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4a, 4k og 6~.af Holt~ by, Vedb~k sogn.
I _ •

'Deklaration~
Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 4a, 4k og 6a af 201te

by, Vedb~k sogn, erklærer herved for mig og efterf~lgende ejere af
ovennævnte ejendom og de parceller, hvori denne måtte blive delt,
fJ.;Jl~ende:

l.
I 1 • , -De på vedh~ftede kort med skraveret linie indrammede arealer

fredes ssledes, at tilstanden p~ dem ikke for~ndres, men de skal
udelukkende kunne udnyttes på samme mqde so~ hidtil.

Navnlig er det '~den tilladeIs e fra ';;.øller.lGids ogneråd og fred-
ningsnævnet for ~benhavns amtsr;dskreds forbudt:
a ) at opf~re bygninger af enhver art, he~~nder boder, skure, hønse-

huse og lignende eller anbringe andre indretnine;er, der kan virke
misprydende, herunder ledningsmaster og lign. Det bemærkes dog,
at nærværende deklaration ikke må være til hinder for, at der
pi_arealet syd for .8gebækvej opfx.res de i forbindelse med ejendom-
mens drift nødvendige ~m bygninger. Disse bygningers udseende
og beliggenhed skal godkendes af ~øllertld sogneråd og frednings-
Ilii;vnet•

b) at fjerne noget s$m helst af den på arealet stående beplantning
af træer, buske og levende he~n bortset fra n.0dvendigt fors't-
mæssig udtynding.

3.f den eksisterende,
d) at foret~ge afgravning 81ler påfyldning af det naturlige jordsmon,
e) at opfylde s.er og vandhuller eller at benytte disses bredder til

aflæsning af affald,
f) at nedbryde stengærder.

Endvidere må der ikke uden tilladelse ffa .s~llemd s ogneråd og
fredningenævnet anl~gges veje eller stier eller tilstås trediemand
vejrettigheder over arealerne.

§2.
Fåtaleretten med hensyn til overholdelse af de anførte og evt.

tilkommende servitutter tilkomm3r S~ller.ød sogneråd og fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds hver for sig eller i forening. Dispensa-
tion fra de anførte og evt. tilkommende servitutter kan, hvor særlige
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forhold taler derfor, medde18s, nqr oV9nn~vnte to institutioner
er enip;e heri.

l;~rvzrende dekl'J.rat;ion vil ::or ejerens regning ~re at ting-
lyse som servitutstiftende forud for al pantegæld p~ ovennævnte
ejendoms blad ~inGbogen.

w~d hensyn til ue ~'?;i(~r..riomm3:1 p~.lhTi..lend'3ser"lrit1Jter or.: ~:vt'ier
hen.,is =8 til ,?:iendoffir.J.en,::blo.j. i tir..r:~cr-;e.r..

~:ol te, den 20/10 1951.

j

sign. alfred Olsen.
ejer af ~atr.nr. 4a, 4k.og 6a af

l
Holte by, Vedb~k sogn.

~fskriftens rigtie;aed bekræftes. /962,
2redningsnrvnet for ~\.J2,benhavnsamtsr3.ds~reds, den J~. ~ (
,cfr. -
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01736.00

Dispensationer i perioden: 15-10-1985 - 25-11-2004



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-
NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1985 den 15. oktober foretoges for Fredningsnævnet

• for Københavns amtsrådskreds:
F.S. 200/1985: Klage over at der på ejendommen

matr.nr. 4 a Nærum m.fl., Egebæk-
gård er sket træfældning og træ-
beskæring.
Deklaration tinglyst 7/11 1951
på bl.a. matr. nr. 4 a Holt~r der
senere er overgået til Nærum bylag.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 19. septem~er 1985 (fotokopi) fra Søllerød kommune

til Ole Noring Olsen: cc for nævnet.
4i')2) fotokopi af deklaration.
_ 3) kortbilag.

4) skrivelse af 2. oktober 1985 fra Søllerød kommune ti! nævnet~
e~5) fotokopi af skrivelse af 27/9 1985 fra Henrik Ravn ApS på vegne Ole

ninger.

Noring Olsen til Søllerød kommune.
6) skrivelse af 8. oktober 1985 fra statsskovrider J.U. Wedel-Heinen

til nævnet.
7) skrivelse af 9. oktober 1985 fra nævnet til medlemmerne med påteg-

\



Det fremgåraf sagens oplysninger, at der er sket
træfældning og træbeskæring på ejendommen i strid med deklaratio-
nens § l, pkt. b).

