsarealerne
samt nyplantning og udtynding af den eksisterende beplantning på
skrænten må kun ske efter anvisning af en af Statsmini~teriet anta-
get forstkyndig person.

Miljøministeriet
SkOV-09N.l~lyr.~~5V
j.nr. F 105 1tJ (J-f )HI.
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Påtaleret har såvel Statsministeriet, nu Skov- og Naturstyrel-
sen, som Naturfredningsnævnet hver for sig.

Den 29. juli 1950.er på matr. nr. 12 ~ lyst deklaration om
hegnssætning. Deklarationen er sålydende:
"••. Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 12a Stavnsholt By, Farum Sogn,
Handelsgartner BØrge Larsen, der agter at udparcellere min nævnte
Ejendom i Byggegrunde forpligter herved mig og efterfølgende Ejere
af Ejendommen til, at al Hegnssætning for de enkelte Byggegrunds-
parcelier for saa vidt angaar Grænsen mod Stianlæg Nr. 2 skal fore-
tages ved Plantning af Hække eller andre levende Hegn.

I Anledning af at Ministeriet for offentlige Arbejder under
16. Febr. 1950 ved Skrivelse til det af Statsministeriet nedsatte
Udvalg til Gennemførelse af Planer vedrØrende Københavnsegnens grøn-
ne Omraader har meddelt Tilladelse til, at der for de til nævnte

,
Stianlæg grænsende Parceller af Ejendommen maa indrettes Laager paa
Betingelse af at der ud til Stien plantes levende Hegn i en Afstand
af 30 cm fra den matrikulære Grænse, dog intetsteds nærmere end 1.55
ro fra Stiens projekterede Anlægsgrænse, samt at Laagerne indrettes
saaledes, at de kun kan aabnes indad, og at de gøres selvlukkende,
forpligter jeg herved yderligere mig og efterfølgende Ejere af Ejen-
dommen til, at der ved Udstykningen iagttages •••"

Påtaleberettiget er Naturfredningsnævnet.
Den 29. august 1964 er på begge ejendomme lyst partiel byplan-

vedtægt nr. 6, SØgårdens udstykning.
Ejendommen matr. nr. 12 ~ er beliggende på hjØrnet af vejen

Skovbakken og det i servitut lyst den 8. juli 1949 omhandlede sti-
anlæg, der adskiller grunden fra FuresØen.

IfØlge oplysninger fra nævnets arkiver grunden af areal
1.600 m2 bebygget med et eenfamiliehus, hvis bebyggede areal an-

2 2drager 194 m , og en 35 m stor carport.
Farum Kommune udstedte bygningsattest den 4. november 1970.
Ved brev af 9. november 1970 anmodede arkitekten for ejendom-

mens daværende ejer om godkendelse af det allerede da opfØrte byg-
geri. I brevet anføres, at arkitekten forinden byggeriets påbegyn-
delse rettede henvendelse til Farum Kommune med forespørgsel, om
sagen skulle forelægges fredningsnævnet og fik et benægtende svar
med henvisning til, at kvarteret omkring Skovbakken udgØr en ældre
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bymæssig bebyggelse, hvor byggesager ikke forelægges nævnet, uanset
de enkelte bebyggelsers beliggenhed inden for 150 m fra FuresØens
kant.

•

Brevet af 9. november 1970 er foranlediget af, at arkitekten
efterfØlgende er blevet klar over, at man i Farum Kommune har re-
fereret til naturfredningslovens § 47, punkt 4, og at afgØrelsen i
henhold hertil rettelig hØrer under fredningsnævnets kompetence.

Sagen er herefter behandlet af fredningsnævnet alene på grund-
lag af dagældende naturfredningslovs § 47, stk. 2 nr. 4.

r nævnets afgØrelse af 1. december 1970 siges blandt andet:
"••• Den pågældende ejendom er beliggende inden for 150 m fra Fure-
sØen, jfr. naturfredningslovens § 47, stk. 1, nr. 2.

