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FREDNINGSNÆVNET>



KENDELSE

\'e afsagt den 4. septbr. 1951
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. januar 1949
ang. fredning af kirkernes og kirkegaardenes orngivelser blev der
den 1. maj 1951 afsagt kendelse vedr~ Grønholt kirke.

Da der siden er fremkommet nye oplysninger ang. den nævnte kir-
hkes omgivelser (specielt at der paa matr"nr. 5,..,k~af Grønholt, belig-

gende ca. 1,0 m fra kirken, kun findes præstebolig og have, og at
det Asminderød-Grønholt kommune tilhørende, som parkeringsplads for
kirken anvendte areal er matrikuleret som nr. 1 a af Grønholt), fin-

e'~ des det - under henvisning til de tidligere førte forhandlinger med
Asminderød-Grønholt kommune og efter nu stedfundne forhandlinger med

• menighedsraadet og gaardejer K. M. Larsen (ejer af matr. nr. 5 a og
31 af Grønholt, beliggende vest, sydvest og nord for kirken), -
rigtigst at ophæve den foran nævnte kendelse og at træffe de nedtm---------------for nævnte bestemmplser, hvorved den i den ophævede kendelse inde-
holdte indskærpelse af reglen i Danske Lov 2-22-74 om kirkens for-

r--.. -- ____

togsret opretholdes forsaavidt angaar ma-tre nr. 5 k af Grønholt
-.-

(ejer: arbejdsmand p. Møller Thomsen),
Nævnet udtaler samtidigt, at det maa anses som overmaade ønske-

.ligt, om de høje elmetræer nord for kirken, der - uden at være af
nogen landskabelig værdi - er værdiforringende for gaardejer Larsens
jord og formentlig, belysningsmæssigt set, forringende for kirken9

fjernes.
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H e r e f t e r b 8 S t e m m e s

Nævnets kendelse af 1/5-1951 op?æv~s.
Paa matr. nr$ 5 a og 31 af Grønholt maa der ikke i en afstand

af 40 m fra kirkegaarden opføres skæmmende indretninger.
Saadanne indretninger maa ej heller opføres paa kommunens areal

(parkeringsplads) matr. nr. 1 a af Grønholt, øst for kirken, og ej
heller paa kommunens umatrikulerede areal øst for kirken, paa den
anden side af landevejen.

Med hensyn til matr. nr. 5 k af Grønholt gælder, at der ikke i
"~--"- ----

en afstand af 3 alen (2 meter) fra kirkeg13.ardenmaa anbringes nogen------- ------- ~---
indretning, der kan hindre den kirken hjemlede færdselsret.

Ved skæmmende indretninger forstaas garager , drivhuse, boder,
hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, ledningsmaster, transfor-
matorstationer o. lign.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr. nr. 5 a + 31, 1 a og 5 k af Grønholt by og sogn.

Paa~aleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og menig-
hedsraadet for Grønholt kirke, hver for sig eller i forening.

J. L .. Buch. Carl Poulsen. H. J. Mikkelsen.

Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 uger indankes for overfredningsnævnet,
Slotholmsgade 10, København K.
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K E N 1) E L S E
~fsagt den l' maj 1951

Frederiksborg amt,

,
I et cirkulære af 26. janl,lar1949 har Kirkeministeriet --

\i forstaaelse med ~tatsministeriet - udtalt ønske om; at kirkerIlAs
\ ,og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og

" .,
værdigt som muligt, s'pecielt sFLaledes, at skæmmende bebyggelse!',.. .

ikke anbringes saa nær~ed kirken (kirkegaarden), at skønhe6svær~..
\,

dier gaar tabt eller kirk~lige interesser krænkes.
I denne anledning h~r\nævnet efter forhandling mAd p'rovsten~

\.sognepræsten, sogneraadet og\menighedsraadet behandlet spørgsmaa~
\,

let forsaavidt Grønholt kirke\~ngaar.
\TIenne kirke (en romansk ka~pestensbygning med et anseeligt
\taarn og et smukt vaabenhus), omgiwes mod øst af kirkejord og ga-·