Ejeren har oplyst, at Kastaniealeen ind til gården
/

er skåret noget tilbage med henblik på at bevare den på længere

sigt. Desuden er et antal træer blevet ryddet ud fra sundheds-

mæssige kriterier - en del af dem var i en meget dårlig stand -

samt udfra hensynet til at bevare og fremhæve særligt værdifulde

træer.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heien, Hørsholm stats-

skovdistrikt, der har haft sagens bilag til udtalelse har den B.

oktober 19B5 tilskrevet hævnet således:

"I anledning af den til udtalelse fremsendte sag

meddeles, at undertegnede dags dato har foretaget besigtigelse af

ejendommen. Den foretagne beskæring og skovning af ~øende træer
:r

forekommer professionelt udført og har formentlig 'været et nødven-

digt led i oprydningen på ejendommen.

Undertegnede skovrider skal derfor anbefale, at

e) nævnet og Søllerød kommune godkender det udførte og meddeler' dispen-

ti sation fra fredningsbestemmelserne. Hvis ejeren ønsker at fortsætte

udtyndingen i den vestlige del ~f pRrkens skovbevoksning. bør der

ligeledes gives dispensation hertil.

Der er ikke fredskovspligt på ejendommen."

Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om

at meddele dispensation fra deklarationen til den udførte beskæ-

ring og skovning.

Det bemærkes, at fremtidige ønsker om beskæring

og skovning på ejendommen skal forelægges nævnet forinden arbejdet

udføres.
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af kommunen

og ejeren af ejendommen kan indbringes for Overfredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og instItutioner jfr.naturfredningslovens § 8, og ~ klage-

fristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 15. oktober 1985.

F,..dningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 6~?644

1'//, ',,/ ("~( ....L./v( !Jl ,../ ;'1.) t

I.Heide-J~rge sen
.civildommer.



REG.NR.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Afgørelse af 25/2 1988 om tilladelse
til restaurering af Kighanerenden.

Tilladelse i forhold til flere fredninger -
selve afgørelsen

SE REG.NR. 05669.000
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 25. februar kl. 9.30 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da fore-

tages:

F.S. 91/1987: Forslag tillokalplan 83 - Ege-

bækgaard.

Ansøgning om dispensation fra

fredning efter Naturfredningslo-
vens § 34.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester,

landsretssagfører Erik Øigaard .

3) det af Hovedst8dsrÅrlAt udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 27. juli 1987 fra Søllerød kommune (genpart) til næv-

net.

2) kopi af skrivelse af 27. juli 1987 fra Søllerød kommune til

ejere, lejere og brugere i og omkring lokalplan 83's område

samt diverse foreninger og myndigheder.

3) kopi af skrivelse af 4. januar 1988 fra samme til samme vedhæf-

tet kortbilag.
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4) lokalplan 83 - 5. udkast.
5) indkaldelse.

6) skrivelse af 27. januar 1988 fra Københavns amt, teknisk forvalt-

ning.

For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mogens Danni-

søe og bygningsinspektør Viuff.

For Københavns amt mødte Peter Malmolin og Lissi Jacobsen .

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard.

Endvidere var Ole Noring mødt som ejer af Egebækgård.

Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening

og statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til

mødets afholdelse.

Bygningsinspektør'Viuff anførte, at lokalplanen indehol-

der bestemmelser, der kan ændre tilstanden på området såvel med hen-

syn til jorden som bygningerne. Fra kommunens side har det været et

ønske at indhente Fredningsnævnets principielle stilling til planen,

idet man dog selvfølgelig er indforstået med, at nævnet særskilt

skal have forelagt de konkrete projekter. Det er ikke aktuelt på

nuværende tidspunkt at ekspropriere arealer,men når selve sti anlægget

skal etableres, vil en ekspropriation blive nødvendig.

Ole Noring bemærkede, at han ikke havde indvendinger mod

projektet, men at han gerne så, at ekspropriation blev undgået. Til

gengæld ville han være villig til at leje jorden ud til det offent-

lige for en længere årrække og med ret til fornyelse af lejemålet.

Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, bemærkede,

at bygningens udnyttelse ligger uden for nævnets kompetence, samt

at det er udtryk for en fejlopfattelse, at kommunen skulle have
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påtaleret til fredningsdeklarationen. Kun nævnet har påtaleret, åg

hjemlen hertil findes i loven. løvrigt har Hovedstadsrådet ikke be-

mærkninger til stianlægget.

Nævnets afgørelse vedrørende dispensation efter Naturfred-

ningslovens § 34 afve~ter herefter forelæggelse af et konkret pro-

jekt, idet nævnet udtaler, at et stianlæg som det.i lokalplanen fore-

slåede ikke ses på afgørende måde at stride mod fredningens formål.

Nævnet har herved lagt vægt på stianlæggets forløb og på, at der i

fredningsbestemmelserne er åbnet mulighed for dispensation til sti-
e, anlæg.

Mødet sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Poul Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

, den 9. marts 1988.
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REG. NR.

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 27. april foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 31/1988: Ansøgning om tilladelse til anven-

delsesændring og ombygning af en

del af bygning II fra landbrugs-

formål til kontor formål - matr.nr.