Det fremgår, at ejendommen ligger i et område, hvor der inden
den 1. januar 1968 var påbegyndt en væsentlig, lovlig bebyggelse.

r den anledning skal nævnet herved for sit vedkommende medde-
le, at bebyggelsen i henhold til naturfredningslovens § 47, stk. 2,
nr. 4, er lovligt foretaget uden fredningsmyndighedernes tillade1-
se •••"

Ejendommen matr. nr. 12 ~ med adresse Skovbakken 32 ejes af
Kate Heldam ifølge skØde lyst den 22. marts 1983, og ejendommen
matr. nr. 12 k ejes af Farum Kommune ifØlge skøde lyst den 5. juli
1954.tt Farum Kommune har fra Danmarks Naturfredningsforenings lokal-

tt komite modtaget kopi af fornævnte brev af 17. oktober 1986, og By-
rådet svarede ved brev af 8. december 1986, at man ikke kunne anbe-
fale en lovliggørelse af forholdene på matr. nr. 12 ~.

Kate og John Heldam fremsendte ved brev af 20. januar 1987 en
redegørelse, hvoraf blandt andet fremgår, at svØmmebassinet blev
etableret i efteråret 1985 på grundlag af leverandØrens oplysning
om, at tilladelse fra Farum Kommune var ufornØden, såfremt nærmere
angivne afstande blev overholdt. Da grunden er let skrånende på an-
lægsstedet for bassinet, blev grundniveauet sænket 0,50 m i hjørnet
længst væk fra den mellem grunden og FuresØen værende sti, og der
foretoges nogen opfyldning i det ene hjørne mod stien. Overskuds-
jord blev bortkØrt. r foråret 1986 blev opsat et 150 cm hØjt træ-
hegn omkring ejendommen.

Det anfØres videre, at der under anlæggets udførelse ikke er

-
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fremsat indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, grundejer-
foreningen og Farum Kommune, hvorfra korn to repræsentanter til ste-
de foranlediget af ejerens anmodning om at måtte fylde overskuds-
jord på matr. nr. 12 k, og de gjorde.opmærksom på, at der uden til-
ladelse fra fredningsmyndighederne ikke måtte foretages terrænæn-
dringer.

MiljØministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, har behandlet sagen
på grundlag af bestemmelsen om byggelinie på matr. nr. 12 ~. I brev
af 27. februar 1987 fra styrelsen til ejendommens ejer siges blandt
andet:
.. Det kan oplyses, at praksis med hensyn til administrationen af
de i henhold til stiloven pålagte byggelinieservitutter har været
særdeles restriktiv, og at man kun undtagelsesvis har tilladt over-
skridelser af byggelinien på indtil 1 meter ved opfØrelse af mindre
indretninger såsom terrasser, garager,' carporte og redskabsskure.
Det opfØrte svØmmebassin med tilhØrende'-jordopfyldning og støttemur
samt omgivende hegn er placeret tæt op til skellet mod stien. på
grund af den betragtelige overskridelse af stibyggelinien og den
markante udformning af anlægget fremtræder dette som en mindre ba-
stion. Anlægget kommer derved til på en æstestisk uheldig måde vi-
suel t at indsnævre den grønne sti, der på den modsatte side afgræn-
ses af en stejl, bØgebevokset skrænt mod FuresØen.
Det er styrelsens opfattelse, at det opfØrte svØmmebassin m.m. på
afgØrende måde strider mod den pålagte byggelinieservitut og ikke
kan tillades bibeholdt.
Man har derfor samtidig hermed anmodet Farum Kommune om at foran-
ledige, at de dele af svømmebassinet, der ligger inden for stibyg-
gelinien, fjernes, og at terrænforholdene tilbage fØre s til situa-
tionen forud for anlægget af svØmmebassinet •••"

