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FREDNINGSNÆVNET>

•

UDDRAAG VEDRØRENDE
af

HØRSHOLM

KIRKE

KENDELSE
afsagt den 20' april 1951
af naturfredningsnævnet

•

for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
i forstaaelse med Statsministeriet
nes og kirkegaardenes

-

- udtalt ønske om, at kirker-

omgivelser kommer til at fremtræde saa

smukt og værd~gt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende bebyggelser ik~e anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at
ekønhedsværdier

gaar tabt, eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
menighedsraadet

og sogneraadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt

kirkerne i Hørsholm og Rungsted angaar.
Med hensyn til Hørsholm kirke bemærkes følgende:

•.•

Den er - med C. F. Hansen som bygmester - opført i 1822
paa den tidligere slotsplads

og er utvivlsomt en af de skønnest

beliggende kirker i Danmark, hvorfor (samt under hensyn til, at
kirken i det væsentligste
naturfredningslovens

er omgivet af offentlig skov, jfr •

§ 25) nævnet anser det som rettest at be-

handle sagen efter de almindelige regler om landskabsfredning,
,-

jfr. naturfredningslovens
anførte bestemmelser,
derved p~øres

§ 1, og herefter at træffe de nedenfor

uden at der - da det ikke skønnes, at der

nogen noget tab - findes anledning til at tilkende

nogen erstatning.
~ndvidere bemærkes, at der er projekteret en ny kirkegaard,

,.

l

der støder op til matr.nr.

6ge, 69f, 691 og 69m af Hørsholm,

hvis ejer, planteskoleeOjer H. Glæsel, har indvilget
opføre skæmmende indretninger

i ikke at

i en afstand af 5 m fra kirke-

gaarden.

•

b e s t e m m e s:

H e r e f t e r
vedr. Hørsholm kirke.

De to - med en smal tange forbundne - "kirkeøer"

I

-

17a Hørsholm, der ~jes af Statskassen,

formentlig

(matr.nr.

Landbrugsmi-

nisteriet) afgrænset mod vest, syd og - delvis - øst af slotshaven og mod nord og - delvis - øst af offentlig

I:.

vej, samt de

skrænter, der mod vest og øst findes ved kanalerne
enhver form for bebyggelse
samt mod anbringelse

(derunder skure, drivhuse,

af ledningsmaster

•
••

Skrænterne

garager)

o. lign., hvorhos

paa det fredede omraade ikke maa være tennisbaner,
ver, pølsevogne o. lign.

fredes mod

der

private ha-

bør· så vidt muligt være

I
græsbevoksede,

hvad der dog ikke skal være til hinder

for en

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr.nr.

17& og matr.nr.

69 e + 69 f, 69 l + 69

holm by og sogn samt paa matr.nr.

ID af Hørs-

3 ko, 3 kl + 3 kb af Rungsted

by, Hørsholm sogn.
Paataleret har fredningsnævnet
menighedsraadet

for Hørsholm

for Frederiksborg

og Rungsted

kirker, hver for sig

eller 1 forening.

J. L. Buch

Carl Poulsen
Poul Groes
I

---

-------

amt og

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kw krævee, hvis den inden 4 Uger indankee for Overfredningsnævnet, Slotebolmsgade 10. Xøbenh8VIl K.
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udstykning

Ved
Krog

og

af matr.nr.

brev
Erik

af 23.
H.

•

•

Ifølge
m

2

, af

2 betegnet

arealer

ke,

hvorefter

holm

i en

støder

der

til

retirader,

tioner

og

e

e

den

er lyst

Hørsholm

nævnets

by,

ejes

med

Hørsholm.

ansøgte

vil

den

tilgrænsende

sige

!'
må

anbringes

drivhuse,

er lyst

som

12.

har

den

udstykning

juni

18. marts

i medfør

§ 6. Endvidere

1981

matr.nr.

den

tinglyst

69 m til

resterende

Sagen

har

stadsrådet

og

Således
intet

ensstemmelse

kendte

hønsehuse,

transformatorsta-

servitutstiftende

1983

meddelt

på

af

Hørsholm

er

truffet

deklaration

nyttehaver

amtsråd,
foreninger

har

og

bestemmelse
om

vilkår

land-

om,

anvendelse

på visse

l, stor

forelagt

meddeler

de fremsendte

der

i by-

af

kun

om-

22.458
Hørsholm

m

.
Kommune,

Hoved-

Skovdistrikt.

at bemærke

afgørelse

den,

nr.

været

foranlediget
at have

tilladelse

af bestemmelsen

kan

til

den

herved

ansøgte

for

sit

udstykning

vedkomi over-

tegninger.