4 a Holte - Egebækgaard.
Deklaration tinglyst 7. november

1951 m.m. + skovbyggelinie.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 23. marts 1988 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 13. februar 1988 fra Tegnestuen Baghuset

til Søllerød kommune.
3) fotokopi afskriveise af 9. marts 1988 fra samme til samme.

4) fotokopi af skrivelse af 17.marts 1988 fra samme til samme.

5) 8 kortbilag.
6) udsnitskopi af lokalplan 83.

7) fotokopi af deklaration.
8) fotokopi af skrivelse af 18. november 1987 fra Hovedstadsrådet

til Søllerød kommune.

9) skrivelse af 7. april 1988 fra nævnet til statsskovrider J.U.

Wedel-Heinen med påtegning.



lo) skrivelse af 21. april 1988 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.
Det fremgår af sagens oplysning, at Søllerød kom-

mune har fremsendt sagen til nævnet med anbefaling, men på bet in-

gelse af, at der ikke udover de 12 - 13 p-båse vest for hovedbygningen

ikke sker parkering nord og øst for bygning II (jfr. lokalplankort),

4t og at projektet kan godkendes af Fredningsnævnet.
Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed

e
e
e

om at meddele dispensation fra naturfredningslovens bestemmelser til

det ansøgte på de af kommunen ovenfor anførte betingelser.
Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af:

Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte fore-

ninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, at klagefri-

sten er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilla-

delsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik Øigaard. Poul Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Køhenhavns amtsradskred:> ,
Gentofte ciVilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 26 44

den 27. april 1988.
/ ,

I U~L---
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REG. NR.,

U D S K R I F T
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS

NÆVNET FOR KØSNEHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 5. oktober foretoges for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.98/1988: Ansøgning om tilladelse til eta-

blering af sti over matr.nr. 4 a

Holte - Egebækgård.

§ 34.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 7. september 1988 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) kortbilag.
3) skrivelse af 9. september 1988 fra nævnet til Danmarks Naturfred-

ningsforening med påtegning.
4) skrivelse af 26. september 1988 fra statsskovirder J.U. Wedel-

Heinen til nævnet.
5) skrivelse af 29. september 1988 fra nævnet til medlemmerne med

påtegninger.
Det fremgår af Søllerød kommunes skrivelse af 7. septem-

ber 1988, at stien anlægges som en 3 meter bred natursti med grus-

belægning og uden belysning.
Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.

~r
øl,

..'
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af an-
drageren / kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfrednings-

nævnet af: Miljøministeren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt aner-

kendte foreninger og institutioner jfr. naturfredningslovens § 8,
at klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift,

og at tilladelsen ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet .

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:
, den 5. oktober 1988.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 62 2644

(l. Wvc 00? 'l~JItJ~
J. Hei e-Jør/ensen

civildommer

-. .."



U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 9. maj foretages for Fredningsnævnet for

Købnehavns amtsrådskreds:

F.S.37/1990: Ansøgning om lovliggørelse af en

• tidligere opført carport/redskabs-

bygning på 190 mZ, som erstatning

for en nedrevet fodercentral/vogn-

portbygning af tilsvarende størrelse

på matr.nr. 4 a Holte.-NrERUM

Deklaration tinglyst 7. novenber 1951.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af lo. april 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

Z) 3 kortbilag.

~ 3) fotokopi af deklaration.
4) skrivelse af 18. april 1990 fra nævnet til statsskovrider K.

• Waage Sørensen med påtegning .

5) skrivelse af Zo. april 1990 fra nævnet til det af Søllerød kom-

mune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsretssagfører

Søllerød kommunalbestyrelse har anbefalet det ansøgte

Erik Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet,

Jørgen OsterkrUger, med påtegninger.

på betingelse af, at det tinglyses på ejendommen, at bygningen kan

forlanges overført til landbrugsformål, hvis der opstår behov her-

for i form af ønsker
I\71ilJøministeriet
Skov- og Nrturstyrelsen
J.nr. SN .~ Up - 00 O'i
Akt.nr.)Z

om yderligere bebyggelse på ejendommen iøvrigt.

-.
I
I

/16 '//_ It' /I'(.,Q J-
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om
efterfølgende at dispensere fra den på ejendommen tinglyste

fredningsdeklaration og godkende den opførte carport/redskabs-

bygning på den af kommunen stillede betingelse.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrageren

og kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningsnævnet

af: Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, og ~ klagefristen

er 4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift •

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer -formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 9. maj 1990.
Fradningsnævnet for Københavns amtsrådskred.:

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
n'1 _~""~.44VI - ...,- -- ••

f/vwl:':!~_
civildommer
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U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1990 den 24. september foretages for Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds:

F.S.91/1990: Ansøgning om tilladelse til etable-

ring af læbælte på matr. nr. 4 a

Ho l te Bv l t\)~V"v V\A
I

§ 34 - deklaration tinglyst 22.

marts 1952.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 5. september 1990 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) fotokopi af deklaration.
4) fotokopi af skrivelse af 8. maj 1990 fra Søllerød kommune, teknisk

forvaltning - beplantnings- og driftsplan for det afkommunen erhver-
E6e..\oaekd~ vct

vede areal ved EFl@313æl<gåF€t,vedhæftet kort.