MiljØministeriet som ankeinstans har ifølge brev af 28. decem-
ber 1987 stadfæstet Skov- og Naturstyrelsens afgØrelse. I brevet
siges blandt andet:
"••• Som det fremgår, har styrelsen foretaget en fornyet besigti-
gelse af forholdene og i den forbindelse haft en drØftelse med
ejendommens ejer.
Dette har ikke medfØrt nogen ændring i styrelsens indstilling. Un-
der hensyn hertil og til, at blandt andet Farum kommune, som har
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selvstændig påtaleret efter sti-servitutten, efter det oplyste ikke
vil meddele dispensation, finder Miljøministeriet, departementet,
ikke at kunne fravige den strenge praksis, der er ført vedrØrende
stilovens byggeservitutter ••• ft

Den 24. marts 1988 afholdt nævnet mØde og foretog besigtigel-
se. Ejeren oplyste, at ved købet af ejendommen fandtes en gammel-
dags hØj terrasse. Hegnet ud mod stien var et vildnis af slyngplan-
ter. Ejeren lod afgrave jord og hævede terrænet ud mod stien, hvor
en mur af knækfliser er opbygget. HØjdeforskel mellem sti og terrasse
er maximum ca. 1,4 m. Der er opsat fletværkshegn af 7 x 1,8 m brede
elementer. Fra terrassens smalleste sted er der 2,5 m til hegnet .

Hovedstadsrådet har erklæret sig principielt enig med Farum
Kommune.

Skovdistriktets repræsentant har henholdt sig til Skov- og Na-
turstyreIsens afgørelse.

Ejendommens ejer har ved brev af 20. april 1988 fremsat ændrings-
forslag vedlagt 5 skitser til ændring. Forslaget med henvisning til
skitser er sålydende:
"..• Skitse 1
Set ovenfra vil man kunne se, at træhegnet er fjernet og der er
plantet en ny bØgehæk, der vil være ca. l! meter hØj, når den plan-
tes, samtidig er bøgehækken trukket så langt ind på grunden, at dettt skrånende areal kommer indenfor skellet således, at der ingen jord-tt opfyldning bliver på det areal der er fredet. Det eksisterende dyre-
hegn forlænges hen til naboskel så grunden er hegnet ind og der plan-
tes levende hegn på tilsvarende måde, som resten af haven er indheg-
net.

•

Skitse 2
Når man kommer fra stien fra naboside, vil man se en naturlig hæk
og beplantning og kan på ingen måde fornemme, at der er et svØmme-
basin på den anden side.
Skitse 3
Fortsætter man videre af stien, ser man på denne skitse, hvordan
anlæget er skjult bag bØgebækken og stensætningen er fjernet og der
er sået græs på den lette skråning, så det dannet et naturlig hele.
Skitse 4
Denne skitse viser hvorledes den sidste vinkel tager sig ud. Som

i.
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man her vil se fornemmer man kun meget lidt, at der gemmer sig et
svØmmebasin bag alt det grønne.
Skitse 5
Her har jeg vist, hvordan det tager sig ud, set fra vores egen vin-
kel, men også hvordan man ser det, når man kommer fra den anden si-
de ad stien.
Når vi har valgt en bøgehæk, er det også for om vinteren at den
fremstår med de brune blade, og også på denne årstid skjuler anlæg-
get.
Jeg har haft en mØde med Farum Kommune og vist dem mine skitser og
de syntes det var en rimelig løsning og var ikke uvildige til at
ændre standpunkt, hvorfor jeg håber at Fredningsnævnet også kan gå
ind for vort ændringsforslag.
Jeg har set på min nabo's have ud mod stien og han har faktisk sam-
me terrænændring, som vi har, således at han har jordopfyldning mod
sin nabo i lighed med vores. Derud over·-har han et træhegn med tråd-
flet og ikke som foreskrevet et levende hegn ••• "

Således foranlediget finder nævnet for så vidt angår ejendommen
matr. nr. 12 ~ at have den udelukkende kompetence i henhold til na-
turfredningslovens § 47 a og at være påtaleberettiget ifølge ordlyden
af deklaration lyst den 29. juli 1950.

Det anlagte svØmmebassin og de i forbindelse hermed foretagne
terrænændringer er ifØlge foransta1tningernes beskaffenhed omfattet
af naturfredningslovens § 47 a, stk. 1.

