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D e k l a T a t i o n.

Undertegnede ejer af matr. nr. 1~ Krogerup by, Hum~ebæk
sogn, den danske stat~ direktoratet for statsskovbruget, pålæg-
ger herved efter forhandling med fredningsnævnet for Frederiks-
borg amt følgende fredningsservitutter på dele af nævnte matr.
nr. 19 Krogerup by, Humlebæk sogn:

1•

• De gamle stendigeT ved alleen fra indkørslen til Krogerup
gods til jernbanen skal bevares.

2.
Træerne ved den nævnte all~ skal bevares således, at hverken

træer eller grene fjernes, med mindre skovvæsenet skønner, at de
frembyder fare for publikum eller færdsel.

Hvorv~dt nyplantning i tilf~lde af fjernelse skal finde sted,
bestemmes af skovvæsenet, dog således at den all~mæssige karakter
stedse skal søges bevaret.

3.
I en afstand af 35 m nord og syd for alleen må der ikke op_

I' • føres bygninger eller anbr1nges faste indretninger af nogen art •

4.
Med hensyn til det under Krogerup gods hørende, nord for

amtslandeve jen (~ncl. den foran nævn te alle) bel iggende mark-
areal gælder, at det - for at bevare udsigten over Øresund -
stedse skal anvendes til landbrug, planteskole eller frøplant-



ning.
På arealet ligger nu 2 huse, en elektrisk stangrække og en

transformator, Derudover må der ikkp uden frednkngsmyndigheder-
nes tilladelse opføres bygnin@8r eller anbringes faste indretnin-
ger, Dennp dispensationsret for de nævntu myndigheder er dog
begr~set ved det under 3 anførte.

Nærværende deklaration, der er tiltrådt af fredningsnævnet
for Frederiksborg amt, vil i overensstemmelsp med lov nr. 140 af
7. maj 1937 om naturfredning § 11 være at indføre i nævnets pro-
tokol samt, jfr. lovens § 16, at tinglys~ som servitutst1ftende

apå matr. nr. 1- Krogerup by, Humlebæk sogn, med foran nævnte
nævn som påtaleberettiget og på dettes foranledning og bekost_
ning.

• DIREKTORATET FOR STATSSKOVBRUGET, den 5. januar 1952 •

P. D. V.

(sign.) J. Vpstprgaard.



N

J;\• UAUiOQ\S-eRE\

/:/OCt7V .
..
Oresund



01788.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01788.00

Dispensationer i perioden: 19-04-2002



"Freåningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade S A, 3000 Helsingør
TIt'. 492S 81 20, fax 49214686

REG.NR. l-=t38. CO

Helsingør, den 19.04.2002

LE 34 Tele A/S
Energivej 34
2750 Ballerup

SCANNET
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

22 APR. 2002

Vedr. FS 4/01, Mobilantennemast på matr.nr. Ilø Krogerup by, Humlebæk, beliggende
Ny Strandvej 2 A i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Den 29. januar 2002 traf fredningsnævnet afgørelse i ovennævnte sag, hvorefter der blev
meddelt tilladelse til LE 34 Tele A/S på vegne Telia Mobile til at opstille en 14 m høj
flagstang med indbygget mobilantenne således at den eksisterende flagstang på ejendommen
udskiftes med nævnte flagstang og således at det tilhørende teknikskab placeres ved
ejendommens skel mod jernbanen.

Herefter har LE 34 Tele A/S ved brev af 25. februar 2002 ansøgt om at den meddelte
tilladelse ændres således at det tillades ansøgeren at opstille et mindre teknikskab , betegnet
som RBS 2302, eller et tilsvarende anlæg som ikke afviger væsentligt i dimensioner og
udseende, og at teknikskabet placeres ved flagstangen enten monteret direkte derpå eller
opsat på en støtte.

Det er til støtte for ansøgningen oplyst, at tilladelsen af 29. januar 2002 indebærer ate kabelføringen fra antennen i flagstangen til teknikskabet bliver omkring 100 meter, hvilket
ikke er teknisk økonomisk realistisk for Telia Mobile.

I anledning af den ændrede ansøgning har nævnet indhentet en udtalelse fra Frederiksborg
Amt. Udtalelsen er sålydende:

"Det er nu - omsider og med økonomisk baggrund - oplyst af ansøger, at man vil kunne
opstille et teknikskab - type RBS 2302 - med er rumfang på ca. en tiendedel i forhold til det
skab, der hidtil har været på tale; d. v.s. mindre end 35 liter.

Der er oplyst, at skabet har målene 535 x 408 x 170 mm (h x b x d).

Under forudsætning af; at disse mål overholdes, kan forvaltningen på denne baggrund med
amtsrådets bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens §
50, stk l meddeler tilladelse til det ansøgte. Det forudsættes, at skabet placeres så tæt på
masten og på jorden som muligt i dækning af den eksisterende beplantning mod Strandvejen
og udføres i en farve, som bedst muligt harmonerer med omgivelserne."

Fredensborg-Humlebæk Kommune har i anledning af ansøgningen udtalt:
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"Det glæder kommunen at teknikskabet nu vil få en meget beskeden størrelse. Da
dimensionerne nu er så små, må det være muligt at teknikskabet kan anbringes inde i de
bestående bygninger, og således ikke behøver at skæmme omgivelserne, derved reduceres
også risiko for hærværk på skabet.

Såfremt dette ikke er gennemførligt kan kommunen anbefale, at skabet anbringes så lavt som
muligt, og evt. skjules af beplantning. "

Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite har i anledning af ansøgningen fastholdt sin
tidligere indstilling, hvorefter teknikskabet anbringes indendørs på kroen, således at det ikke
er synligt udendørs.

Efter det således foreliggende ændrer fredningsnævnet tilladelsen af 29. januar 2002, således
at det tillades ansøgeren at placere det til sendemasten hørende teknikskab så tæt på masten
og på jorden som muligt i dækning af den eksisterende beplantning mod Strandvejen og
udføres i en farve, som bedst muligt harmonerer med omgivelserne.

Det forudsættes at teknikskabet overholder de mål der er oplyst i ansøgningen af 25. februar
2002.

Tilladelsen bortfalder i henhold til natu~beskyttelseslovens § 87, stk. 3, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende ejendom, offentlige
myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage
stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

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

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Ole Retoft

Kopi af dette brev er sendt til:

Thomas og Jane Krensler, Ny Slrandvej 2 A, 3050 Humlebæk
Nalurklagenævnet, j.nr. 97-1211200-0031
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-208-1-0 l
Fredensborg-Humlebæk Kommune, J.nr. 2000-464
Skov-og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfrednmgsforenings lokalkomite vi Grethe Troensegaard, Frederikkevej 6, 3050 Humlebæk
Friluftsrådet
Fnluftsrådets amtsafdeling vi Poul Enk Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Olt: Retoft
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