5 ) skrivelse af 6. september 1990 fra nævnet til statsskovrider K.• Waage Sørensen med påtegning.
6) skrivelse af 19. september 1990 fra nævnet til det af Søllerød kom-

mune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester, landsretssagfører

Erik Øigaard, og det af Københavns amt udpegede medlem af nævnet,

Jørgen Osterkruger med påtegninger.
Der søges om tilladelse til etablering af læbælte i skel

mod nord, et mindre skovstykke mod øst og diverse små plantegrupper

udarbejdet af miljø- og parkafdelingen.
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Sagenhar cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at
meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 2 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrageren/kom-

munalbestyrelsen kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljømi-

nisteren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institutioner

jfr. naturfredningslovens §8, ~ klagefristen er 4 uger fra modta-

gelsen af nætvæ~ende udskrift, og ~ tilladelsen ikke kan undyttes
før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds'
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

den 24. september 1990.
,

,1/fUt/dC.- ...~1)?~'I,it(~
/ ' .I

l. Heide-Jørgensen
civildommer

..



REG.NR. \ /6b, C,0

Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsen

18MAR. 1992
U D S K R I F T

A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSRKEDS.

Ar 1992 den 17. marts foretages for Fredningsnævnet

.. for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 121/1991: Ansøgning om tilladelse til
e.. opsætning af læskure til f8r

mar.r.nc. 4 a, 4 k, 6 a Holte -

Kighanerenden. § 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 12. august 1991 fra Søllerød kommune til nævnet.

2) kortbilag.

3) skrivelse af 19. februar 1992 fra Søllerød kommune til nævnet.

4) skrivelse af 20. februar 1992 fra nævnet til statsskovrider K.

Waage Sørensen med påtegning.

Ir 5) skrivelse af 3. marts 1992 fra nævnet til det af Søllerød kommune

udpegede medlem af nævnet,

Københavns amt udpegede medlem af nævnet, Jørgen OsterkrUger,

med påtegninger.

Saqen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om at

meddele tilladelse til det ansøgte.

1111,
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Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andra-

geren/kommunalbestyrelsen kan indbringes for Overfredningnsævnet

af: Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er

4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrif,t og ~ tilladelsen

ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 17. marts 1992.

Rygd~dsl/E~ng&t8
2eCO l~en·:.1rup
01 - 62 26 44



*DOMMEREN I RINGSTED
KEG. NR. l/3~.()O

Bøllingsvej 8. Postbox 54. 4100 Ringsted.

Telefon 5361 2266. Telefax 5361 22 16.
Girokonto 6 01 4887.

17.12.92

Søllerød Kommune
Rådhuset
2840 Holte

Vedr. F 211/1992.

• Ved skrivelse af 5. november 1992 har kommunen ansøgt om nævnets
tilladelse til foretagelse af naturforvaltningsprojekter på fre-
dede arealer i kommunen.

,

1\
I,,

I ansøgningen er følgende anført om projekterne:
I'
~
'. i.

l"l',
Gravning af 2 nye vandhuller på matr. nr. 3 hø af Holte (vand-
hullernes placering er vist på vedlagte kortskitse 1). Vandhul-
lerne ønskes etableret for at tilgodese områdets padder og an-
dre dyr og planter, der er knyttet til små vandhuller, og der-
es diameter vil blive ca. 10 meter og deres største dybde vil
blive ca. 1,5 meter under eksisterende terræn. Det opgravede
jord vil blive udlagt over det omgivende terræn i et ikke over
20 cm tykt lag. Matr. nr. 3 hø af Holte er fredet ved fred-
ningskendelse af 25. september 1973.

Samtidig vil kommunen ansøge om fredningsnævnets godkendelse i
forhold til fredningskendelse af 25. september 1973 til opsæt-
ning af 2 mindre læskure til får på matr. nr. 3 hø m.fl. af
Holte. Skurene er nødvendige for afgræsningen af den fold
fredningsnævnet har meddelt tilladelse til iflg. udskrift af
forhandlingsprotokollen. fra 13.01.1992.

Skurene måler 1,22 x 2,44 m og er ca. 1 m høje.
I,

'I·
I

" .,

Ju 327 3
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De er flytbare og nedgraves ikke i terræn.
Skurene vil blive opstillet nær eksisterende bevoksning som
slører dem.

2. Gravning af nyt vandhul på matr. nr. 4 a af Holte (vandhullets
placering er vist på vedlagte kortskitse) .
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 4 a af Holte er fredet ved deklaration lyst 7. no-
vember 1951.

3. Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 7 fe af Nærum (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 3).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 7 fe af Nærum er fredet ved overfredningsnævnsken-
delse af 17. november 1943 med tillægskendelse af 17. februar
1961.