"\dejord og iøvrigt af arealer, tilhøt?nde gaardejer Karl M. Larsen~
\matr. nr. 5a og 31 Grønholt (vest, sydvest og nord for kirken)
\samt for et lille areals vedkommende af 'arbejdsmand Poul Møller
\Thomsens ejendom (matr.nr. 5k Grønholt). \

"-
\Endvidere findes mod øst - dog paa den ånden side af lande-

vejen - et anlæg (paa umatrikuleret gadejord) , tilhørende As-
minderød-Grønholt kommune.

GA.ardejer Larsen har indvilget i en fredning mod al.bebyg'~
gel~e i en afstand af 40 m fra kirkegaarden.



Samme forpligtelse har oprindelig arbejdsmand Møller Thomsen
paataget sig forsaavidt ~ngaar en afstand af 5 m fra kirkegaarden.
Da han imidlertid senere har fragaaet dette, skønner nævnet, at
man for hans vedkommende maa indskrænke sig til at indskærpe
reglen om kirkens fortovsret i Danske Lov 5-2-74 (3 alen).

Sogneraadet har indvilget i at frede anlægget mod al bebyg-

\

\\\

'..
'\
\~ h i

\

Paa matr. nr. ~g 31 af Grønholt by og sogn, maa der ikke
opføres bygninger af no§\n art, 4erunder drivhuse, garager, bo-
der og alle slags skure i\en afstand af 40 m fra kirkegaarden.

\ ,.'Det S8.mme gælder med he'nsyn til matr .nr.• 5k af Grønholt by
\, I

og sogn i en afstand af 2 m ff~ kirkegaarden samt med hensyn til
kommunens areal øst for kirk~~ ~~den anden side vej~n.

Samme bestemmelse ska!/endelig~ælde med hensyn til kirke-
jorden (matr. nr. 5k Grønholt) og gad~orden øst for kirken.

Nærværende kendelse ,~il være at ti~lYSe som servitutstiften-
\,

de paa følgende matr.nr.: af Grønholt by og\sogn: 5a + 31, 5k og

5h. Paataleret har fi~~ningsnævnet for Fred~~org amt og

::::~hedsraadet for jrønhOlt kirke, hver for sig e\~i fore-

I '\J. L. Buch Carl Poulsen .
(. . \

/
I
t.

b e s t e ID m e s:

gelse.
Med de kirkelige myndigheders og sogneraadets tilslutning

finder ~~et, at det samme bør gælde med hensyn til kirkejorden
. "'og gade J orden,.

H. J. Mikkelsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
Yl~m Pi:. ~l ni: !=:hn l rnl=lt:l'l'lilP 10. KO!hpYl hl:"mJC.K~ ------l
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T i l l æ g s k G n d G l s e

afsagt; d.. 30 l juli 1952

af naturfrodninGsnævnet for Fr0derikoborg amt.

I nævnets kcmdnlse af 4/9 1951 ane. Grønholt kirke foretages

- ef tor stedfundet indvilgels e af gaarde jer K. M. IJars en - den

ændring, at konklus ioneruJ stl(. 2 affattes oaaledes:

I'aa matr, nr. 5 a OG 31 af Grønholt mna dG!' i en afstand af

20 m fra kirkegaardcn ikke opføres bygninger af nogen art, modens

dal' i en afstand af de- næste 20 m ikke man opføres 8kæmmende ind-

retninger.

Samtidig ændres i kendelsen s. 1, linie 5 f.o. matr. nr. 5 k

til matr. nr. 5 h.

Nærværende tillægskend olse vil va;re at tinglyse s om servi tut-

stiftende paa matr. nr. 5 a + 31, 1 a og 5 k af Grønholt by 0g sogn

med fredningsnævnet for Frederiksborg amt og munighedsraadet for

Grønhal t kirke som paataleberettiged e,

Nævnet ønsker herved at indskærpe, at de høje elmetræer nord

for kirken, der landskabeligt set er værdiløse o~ tilmed baade for

kirken og for gaardejer K. M. Larsen er værdi~orringende, bør fjor-

nes.