inden

begæret

nævnet

4 uger

påankes

fredningsnævnets

hovedstadsrådet,
og institutioner,

til

der

virker

Overfrednings-

afgørelse,

kommunalbestyrelsen

M:ljc ~i r,iSie:-;~'~
J. nr. F. \u. 1. . ~

- ----~--~----'~--

der

2

parcel

af nævn~t

med

Nævnets

kommende

af Hørs-

skæmmende

boder,

ledningsmaster,

Kendelsen

69 ~

Kir-

kirkegård,

-

nævnet

kirkegårds-

Hørsholm

!og

69

projekterede

ikke

garager,

vedrørende

69

nye

matr.nrr.

sprøjtehuse,

§ 9, jfr.

ejendommen

mende

23.058

stor

ejendomme.

den

fatter

godkendelse

ejendommen,

de

kendelse
69 ~,

af 5 m fra

lign~nde.

zonelovens
at en

stort

i forening

1951

Hovedstadsrådet
til

om

Emil

der agter at frastykke
et som
2
600 m , til Hørsholm
Menighedsråd

på matr.nrr.

det

skure,

de nævnte

og

de nævnte

indretninger,

Landinspektørfirmaet
ansøgt

69 ~,

Hørsholm.

69 r m.fl.

afstand

op

by,

Ib Glæsel,

under

20. april

Den

har

oplysninger

areal,

matr.nr.

Hørsholm

Hellerup,

foreliggende

benyttelse

1983

af matr.nr.

planteskoleejer

parcel
til

marts

Petersen,

af en ~dstykning

69 ~,

for

samt

vedaner-

gennemførelse

-I

1

'I

,r-;

- 2 -

af n a turf redn ings lovens
ikke
§

udnyttes

før

fo"r!nål. Den meddel te till ade l se k an de rfor

ankefristens

udløb,

jfr.

naturfredningslovens

58 .

./ .

En genpart

af afgørelsen

vedlægges

til udlevering

til byg-

herren."
Hvilket

herved

•

meddeles

.

JmJ,~
Lis Laurltseo
Formand

•

M:::diaget i fredningsstyrelsen
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Fredningsstyrelsen,
Amaliegade
1256

13,

København

K.

I
••
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 2S 81 20 fax. 49214686

Helsingør, den 8. marts 1999

Modtaget i

/5Lft-.

Skov- og ,!,T~,\1"~J~.,."l.,en
(JO

.1 O MRS. IS99

Vedr. FS 95/98, matr .nr .erne. 69 e, 69 d og 69 m - 69 q Hørsholm by,
Hørsholm, beliggende ved Folehavevej i Hørsholm Kommune.

\I
l!

•

Ved skrivelse af 28. oktober 1998 har Frederiksborg Amt videresendt en
ansøgning fra Hørsholm Kommune på vegne Hørsholm Kirkegård om
fredningsnævnets tilladelse til overførsel af et areal på ca. 21.500 m2 mellem
ovennævnte ejendomme med henblik på udvidelse af Hørsholm Kirkegård.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 20. april 1951, der har
til formål at friholde arealerne omkring Hørsholm Kirke og Hørsholm Kirkegård,
idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at på matr.nr.eme 69 e, 691, 69 l og

69 m Hørsholm by, Hørsholm må der ikke i en afstand af 5 m. fra den nye
kirkegård anbringes skæmmende indretninger, d. v.s. garager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skure retirader, sprøjtehuse, ledningsmaster, transformatorstationer o.
lign.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at der på et 5 m. bredt areal langs det

nye skel og uden for dette ved kommunens foranstaltning og med fredningsnævnet
som påtaleberettiget tinglyses en deklaration helt tilsvarende ovennævnte fredningsbestemmelse.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
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. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
~

Thorkild Bendse
nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

.I

Den

3 JUNI 2002

-

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686

REG.NR.
Landinspektør Henrik Hj orth
Hovedgaden 4, l.
Postboks 205
2970 Hørsholm

Vedr. FS 100/2001. Arealoverførsel
•

69 q Hørsholm
Kommune.

by, Hørsholm,

fra matr. nr.e 69 e, 69 d og 69 m til

beliggende

ved Folehavevej

i Hørsholm

Deres j.nr. 4110.