Gravning af et nyt vandhul på matr. nr. 2 bc af Trørød (vand-
hullets placering er vist på vedlagte kortskitse 4).
Angående vandhullets udformning - se under 1.

Matr. nr. 2 bc af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

Naturgenopretning omkring "Rævegravene" på matr. nr. lOs
af Trørød (placeringen er vist på vedlagte kortskitse 5).
øst for søen ændres plejen så større naturpræg opnås, hvor
arealet i dag er parklignende.
Vest for søen ønskes tilgængeligheden forbedret ved anlæg
af en lille natursti.
Traceet er omtrentlig angivet på kortskitse 5.
Der er tidligere meddelt tilladelse til et ridespor nord for
søen iflg. udskrift af fredningsnævnets forhandlingsprotokol

, \
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,
fra 30.04.1991. Ridesporet og den forslåede natursti vil i
kombination gøre det muligt at spadsere rundt om søen.
Naturstien vil ikke kræve terrænregulering og kun begrænset
rydning af vegetation. Der bliver ikke tale om stianlæg i
traditionel forstand, men om en "trampet" sti, som kun be-
fæstes, hvor det er nødvendigt p.g.a. den bløde mosebund.

I tilknytning til stien ønskes bevoksningen ryddet nogle få
steder, så der skabes udsigt over vandspejlet.

Matr. nr. 10 s af Trørød er fredet ved overfredningsnævns-
kendelse af 7. marts 1986.

Om de i ansøgningen nævnte fredningskendelser m.v. på de enkelte
matr. numre bemærkes:

Ad projekt 1. Matr. nr. 3 hø Holte.

Ifølge fredningskendelse af 25. september 1973 er det i det væ-
sentlige fredningens formål, at gøre arealerne tilgængelige for
offentligheden, samt at bevare det karakteristiske landskabsbil-
lede med åbne marker til landbrugsformål med spredte bevoksnin-
ger og enkelte søer og vandhuller.
Ifølge kendelsen er det uden nævnets tilladelse forbudt bl.a., at
opføre boder, skure og lignende samt at foretage afgravninger.

Ad projekt 2. Matr. nr. 4 a Holte.

Ifølge deklaration om fredning tinglyst den 7. november 1951 må
tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden nævnets tilladelse er det forbudt, bl.a. at foretage afgrav-
ning.

Ad projekt 3. Matr. nr. 7 fe Nærum .
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Ifølg& Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1943 med
tillægskendelse af 17. februar 1961 er det i det væsentlige fred-
ningens formål, at tilstanden på arealerne ikke forandres.
Uden fredningsmyndighedernes tilladelse er det forbudt bl.a. at
foretage afgravninger.

Ad projekt 4. Matr. nr. 2 bc Trørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer.

Ad projekt 5. Matr. nr. 10 sTrørød.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1986 er det i
det væsentlige fredningens formål at bevare de landskabelige,
arkæologiske og geologiske værdier, der er knyttet til området.
Til sikring heraf er det bl.a. i fredningsbestemmelsernes § 2 og
§ 5 bestemt, at der ikke må foretages terrænændringer. Endvidere
er det i fredningsbestemmelse § 4 bestemt, at der ikke må ske
tilplantning.

På nævnets anmodning har kommunen den 18. november 1992 tilsendt
nævnet 2 ~t.k. fotos af den type læskure. som ønskes opsat på
matr. nr. 3 hø Holte, jfr. projekt 1.

I skrivelse af 24. november 1992 har Københavns Amt, Teknisk
Forvaltning oplyst, at Københavns Amt har besluttet at meddele
støtte til de omhandlede naturforvaltningsprojekter, og i for-
nødent omfang meddele den nødvendige tilladelse i medfør af
Naturbeskyttelseslavens § 3 til det ansøgte.

Nævnet udtaler:

Idet nævnet ikke finder, at det ansøgte strider mod fornævnte
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fredningsbestemmelsers formål meddeles det, at nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tillader etablering af de
ansøgte vandhuller, opsætning af de to læskure samt etablering af
en trampet sti, der kun befæstes, når det er nødvendigt på grund
af blød mosebund, alt således som nærmere beskrevet i ansøgningen
med tilhørende kortskitser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år,
jfr. Naturbeskyttelseslovens § 50 jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm af ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder
jfr. lovens § 43, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en lør-
dag/helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage anmodes indgivet skriftligt til fredningsnævnet.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

/

UdSkriftenS rigtighed bekræftes.
Dommeren i.Ringst~den (i-f J- - 7L-'--, ~d~

USSI Thomsen
oass.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 09/12-96
FRS nr. 82/1996 BH
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Søllerød kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
0verødvej 2
2840 Holte REG. liR. \l~\o· 00

Vedr. jr. nr. BY962359 - Egebækvej 116, matr.nr. 60 a Holte -
Opførelse af læskur til får, samt godkendelse af tidligere

.. opført læskur.