J. L. Buch. Carl Poulsc.::ll. H. J. Mikkelsen.

Ændringer i el:'er Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
don 4 Uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K.
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T I L L Æ G S K E N D E L S E

til kendelse afsagt den 4. september 1951 med

tillægskendelse afsagt den 30. juli 19S2 om

fredning af Grønholt kirkes omgivelser.

Tillægskendelsen er afsagt den 25. juni 19}b...
af Fredningsnævnet for FrederiKsborg amts

nordlige fredningskreds.

-000-

Don 4. september 1951 afsagde Fredningsn:;-cvnet for Frederiks-

borg amt en kendelse om fredning af GrønJ:lOlt kirkes or:J.e;ivelser.

Kendelsen afløste ThTVnets kendelse af l. r:J.aj 19~1, der ophævedes,

og den 30. ;juli 1952 afsagdes en tillc:.:::gskendelsa, der konkluderer

l, at der på e,-jendommen matr. nr. ) a op; 31, Grønholt by 01; soc;n,

i en afstand af 20 rn fra kirkeGurden ikke rat.!. opføres byr;nincC'r

ar nO[';8n art og at dal' i en afstand c:u de næste ;?-om ikke Iil<l

opføres skæmmende indretninger.

Kendelsen tingly[,tes den l). augllst 19:;2P~i.matI'. nr.

5 a, 31, l a oG 5 k, Grønholt by og sogn.
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Ved en skrivelse af 13. maj 1970 har Fredensborg-Humlebæk
kommune for 1!'redningsllf:evnetforelagt en ansøgning fra
Grønholt menir;hedsråd om principiel tilladelse til indretning
af parkeringsplads for ca. 35 biler på et areal af matr. nr.
5 a, beliggende nord for kirkegården og umiddelbart op til
denne. Det areal, der agtes erhvervet, er ca. 1.500 m2 og
forudsættes efter den skrivelsen vedlagte situationsplan
hegnet mod marken med kampestensmur og bøgehæk i lighed
med det eksisterende heGn, men ca. bO cm. lavere, da par-
keringspladsen anlægges ca. bO cm under kirkegårdens niveau.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den
21. juni 197b i forbindelse med besigtigelse. I mødet deltog

I •,.

repræsentanter for Grønholt r:1enighedsråd, sOGnepræsten,
Fredensborg-Humlebæk kommune og Danmarks Naturfrednings-
for~ning. Fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg
og Roskilde amter havde meldt forfald til mødet, men har i
en skrivelse af 9. juni 1970 udtalt, at man ikke har ind-
vendinger mod projektet under forudsætning af, at der
iøvrigt ikke sker ændringer ved det eksisterende kirke-
gårdsgærde og rækken af lindetræer (langs gærdet), bortset
fra de tre låge-gennemgange. Nml forudsætter sruntidig, at
anlæc;get ikke kommer i vejen for en eventuel senere udvidelse
af kirkegården.

Ingen af de mødende havde indvendin~er mod anlæ[;get
af parkeringspladsen, dor anses for nødvendig, da den nu-
værende parkeringsplads kWl rUIInnerca. ?o vogne.



,
<.

- 3 -

Nævnet finder efter det foreliggende ikke at ville
modsætte sig den ønskede udvidelse af parkeringsmulig-
hederne i overensste~nelse med det forelagte projekt på
betingelse af, at h0,jden af beplantningen ud mod marken
nord for parkeringspladseu ikke overstiger do cm, at be-
lysningen sker ved hjælp af "Lundtoftelygter", hvis
højde ikke overstiger bO cm., og at der på parkerings-
pladsen anbrine;es armeret groæs.