Ved brev af 13. november
fredningsnævnet

2001 har De på Hørsholm Menighedsråds vegne ansøgt

om tilladelse til overførsel af et areal på ca. 2 ha fra matt.m.ene

e, 69 d og 69 m til 69 q Hørsholm

by, Hørsholm

Hørsholm med henblik på udvidelse af Hørsholm
En del af det overførte

areal er omfattet

69
i

beliggende ved Folehavevej

Kirkegård.

af fredningsnævnets

kendelse af 20. april

1951, der har til formål at friholde arealerne omlrnng Hørsholm Kirke og Hørsholm
Kirkegård, idet freclningsbestemmelserne

bl. a. anfører, at på matr.nr.

ene 69 e,

69j, 691 og 69 m Hørsholm by, Hørsholm må der ikke i en cifstand af 5 m
•

fra den nye kirkegård

anbringes

drivhuse, boder, hønsehuse,
transformatorstationer

langs kirkegårdens

indretninger,

skure, retirader, sprøjtehuse,

d. v.s. garagffr,
ledningsmast~r,

o. lign

Af sagen fremgår af udvidelsen
lokalplan 115. I henhold

skæmmende

af kirkegården

er muliggjort ved ndtagelsen

af

tJl denne vil det tkke være muligt at foretage bebyggelse

nye vestlige og sydlige afgrænsning.

Denne

grænse

skal j fr.

lokalplanen sikres ved stengærde eller beplantning.

Frederiksborg

Amt

har

forvaltningens

vurdering,

i en

udtalelse

at arealoverførslen

lokalplanen - ikke kræver dispensation

CL

dS ~

til fredningsnævnet

':206 L I'J ({

oplyst

at det

- som er i overensstemmelse

er

med

fra fredningen, mens anvendelse af det frede-

/2. -(}(JO/;:"
'Ii

IS V1-.00

afhængigt af den konkrete benyttelse formelt vil kunne

de areal til kirkegårdsformål
kræve dispensation.

Det er Amtets

opfattelse,

at fredningen

med udvidelsen

af

kirkegården åbenlyst har mistet sin berettigelse, således at der bør kunne dispenseres

til kirkegårdsformål uden særlige vilkår.

Efter det såiedes foreliggende

finder jeg grundlag for i medfør af bekendt-

gørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for fredningsnævn

§

9, stk. 4, på nævnets vegne at meddele tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med 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
Naturklagenævnet

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
organisationer,

hvis

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

landsdækkende foreninger og organisationer,

af natur

foreninger og
og miljø,

som efter deres formål varetager

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

Den meddelte

tilladelse

og

En

og indsendes til fredningsnævnet.

må derfor ikke udnyttes

før klagefristens

udløb.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

§ 87, stk. 3.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

22 HRS,20n~

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Landinspektør Henrik Hjorth
Hovedgaden 4, 1.
2970 Hørsholm

•

FS 14/2004. Arealoverførsel fra matr. nr. 69 q til matr. nr. 69 o Hørsbolm by,
Hørsholm. Deres j.nr. 4110 III.
Ved brev af 11. marts 2004 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at
overføre 11 m2 fra matr. nr. 69 q til matr. nr. 69 o Hørsholm by, Hørsholm.
Af ansøgningen fremgår, at baggrunden derfor er fredningsnævnet s afgørelse af 3.
juni 2002 (FS 10012001), hvorved nævnet tillod overførsel af et areal på ca. 2 ha fra
matr. nr.ene 69 e, 69 d og 69 m til matr. nr 69 q Hørsholm by, Hørsholm med
henblik på udvidelse af Hørsholm Kirkegård.

Det er som følge af en senere afsagt

dom blevet nødvendigt at tilbageføre 11 m2 af arealet.
Arealet er omfattet af fredningsnævnets

kendelse af 20. april 1951, der har til formål at

friholde arealerne omkring Hørsholm Kirke og Hørsholm Kirkegård, idet frednings•

bestemmelserne

bI. a. anfører, at "på matr. nr. ene 69 e, 69 f, 69 l og 69 m Hørsholm

by, Hørsholm må der ikke i en afstand af 5 m fra den nye kirkegård anbringes
skæmmende indretninger,
retirader, sprøjtehuse,

d. v.s. garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure,

ledningsmaster,

transformatorstationer

o. lign. "

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningen s formål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til den ansøgte tilbageføring af et areal på 11 m2.

, ... ,.
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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 Naturklagenævnet 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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse

for Naturklagenævnets

på gebyret, når nævnet

Naturklagenævnet
modtaget.

•

vil ikke påbegynde

Vejledning

har modtaget
behandlingen

om gebyrordningen

§ 87, stk. 3.