I skrivelse af 29. oktober 1996 har Søllerød kommune på vegne
Bent og Karin Alexandersen ansøgt om lovliggørelse af et u-
lovligt opført læskur og tilladelse til opførelse af et yder-
ligere læskur.

Området er omfattet af fredningsdeklaration, tinglyst den 7.
november 1951. Ifølge deklarationen er det på området forbudt
at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure m.v.
Området anvendes til fårehold.

• Ansøgningen er begrundet i, at fåreholdet kræver læskur .

Københavns amt og Danmarks NatuL [LE:~UIL.i.u98foJ:.-ening
1- _

UdL
_ __1__ .L _

dlUJI:: 1.cl -

let det ansøgte.

Fredningsnævnet meddelte tilladelse til det ulovligt opførte
skur, samt tilladelse til opførelse af et nyt, tilsvarende
skur.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Natursty-
relsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden
4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens ud-
løb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til

A D \ C19 (0- \ 2. \ \ J 1- 000 I
f\~T 5°1
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Naturklagenævnet.

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

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

Hans Chr. Poulsen
formand .



FREDNINGSNÆVNETFOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 05/11-99
FRS nr. 60/99 BH

Københavns Amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup REG. HR. 11~\o (JO.

Vedr. jr. nr. 9816942-2 - midlertidig opstilling af 8 skurvogne og en pavillon
på matr. nr. 4 ae Holte.

Ved skrivelse af 17. september 1999 har Teknisk forvaltning meddelt at have
modtaget en ansøgning fra amtets behandlingshjem Egevang om tilladelse til
at opstille ialt 8 skurvogne og en pavillon på ovennævnte ejendom. Skurvog-
nene ønskes opstillet på det befæstede parkeringsareal og pavillonen på den
asfalterede gårdsplads ud for hovedbygningen. Det fremgår af en medsendt
skrivelse af 13. september 1999 fra Søllerød Kommunes tekniske forvaltning,
at bygningerne skal bruges til genhusning af 15 elever fra Egevangs afdeling
2, mens bygningerne på ejendommen Aldershvilevej 3, 2800 Lyngby, renove-
res. Kommunen har anbefalet, at der meddeles dispensation til opstilling af
skurvognene og pavillonen i den ansøgte periode på betingelse af, at nødven-
dig parkering stadig kan ske på ejendommen.

Det er oplyst, at Københavns Amt, som tilsynsmyndighed, har givet tilladelse
til opstilling af det ansøgte i 6 uger fra den 20. september 1999, men krævet
bebyggelsen og vognene fjernet ved denne frists udløb, hvis fredningsnævnet
ikke meddeler dispensation, eller hvis en dispensation påklages. Københavns
Amt har vurderet, at det drejer sig om en begrænset periode, at der ikke sker
skade på naturgrundlaget, samt at den pågældende opstilling ingen betydning
har for fredningen i betragtning af, at den midlertidige bebyggelse opstilles i u-
middelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Da der ikke sker skade
på naturgrundlaget, og det ansøgte ikke må anses at stride mod fredningens
formål, har amtet anbefalet, at der meddeles dispensation fra fredningen af
Egebækgård.

I en den 7. november 1951 tinglyst deklaration på ejendommen er det bl.a.
forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure, hønsehuse
og lign. eller anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende, herunder
ledningsmaster og lign.

o.d- \ q q b- I~ti jl-ODD{ .
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Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte på betin-
gelse af, at vognene og bygningerne vil være fjernet den 28. november 1999.

Det bedes påtalt overfor den for behandlingshjemmet ansvarlige, at ansøg-
ningen er fremsendt så sent, at en sædvanlig behandling af dispensationssa-
gen ikke har været mulig.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

!4u.~€/u -7?~~
Hans Chr. Poulsen

formand .

•
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FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

REG.Nl I 73ro.oo

G1adsaxe, den 29109-00
FRS 34/00 BH

Søllerød kommune
Byplanafdelingen
Øverødvej 2
2840 Holte

•
Vedr. BYP201712.kas - beplantning på matr.nre. 3 hø og 3 t Holte by, Næ-
rum .

Ved skrivelse af 28. juni 2000 har Søllerød kommune, Teknisk forvaltning, an-
søgt om at etablere en afskærmende beplantning på ovennævnte ejendomme,
idet beboerne på Kikhanebakken, siden Helsingørmotorvejen blev udvidet i
1997, har klaget over øgede støjgener og øget udsyn til motorvejen. I
forbindelse med udvidelsen af motorvejen blev fjernet en del afskærmende
beplantning.