THI BESrrll1I1ES:

Den ved kendelse af 4. september 19)1 og tillægs- .
kendelse af 30. juli 1952 skete fredning af matr. nr.
5 a, Grønl10lt by og sogn, skal ikke være til hinder for,
at der på et areal af ejendo~~en, beliggende nord for
Grønholt kirkegård, af en størrelse på ca. 1.500 m2,
indrettes parkeringsplads på betingelse af, at beplant-
ningen nord for parkeringspladsen ud mod marken ikke
overstiger en højde af bo cm, at belysningen sker ved
h,jælp af "Lundtoftelygter", hvis højde ikke må overstige
co cm, og at parkeringspladsen belæe;ges med armeret
groæs.

Denne tillægskendelse, der vil være at tinglyse,
kan indankes for Overfrednine;snævnet .i.ndenL~ uger efter
modtagelsen.

Aagaard Larsen J. Linde Feilberg Jørgensen
-000- -000-
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Vedr. detailtrae~ for naturgasfordelingsledninger på strækninger-
·tt ne 6200 Hørsholm-Gilleleje, 6300 Lynge-Gilleleje og 6400 Faurholm-

Nybo •

• Ved skrivelse af 21. oktober 1983 har rrr~Ga~søgt om nævnets
tilladelse til anlæggelse af naturgasfordelingsledninger på oven-
nævnte strælr:.ninger •

Det fremgår, at de omhandlede ledninger bl.a. berører ejen-
dommene matr. nr. la og le Hellebækgård, He11ebæks_b~orpå der den
12. februar 1952 er tinglyst fredningskendelse, matr. nr. 21 a
Ullerød by, Tjæreby, hvorp~ der den 24. september 1934 er ting-
lyst deklaration angående fredning af et stendige og Datr. nr.
5 a Grø~~olt by, Grølli~olt,hvorpå der den 10. septem8er 1951 med
tillæg af 13. august 1952 og 28. juni 1976 er tinglyst kendelse
om kirke fredning.

I den anledning meddeler nævnet herved tilladelse til de~
ansøgte i overensstemmelse med det ansøgte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til
naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 ar fra tilladelsens meådelelse.

\

Nævnets afgerelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnæ-~ets afgørelse, Frede-
riksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Frednir-gs-
styrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institu-
tioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens for-
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mål •.D~n~~ddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefri-
stens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58•

. .. I[ - Q1ittlQ.[ J

P. H. Raaschou
nævnets formand
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Ar 1989, den 20. september kl. 9.30 foretog formanden for fred-

ningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds, dommer

P. H. Raaschou sagen

F.S. 104/89 Matr. 5 r Grønholt

- fortsat -

Nævnsformanden bemærkede, at nævnsmedlemmet John H. Andersen

I
ved skrivelse af 15. september 1989, modtaget 19. september 1989,

har tiltrådt den af nævnsformanden og nævnsmedlemmet Henrik B. Ras-

mussen den 6. september 1989 trufne afgørelse, der herefter er en-

delig.

Den meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfred-

ningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladeise må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

fredningslovens § 58.

Henrik B. Rasmussen P. H. Raaschou John Hugo Andersen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 21. c:flember 1989.

P. !~t~~hOU'

~



Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds

Folehavevej 1',2970 Hørsholm
Tlf. 02 86 15 50

Udskrift af
fredningsprotokollen REG. NR. (J / b" ?~.00 O

Ar 1989" den 6. september'k1. 11.30 afholdt fredningsnævnet
for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Grønholt
under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og ,med Henrik B.
Rasmussen som udpeget nævnsmedlem. Nævnsmedlemmet Kirsten Olrik
havde meddelt forfald/og nævnsmedlemmet John Hugo Andersen fand-
tes ikke mødt.

Der foretoges:
F.S. 104/89 Behandling af andragende om til-

ladeise til opførelse af en materialebyg-
ning på ejendommen matr. nr. 5 r Grønholt,
der er omfattet af kirkefredningskendelse.