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

medmindre

Nævnet vil sende klageren en
klagen fra fredningsnævnet.
af klagen,

kan findes

før gebyret

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt
Hørsholm Kommune

J.nr. 8-70-51-8-223-12-01

er

Jt\

Per Axelsens Tegnestue APS
Blågårdsstræde 8 F
4000 Roskilde

FS 75/03. Belysning omkring Hørsholm Kirke. Deres j.nr. 1.38.016.
Ved brev af 2. oktober 2003 har De på vegne Hørsholm Menighedsråd ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til belysning omkring Hørsholm Kirke.

Hørsholm Kirke og arealerne omkring den er omfattet af fredningskendelse af 20.
april 1951 om fredning af Hørsholm Kirkes omgivelser.
Denne kendelse bestemmer, at arealerne fredes mod enhver form for bebyggelse
(derunder skure, drivhuse, garager) samt mod anbringelse af ledningsmaster o.lign.,
hvorhos der på det fredede område ikke må være tennisbaner, private haver,
pølsevogne o.lign. Skrænterne bør så vidt muligt være græsbevoksede, hvad der dog

•

ikke skal være til hinder for en med landskabet passende beplantning .

Det fremgår af Deres ansøgning, at forslaget er koordineret og godkendt af
henholdsvis Hørsholm Kommune samt Kronborg Statsskovdistrikt, der er ejer af
arealerne omkring kirken. Arbejderne omfatter etablering afpullertlamper

omkring

kirken samt stien øst for. Endvidere ønskes etablering af 4 stk. spots med en nærmere
angivet placering nord og syd for kirken på skrænterne mod søen, ligesom kommunen
vil etablere lysstandere langs Kirke Alle nord for kirken.
Arbejderne omfatter nedgravning afkabler i ca. 50 cm dybde til armaturer.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 4. juni 2004 fra Frederiksborg Amt.
Heri er bl.a. <l§ført:
ko,,_ og

N.

J.nr. SN 2001 atlJ.:rS~:relse
Akt
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"Med hensyn til ansøgning om belysning med lave pullerter (Bystedlygten) langs
adgangsvejene og omkring kirken, samt belysning med 4 spots placeret på skrænterne øst og
vest for kirken, bemærker Amtet at der kan herske tvivl om det ansøgte falder ind under
kendeisens bestemmelse om "fredning mod enhver form for bebyggelse ..... samt mod
anbringelse afledningsmaster

o.lign. "

Amtel vurderer, at belysning med lave pullerter hører ind om bestemmelsen om
"ledningsmaster o.lign. "og således kræver dispensation fra fredningen. Belysningen med lave
pullerter langs adgangsvejene og omkring kirkepladsen vurderes at ville være godt indpasset
det samlede landskabsbillede. Landskabsafdelingen

l

skal således på amtets vegne indstille til

Fredningsnævnet, at der meddeles dispensation fra fredningen til etablenng af belysning i form
aflave pullerter langs den nordlige og østlige adgangsvej til Hørsholm Kirke samt omkring

•

kirkepladsen .
Med hensyn til den ansøgte spotbelysning af Hørsholm Kirke fra skrænterne nord og syd for
kirken, indstiller amtet at der ikke gives dispensation ud fra den betragtning, at der må vælges
en type belysning. Belysnmg med spot må anses at overflødiggøre pullertbelysningen.

Amtet

vurderer at pullertbelysningen vil oplyse kirken nedefra og vil kunne aftegne kirkens konturer.
Idet Amtet henviser tIl anbefalingerne i Skov- og Naturstyrelsens rapport fra 2002 "Lys over
land" om at kirker, historiske og fredede bygninger generelt bør opleves i det naturlige dagslys.
Det vil sIge med lys fra oven.
Med henvisning til ovennævnte rapport, gør Amtet opmærksom på at belysningen om aftenen
kan være i form aflys indefra suppleret med en hensigtsmæssig og diskret belysning af
adgangsvej e og kirkens indgangsparti. Når der strømmer lys ud gennem vinduerne kan kirken
ses og virke belyst. Samtidig signalerer lyset, at der er "aktivitet i kirken".

•

Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, der ikke har bemærkninger til den foreslåede pullertlampe, såfremt
den udføres i en grå (grafital) farve, svarende til lampeme ved Jagt- og Skovbrugsmuseet. Lokalkomiteen har ingen principielle indvendinger mod etablering af
spotbelysning afkriken, såfremt der kun er tale om belysning ved særlige lejligheder.
Komiteen har imidlertid ikke fundet det foreliggende materiale tilstrækkeligt detaljeret
til en endelig stillingtagen.