Ejendommene er fredet dels ved deklaration af 7. november 1951, dels ved
fredningsnævnets kendelse af 25. september 1973. Ved den førstnævnte
kendelse er det bl.a. forbudt at foretage nogen beplantning af arealet ud over
vedligeholdelse af den eksisterende. Ved den sidstnævnte er det forbudt at fo-

• retage tæt beplantning. Undtaget herfra er dog beplantninger, som har til for-
m&1 ~T ri~k'k-ø c::k-~mmønriø høh\lnnølc::ø nn linnp.nrlp.111_1 _ .. -_ ....... - _ ... -- •••••• _ •• _- ---Tw;W_O-- -;;;I ··w··-··--~

Den ønskede beplantning er vist på vedhæftede kort.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Københavns amt, Teknisk for-
valtning, der har udtalt, at den på baggrund af områdets karakter kan tiltræde
det ansøgte. Det er bemærket, at beplantningen ikke vil give nogen støjdæmp-
ning, men vil sløre udsynet til motorvejen.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til udførelse af den ønskede beplantning.

e I Søllerød kommunes skrivelse af 28. juni 2000 er alene søgt om principiel
godkendelse til den ønskede beplantning. Fredningsnævnet finder imidlertid, at

CL ri [;IVI ~~6-/Cj. II /fO~)
/ 'li'
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ansøgningen er så konkret, at det ikke er fornødent med yderligere behandling
i fredningsnævnet af sagen.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet .

.
I henhold til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt .

~~.~~
Hans Chr. Poulsen

formand .
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1O 48

REG.NR 11-3~. 00

Gladsaxe, den 08/03-02
FRS nr. 60 +61101 BH

Søllerød kommune
8yplanområdet
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

(. Vedr. jr. nr. BYP212507 - ansøgning om dispensation til placering af støjvold
ved Helsingørmotorvejen/Holte Rideklub/Kikhanebakken med deraf følgende
erstatn ingsfolde.

Søllerød kommune har i skrivelse af 18. oktober 2001, suppleret ved skrivelse
af 20. december 2001, ansøgt dels om dispensation til etablering af en støj-
vold ved HelsingørmotorvejenlHolte Rideklub/Kikhanebakken og dels til etable-
ring af erstatningsfolde for det foldareal, der i så fald skal anvendes til støjvol-
den. Placeringen er vist på bilag A, vedlagt ansøgningen.

Arealet, hvorpå støjvolden ønskes placeret, er omfattet af deklaration af 7.
november 1951, hvorefter tilstanden ikke må forandres, og arealerne udeluk-
kende skal udnyttes på samme måde som hidtil.

Åreaiet, hvorpå erstatningsfoidene ønskes piaceret, er deis omfattet af oven-
nævnte fredning dels af arealerne for en kendelse af 23. september 1973,
hvis formål er

"

at gøre disse tilgængelige for offentlighedens adgang i den udstrækning, det
er foreneligt med disses drift samt at bevare det nuværende karakteristiske
landskabsbillede, således som det nu findes og som i det væsentligste er be-
stemt af åbne marker til landskabsformål med spredte bevoksninger og enkel-
te 'Søerog vandhuller",

ligesom det er forbudt
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,Je "at anvende arealerne til havebrug, frugtplantage og gartneribrug, herunder
opstilling af drivhuse og mistbænke, der ændrer det karakteristiske landskabs-
billede" .

"

Københavns amt og Søllerød kommune har anbefalet ansøgningen.

Danmarks Naturfredningsforening har accepteret ansøgningen for så vidt an-
går støjvolden, men ikke anbefalet placering af erstatningsfolde på det angiv-
ne sted. Det er foreslået, at spørgsmålet herom udskydes til særskilt behand-
ling, dersom der måtte vise sig behov herfor.

'. Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til etablering af en støjvold og erstatningsfolde som vist
på bilag A, på betingelse af, at støjvolden beplantes med buske, der forekom-
mer naturligt i området, efter samråd med Søllerød kommune, Vej- og parkaf-
delingen.

Fredningsnævnet finder det ikke forsvarligt at forsøge uden erstatningsfolde i
en prøveperiode, idet dette vil kunne medføre længerevarende skade på græs-
dækket på de øvrige folde.

•
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturkiagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~(dL/RJ~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39661048

Gladsaxe, den 9. oktober 2002
FRS nr. 33/2002 - jm

I
1-

Cowi A/S
Att. Claus Mølgaard
ParraIlelvej 2
2800 Kgs. Lyngby

(' ''''q.
• , I

Vedr. ansøgning om tilladelse til etablering af et udlingsningsbassing
på matr.nr. 60 b Holte By. Nærum.

• I skrivelse af 26. juni 2002 har De ansøgt om dispensation til etablering af et
udligningsbassin for kloakvand til brug for en forbedret udledning i Kighane-
renden. Bassinet graves ned således, at kun dækseladgangen til 3 brønde bli-
ver synlige i terrænet, ligesom et tavleskab på 100 x 100 x 40 cm bliver syn-
ligt. De har samtidig ansøgt om dispensation til at overskudsjorden på cirka
600 m3 udjævnes på terrænet med en terrænændring på cirka 30 cm til følge.