For Hovedstadsrådet mødte Annelise Kaaber.
For Fredensborg-Humlebæk kommune mødte Hans Høgh.
Danmarks Naturfredningsforening fandtes ikke mødt.

e
e
•

For Grønholt kirkes menighedsråd mødte formanden Inge Lyskov
med flere rådsmedlemrner.

Nævnsformanden forelagde sagen, som den foreligger oplyst i
det fremsendte materiale.

Besigtigelse fandt sted.
Det oplystes, at stiftsøvrigheden har modsat sig opførelse af

materialebygningen på kirkegårdsarealet, hvor det var foreslået op-
ført i tilknytning til kapellet. Det projekterede sted for bygnin-
gens opførelse udpegedes som værende den fra komrnunevejen fjerneste
ende af kirkens parkeringsplads.

De tilstedeværende nævnsmedlemmer voterede:
Det tiltrædes, at en placering af materialebygningen på kir-

0c( $).J
1U-T I

kegården og i tilknytning

1~/8/rJ.'o~tJ/
til det eksisterende kapel er uheldig af



2

hensyn til udsynet fra kirkens hovedindgang ud over kirkegården.

Under hensyn til, at det må anses for nødvendigt for arbejdets ud-

førelse på kirkegården,at bygningen med personalerum opføres i til-

knytning til kirkegården, og under hensyn til at den udpegede pla-

cering på et allerede eksisterende parkeringsareal fjernest fra

kirken må anses for den mest hensigtsmæssige placering af bygnin-

• gen, meddeler nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 (ken-

delse af 4. september 1951) tilladelse til opførelse af materiale-

bygning med redskabsrum på matr. nr. 5 r Grønholt i overensstem-tt melse med det foreliggende projekt.

De tilstedeværende nævnsmedlemmers votering forelægges for det

fraværende nævnsmedlem, Hugo Andersen, der ved tilbages lelse af

udskrift af foranstående bedes tilkendegive, om han kan tiltræde

det af de to nævnsmedlemmer anførte.

Sagen U~l;(J
P. H. Raaschou

•e
e
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Den 23. april 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FN-NSJ-087-2016 - Ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende materialebygning 
ved Grønholt Kirke, ejendommen matr.nr. 5r Grønholt By, Grønholt, Fredensborg Kommu-
ne.   
 
Fredningen: 
 
Ovennævnte ejendom er omfattet af daværende naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts fred-
ningskendelse af 4. september 1951 af Grønholt Kirkes omgivelser. Kirkeministeriets cirkulære af 
26. januar 1949 angående fredning af kirkernes og kirkegårdenes omgivelser ligger til grund for 
fredningsafgørelsen. Af fredningsafgørelsen fremgår blandt andet, at der i en afstand af 40 meter fra 
kirkegården ikke må opføres skæmmende indretninger. Ved skæmmende indretninger forstås gara-
ger, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, ledningsmaster, transformerstationer 
og lignende. Fredningsnævnet meddelte i september 1989 (FS 104/1989) dispensationstilladelse til, 
at der på ovennævnte ejendom kunne opføres en materialebygning til brug for Grønholt Kirke.   
 
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes indstilling til det ansøgte: 
 
Fredensborg Kommune har den 16. december 2016 videresendt en ansøgning fra Menighedsrådet 
for Grønholt Kirke til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispen-
sation, således at der kan opføres en tilbygning på 16 m2 til den eksisterende materialebygning. Af 
kommunens skrivelse fremgår, at tilbygningen ønskes opført i den østlige ende af bygningen og i de 
sammen materialer som den eksisterende bygning. I forbindelse hermed er medsendt fotos af de 
eksisterende forhold på stedet. Kommunen kan anbefale det ansøgte, idet det samtidig tilkendegi-
ves, at det ikke kan anbefales, at der sker ændringer i det beskyttede dige om kirkegården.  
 