Fredningsnævnets afgørelse:
Efter det foreliggende kan fredningsnævnet tiltræde Amtets vurdering, hvorefter en
opstilling af pullerter og spots kræver nævnets dispensation fra den anførte
fredningsafgørelse.
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Det er nævnets vurdering, at den ansøgte spotbelysning ikke overflødiggør
pullertbelysningen, da de to belysningsformer tjener forskellige formål.
Pullertbelysningen skal belyse gangarealet på en "hensigtsmæssig og diskret måde" og
derved "sikre komfort, tryghed og personlig sikkerhed" på vej til kirken eller området,
når det er mørkt. Spotbelysningens formål er at belyse kirkebygningen, som derved
også ved nattetide og i mørke vil kunne bidrage til at give byen "en let genkendelig
identitet" på grund af sin markante arkitektur og sin skulpturelle placering uden for
byens lys.
Da begge former for belysning således anses for velbegrundede og forenelige med
fredningens formål, meddeler nævnet tilladelse til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1.

Nævent finder anledning til at tilføje, at også nævnet vurderer, at materialet til
beskrivelsen af den ønskede spotbelysning ikke er særlig udtømmende, men nævnet
forudsætter, at Hørsholm kommune og menighedsrådet sammen med arkitekten finder
frem til en diskret og hensigtsmæssig belysning.

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 Naturklagenævnet 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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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 klagefristens udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

§ 87, stk. 3.

Nævnet vil sende klageren en

på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er
modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren far helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Hanne Falkensteen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Frederiksborg Amt

J.m. 8-70-51-8-223-7-03

Hørsholm Kommune

lm.98120785

Skov- og Naturstyrelsen
Kronborg Statsskovdistrikt

J.m. SN 2001-1211

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Peter Skat Nielsen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Hanne Falkensteen

4

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

-4 NOV. 2005

Hørsholm Sogn Menighedsråd
vi Verner Søgaard
Hørsholm Park 14, 3. tv.
2970 Hørsholm
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FS 64/05, matr. nr. 17 v og 17aa Hørsholm By, Hørsholm
Belysning af Hørsholm Kirke
Den 29. september 2004 meddelte fredningsnævnet tilladelse til opstilling af pullerter
og spots til belysning af Hørsholm Kirke (FS 75/03).
Herefter har De ved brev af 15. juli 2005 ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at
ændre den tilladte belysning til belysning af 12 lamper af typen Pompel, afmærket
Philips, og med en nærmere angivet nedgravning i brolægningen i en afstand af 5-8 m
fra kirken.

Fredningsforhold
Hørsholm Kirke og arealerne omkring den er omfattet affredningskendelse

af20.

april 1951 om fredning af Hørsholm Kirkes omgivelser, der har til formål at friholde
arealerne omkring Hørsholm Kirke og kirkegård, og bl.a. forbyder anbringelse af
ledningsmaster o.lign.

Udtalelser fra myndigheder m.fl.
Fredningsnævnet har i sagen indhentet udtalelser fra Hørsholm Kommune,
Frederiksborg Amt og Kronborg Statsskovdistrikt.
Hørsholm Kommune har ved brev af 11. oktober 2005 meddelt:
"- - - Den 1O. oktober 2005 har været afholdt en prøveopstilling med 2 lamper placeret
på hver side af kirkens indgang fra Kirke Alle. Kirken fremstod meget smukt belyst

k
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ved denne belysning. På stedet blev aftalt, at den fremsendte plan, hvor der er placeret
1 projektør midt for kirken, fraviges til fordel for en belysning som ved
prøveopstillingen med 2 projektører symmetrisk placeret foran kirken.
På stedet blev ligeledes aftalt, at inden projektørerne endeligt nedgraves, laves en
prøve, således at lygterne placeres, så der ikke laves mørke skygger på kirken.
Hørsholm Kommune kan anbefale projektet med belysnlngsannaturet PampeL"

Frederiksborg Amt har ved brev af 21. oktober 2005 meddelt fredningsnævnet, at
amtet ikke har indvendinger imod, at der meddeles den ansøgte dispensation.

Kronborg Statsskovdistrkt har ved påtegningsskrivelse af23. august 2005 meddelt
nævnet, at distriktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse
Efter det foreliggende vurderes det, at det ansøgte 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 tilladelse til, at den tidligere meddelte tilladelse til opstilling
af belysning afkirken ændres til den nu ansøgte anvendelse af nedfældede projektører
af typen Pomper, afmærket Philips.

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 Naturklagenævnet 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
hovedfornlål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og
organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
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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 klagemyndigheden bestemmer andet,jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

§ 87, stk. 3.

Nævnet vil sende klageren en

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 Benusen
nævnets formand
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-8-223-7-03

Hørsholm Kommune

J.nr. 98051346

Skov- og Naturstyrelsen
Kronborg Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