Den af Naturfredningsnævnet den 1. december 1970 trufne afgØ-
relse for så vidt angår den opfØrte bebyggelse ses, således om den
nugældende bestemmelse i naturfredningslovens § 47 a, stk. 2, nr. 4
altid har været forstået, ikke at have fremkaldt beskyttelses1iniens
fuldstændige bortfald langs sØen, men kun at have begrænset "beskyt-
telsesbæltet", der dermed er gjort smallere.

Herefter kræves dispensation i henhold til § 47 a, stk. 1 til
bibeholdelse af svØrnmebassinet.

Ved afgørelsen heraf vil være at hense til, at naturfrednings-
lovens bestemmelse om sØbeskyttelseslinie blev indfØrt i 1961, og
at det allerede ved den tinglyste servitut af 8. februar 1949 er
fundet påkrævet til sikring af den landskabelige værdi for almen-
heden at foretage ekspropriation til anlæg af fodsti, cykle- og ud-
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flugtsvej og at pålægge servitutter om fredning og om byggelinier,
at ejendommen matr. nr. 12 ~ har en central beliggenhed i forhold
til stianlægget som værende en hjørnejendom med facade såvel mod
stianlæg som mod adgangsvejen Skovbakken, som udmunder i stianlæg-
get, og ~t ejendommen i forhold til omliggende ejendomme mod sti-
anlægget har en betydeligt større facadelængde.

Herefter og da anlæg af svØmmebassin har medfØrt betydelige
terrænændringer meddeler nævnet herved i medfØr af naturfrednings-
lovens § 47 a, stk. 1 for sit vedkommende afslag på bibeholdelse af
svØmmebassin også i den ændrede udformning.

Nævnet meddeler derfor pålæg om fjernelse af svømmebassin og
retablering af terræn inden 3 måneder fra nærværende afgØrelses
datering.

Med hensyn til det opsatte fletværkshegn bemærkes, at den næv-
,

net tillagte påtaleret i henhold til deklaration lyst den 29. juli
1950 ifølge naturfredningsloven er ophævet i 1969, og at der i natur-
fredningslovens § 47 a ikke er indeholdt forskrifter med hensyn til
hegning.

Det er nævnets opfattelse, at den i deklarationen indeholdte
generelle bestemmelse om hegning skal ses på baggrund af den af
Ministeriet for offentlige Arbejder ved skrivelse af 16. februar
1950 meddelte særlige tilladelse til indretning af låger mod sti-
anlægget på betingelse af plantning af levende hegn, hvorved deklara-
tionen er et supplement til deklaration lyst den 8. februar 1949 og
dermed undergivet de deri nævnte myndigheders kompetence.

VedrØrende ejendommen matr. nr. 12 ~ meddeler nævnet herved
for sit vedkommende, at der ikke er fundet grundlag for at statu-
ere, at ejeren af matr. nr. 12 ~ har foretaget jordpåfyldning og
beplantning.

Eventuelle foranstaltninger på nævnte ejendom i strid med fred-
ningen findes derfor at måtte behandles under særskilt sag.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Over fredning s-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkend-
te foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse af
naturfredningslovens formål.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm .

~1'~(t(Lul1LLis LauritseJ
formand

••
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oFrederiksborg Amt TEKNISK FORVALTNING
Landskabsafdelingen

Politimesteren i Hillerød
Sekretariatet
3400 Hillerød

den 8. januar 1991
FATF j.nr. 8-70-53-4-207-1-90

Svømmebassin på matr.nr. 12 ag, Stavnsholt bYI Farum •

• Politimesteren har den 28. december 1990 meddelt landskabsafdelingen,
at man ved besigtigelse på ejendommen har konstateret, at det ulovligt
anlagte svømmebassin er fjernet samt at hegn og fliser er ved at blive
fjernet.

på denne baggrund finder amtet ikke grundlag for at der foretages yder-
ligere i sagen, som herfra betragtes som afsluttet.