Af den medsendte ansøgning fra menighedsrådet til Fredensborg Kommune fremgår blandt andet:  
 
”Grønholt Kirke, beliggende Grønholtvej 29 -Grønholt 3480 Fredensborg søger hermed tilladelse til 
mindre tilbygning, til nuværende Graverkontor / værksted og garage. 
 
Årsagen er at menighedsrådet har fået påbud fra arbejdstilsynet, om at der skal indrettes bad og 
toilet til de ansatte. Samt der er indkøbt en mini traktor, som vi ikke har plads til. Denne traktor 
er med såkaldt sluf, der skal benyttes ved jordbegravelser, da personalet ikke må løfte mere end 
12 kg. Ved jordbegravelser bruges en såkaldt ramme der udlægges rundt om graven, denne er 
bred og tung, og skal udlægges via traktor, ligesom fjernelse af overskuds jord skal bortkøres. 
 
Tilbygning vil ske i forlængelse af nuværende bygning, med tillæg på 4 meter. Samme bredde 
og nøjagtig i samme materialer. Portene der i dag er ud mod P. pladsen, vil blive flyttet om på 
siden af ny tilbygning, og hermed vende ud mod depot og lagerpladsen. Gavlen på tilbygning vil 
blive lukket. Alt males i samme farver som nuværende.”  
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Placeringen af det ansøgte fremgår af en medsendt placeringsskitse: 
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Høringssvar: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 29. januar 2017 meddelt, at for-
eningen ikke har indvendinger mod det ansøgte. Det tilføjes, at det skal sikres, at kirkegårdsdiget 
langs materialebygningen ikke bliver beskadiget under byggeriet.  
 
Helsingør Stiftsøvrighed har den 31. marts 2017 efter indhentet udtalelse fra Den kgl. Bygningsin-
spektør og fra kirkegårdskonsulenten oplyst, at der ikke er bemærkninger til den ansøgte forlængel-
se af den eksisterende bygning. 
 
Fredensborg Provstiudvalg har den 23. februar 2017 oplyst, at udvalget ikke har bemærkninger til 
det ansøgte.  
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har i en udtalelse af 24. februar 2017, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet, at det ansøgte efter styrelsens vurde-
ring ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. 
lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte er begrundet i lovkrav, der er opstået efter fred-
ningsafgørelsen og den i 1989 tidligere meddelte dispensation. Det ansøgte omfatter en mindre til-
bygning til den tidligere tilladte materialebygning, og det nu ansøgte vil udefra fremstå som en vi-
suel enhed med den eksisterende materialebygning. Den nu ansøgte tilbygning kan efter en samlet 
vurdering ikke antages afgørende at ændre ved det grundlag, som dispensationen fra 1989 hviler på. 
På det nævnte grundlag sammenholdt med de hensyn, som fredningen tilsigter at beskytte, finder 
fredningsnævnet at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmel-
serne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. 
Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hen-
syn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet be-
mærker herved, at der ikke er søgt om ændringer i den eksisterende stensætning omkring kirkegår-
den, og at det således forudsætningsvis indgår i afgørelsen, at der ikke sker ændringer heri, men at 
det samtidig bemærkes, at stensætningen ikke direkte er omfattet af fredningsafgørelsen fra 1951.    
  
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 
stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag 
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende 



 
 

4 

virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 5.   
 
Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 
år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  
 
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.   
  

 
Toftager 

Nævnets formand 
  
  
Vejledning om klage 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-
genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, 

når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-
fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-
net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-
relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til: 
Grønholt Kirke, att: Menighedsrådsformand Egon Frandsen, egonfrandsen@outlook.dk 
Fredensborg Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg 
Miljøstyrelsen 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland 
DOF 
DOF Nordsjælland  
Fredensborg Provsti, Att: Provst Hans-Henrik Nissen, fredensborg.provsti@km.dk 
Helsingør Stift, Att: Biskop Lise-Lotte Rebel, kmhel@km.dk 
 
 

mailto:fredensborg.provsti@km.dk
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 
mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 
en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  
Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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