Arealet hvorpå' udligningsbassinet ønskes placeret, er fredet ved deklaration af
20. oktober 1951, hvorefter der ikke må anbringes indretninger, der kan virke
misprydende, lig~som de ikke må foretages afgrænsninger eller påfyldning af
det naturlige jordsmon.

Københavns amt og Søllerød kommune har ikke haft bemærkninger til ansøg-
ningen.

•
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til etablering af et ud ligning s-
bassin som nævnt i ansøgningen, og til placering af jorden ud over arealet på
følgende betingelser:

l) tavleskabet placeres i hegnet syd/vest for det knæk, der er vist på kortet
vedlagt ansøgningen.

2) overskudsjorden fordeles jævnt ud over hele terrænet, i et maximalt 30 cm
tykt lag der til sidst vil blive tilsået med græs.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgø-
relse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til
nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
.' løbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Skov- og Natul'sty.rels8n
J.nr. Sf\! 200 j ~ I::]. \ 1/ I' 0...'>0 \

/.\kt.111, 51 ~~. Æ'lfi.
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I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § -66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

•
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FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19 Gladsaxe, den 25. november 2004
TELEFAX 39 66 10 48 FRS nr. 56/04 BH

Søllerød kommune
Byplanområdet
Rådhuset
2840 Holte

• Jr. nr. BYP42241.msi - sti ved Egebækgård.

De har i skrivelse af 2. december 2004 ansøgt om dispensation til at anlægge en sti
over matr. nr. 4 a, 4 c og 8 b Holte, Nærum i 3 meters bredde fra Egebækvej i
nord til forbindelse med stien langs Kikhanerenden i syd. Undervejs passerer den
arealer, der er ejet af henholdsvis Københavns amt, Egebækgård og Københavns
kommune.

Matr.nr. 4 a og 4 c Holte, Nærum, er fredet ved deklaration af 7. november 1951.
Ifølge deklarationen må der ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet anlægges veje
eller stier over arealet.

Ejeren af Egebækgård har accepteret, at kommunen kan overtage det areal, der skal
bruges til stien under forudsætning af, at stien følger det trace, der er opnået enig-
hed om, og at der etableres et tæt hegn af hvidtjørn mellem stien og Egebækgårds
jorder.• Københavns amt, der ejer dd nurdlige areal, ug Københavns kOli1Ii1une,dei ejei det
sydlige, er imødekommende overfor stiprojektet, idet dog Københavns kommune
ønsker opsat piktogrammer "Hund i snor" ved stien.

Københavns amt hat: i skrivelse af 10. november 2004 anbefalet, at der meddeles
dispensation. Amtet har vurderet, at en sti i den foreslåede trace vil øge tilgængelig-
heden af området, og hvidtjørnehegnet vil på grund af terrænforholdene ikke påvir-
ke indsynet til Egebækgårds jorder væsentligt.

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til det ansøgte.

•
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredning sforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fred-
ningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

~\- J2\\ /l- ?::»)

lo'1
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på
gebyret, når klagen er modtaget fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke på-
begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrord-
ningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

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

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

!ku RJ..r .72~
Hans Chr. Poulsen

formand

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

Rudersdal Kommune
Att.: Arkitekt Jan Harboe

Via e-post: jah@rudersdal.dk

Fredningsdeklaration Egebækgård – Nyt enfamilieshus Egebækvej 105, Nærum
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til opførelse af et nyt enfamilieshus og 
fældning af træer på ejendommen matr.nr. 6er Holte by, Gl. Holte, beliggende Egebækvej 
105, Nærum. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. 
Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger

Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration af 20. oktober 1951 
vedrørende Egebækgård.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:

Retten i Hillerød
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32

kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-097-2019 

Den 7. juni 2020
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejen-
dom.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fred-
ningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF.

Kommunes fredningstilsyn har anbefalet, at ansøgningen imødekommes.
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Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.

I afgørelsen har deltaget dommer Ulrik Finn Jørgensen (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Gitte Rasmussen (udpeget af Rudersdal Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed.

Fredningsnævnets afgørelse

I medfør af deklarationens bestemmelse om, at fredningsnævnet kan meddele tilladelser, med-
deler nævnet herved tilladelse til udførelse af projektet på vilkår af, at birketræer i på grun-
dens nordvestlige del, der fældes eller går ud som følge af byggeriet, skal erstattes af nye træ-
er af passende størrelse.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, som 
ifølge deklarationens punkt 1, 1. og 2. afsnit anses at være at bevare området som hidtil og 
med den hidtidige anvendelse. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der på grunden 
findes et faldefærdigt beboelseshus, der ved gennemførelse af det ansøgte projekt vil blive re-
vet ned.

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.

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

Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet.

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

  Ulrik Finn Jørgensen
formand
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Andre modtagere af denne afgørelse

Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Morten Ronager, Rudersdal, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens 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 afgø-

relsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager 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 or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, 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 pro-

jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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