Med venlig hilsen

I
~~ c:li..n~

Janni Lindeneg ~

•
kopi til:
Skov- og Naturstyrelsen, Friluftskontoret. J.nr.
Farum kommune, Byplanafdelingen.

lViiljømmIsteriel Naturfredningsnævnet, Hillerød. J.nr. 147/86.
Skov- og .NaturstyrelseI1
J.nr. SN ~6'""9-g -000."

I nr. _~;l,-----------------------

F. 3370/0-1

Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

TIf.: 42 26 66 00 Giro: 3 10 47 10
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Adr.: Civildommerkontoret
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F. S. nr. 4 7 J 8 9

Ang. midlertidig anvendelse af arealerne matr. nrr. 12 !, 12 E
og 42 ~ Stavnsholt, HØje Klint, Farum.

Ved brev af 13. april 1989 har Farum Kommune, Byrådet, ansøgt
om nævnets godkendelse af midlertidig anvendelse af arealerne matr.
nrr. 12 !, 12 E og 42 ~ Stavnsholt by, Høje Klint, til oplæg af jol-
ler og lignende.

Farum Kommune er ejer af ejendommen matr. nr. 12 E, og Grund-
ejerforeningen "Søgården" er ejer af ejendommene matr. nr. 12 ! og
42 a alle af Stavnsholt by.

Mellem Farum Byråd og Grundejerforeningen "Søgården" er indgået
overenskomst af 25. april 1978, uopsigelig til den 25. april 1988,
om benyttelse af samt anlæg og drift af matr. nrr. 12 !, 12 E, 42 a
og 42 b Stavnsholt by, hvilken sidstnævnte ejendom også ejes af
Farum Kommune.

IfØlge overenskomstens § l forbeholdes et inden for et overens-
komsten vedhæftet deklarationsrids med priksignatur vist areal grund-
ejerforeningen til anvendelse til bådeoplæg (joller og lignende),
medens det Øvrige areal friholdes til offentlighedens adgang. I over-
enskomsten henvises til tinglyst fredning af arealerne af 7. februar
1949 samt for så vidt angår matr. nrr. 12 ! og 42 a, der er belig-
gende i byzone, til partiel byplanvedtægt nr. 6 for Farum Kommune.

Ifølge den nu fremsendte ansØgning, der kun vedrØrer matr. nrr.
12 l, 12 E og 42 ~ Stavnsholt, har grundejerforeningen ansøgt om
forlængelse af overenskomsten, og Byrådets ejendomsudvalg har beslut-
tet for sit vedkommende at meddele tilsagn om forlængelse af over-
enskomsten i yderligere 10 år, hvorfor der ansøges om tilladelse til
arealernes anvendelse til bådeoplæg, joller or ~ignende mindre både
uden motor i yderligere 10 år, idet henvises t~_ nævnets tidligere.
meddelte tilladelse af 26. januar 1979.

Nævnets afgørelse af 26. januar 1979 omfattede tillige tilla-
delse til udtynding og beplantning af arealerne samt ans læg af ny
stiføring i overensstemmelse med fremlagt kortbilag.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning samt Danmarks Naturfredningsforening.
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således foranlediget.meddeler nævnet herved i medfØr af fred-
ningsservitut lyst den 8. februar 1949 og bestemmelsen i naturfred-
ningslovens § Y7 a, stk. 1 for sit vedkommende tilladelse til det
ansøgte oplæg af joller og lignende mindre både uden motor på vil-
kår, at der ikke sker ændring i kystlinien,

at der ikke etableres belysning på nogen del af oplægspladsen
eller i tilslutning hertil, og
at tilladelsen kun er gældende, såfremt overenskomsten af 25.
april 1978 mellem Farum Kommune og Grundejerforeningen Søgår-

4t den forlænges og da kun for yderligere 10 år.

•
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfØr

af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse, vedkom-
mende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte
foreninger og institutioner, der virker for gennemfØrelse ~f natur-
fredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke ud-
nyttes fØr ankefristens udlØb, jfr. naturfredningslovens § 58.
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