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REG. NR. J?9~

År 1979, den 28. september, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2325/76 om fredning af strandarealerne matr.nr. 21 ~ m.fl., Hald By, Torup

i Hundested kommune:

Ved kendelse afsagt den 16. november 1976 af fredningsnævnet for Frede-

riksborg amts nordlige fredningskreds blevet ca. 8.760 m2 stort areal mellem Nødebo-

vejen og Kattegat efter begæring af Hundested kommune fredet ved afståelse til kommu-

nen og med bestemmelse om, at arealet skal være offentligt tilgængeligt, og at der på
en del af arealet kan indrettes parkerignsplads. Arealet omfatter 8 ejendomme (9 ma-
trikelnumre) .

Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af alle 8 ejere og af Nødebo
Huse Bylaug.

Efter besigtigelSE! af arealet og møde med parter og interesserede har over-

fredningsnævnet besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med følgende ændrin-
ger:

Freclningens f1fgrænsning.

De vest for arealet beliggende ejendomme matr.nr. 21 bo, 21 bs og 21 bæ,

Hald By, Torup, der ejes af Hundested kommune, inddrages under fredningen. Afgræns-

ningen af det fredede område er herefter som vist på kOFtet, der hører til overfrednings-

nævnets kendelse.

Fredningsbestemmelserne .

Det af fredningsnævnets kendelse omfattede areal, der afstås til Hundested

kommune, og det areal, hvormed fredningen udvides,pålægges følgende fredningsbestem-
melser:

1. Det fredede område skal være offentligt tilgængeligt og skal med nedennævn-
te undtagelser bevares i dets nuværende tilstand.
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2. Fredningen skal ikke være til hinder for,

~ en del af området efter fredningsnævnet s forudgående godkendelse indrettes til of-

fentlig parkeringsplads efter de principper, der er indeholdt i et forslag af 17. au-

gust 1977 fra Hundested kommune til indretning af parkeringsplads med toilet bygning

m.v. på matr.nr. 21 bo, 21 bs og 21 bæ,.

~ der på en del af stranden efter fredningsnævnets godkendelse indrettes en offentlig

bådophalingsplads,

~ der etableres beplantning til befæstelse af skrænten,

at der for at tilstræbe en kanalisering af adgangen fra opholdsarealet over for skrænten.
til stranden etableres hegning eller andre beskyttel:sesforanstaltninger på de stræk-

ninger, hvor passage ikke skal ske,

~ der anbringes et fodhegn til hindring af parkering på opholdsarealet ,

at den eksisterende nord-sydgående sti over opholdsarealet afgrænses med fodhegn eller

lignende, og

at Nødebovejen udvides med henblik på etablering af en cykel- og leller gangsti.

3. Det følger af punkt 1, at der på området ikke må opføres bebyggelse, herun-
der skure, eller anbringes ledningsmaster o .lign. Fredningen skal dog ikke være til
hinder for opførelse af en toiletbygning ved parkeringspladsen og opsætning af nødvendi-

,
ge affaldsbeholdere på området.

4. Der må på området ikke ske teltslagning eller campering.

5. Det pålægges Hundested kommune at udarbejde et ordensreglement til fred-
ningsnævnets godkendelse og derefter foretage opslag herom.

I

6. Foranstaltninger i overensstemmelse med punkt 1-5 kan foretages uanset

reglerne i naturfredningslovens § 46, stk. 1 (strandbeskyttelseslinien).

7. Den på ejendommen matr. nr. 21 ~ påhvilende servitut - tinglyst den 27. sep-

tember 1973 - der giver ejeren og fremtidige ejere af matr.nr. 16 b ret til ophold og opha-

ling af både på et 5 m bredt areal langs matr.nr. 21 ~'s østskel, ophæves.

Erstatningerne.

Afståelsen af de ejendomme, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse,

anses i økonomisk henseende at have fundet sted den 16. november 1976. Ejendommene
afstås til kommunen fri for pantehæftelser.
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Erstatningsspørgsmålene er for 6 ejeres vedkommende afgjort ved de pågæl-

dendes accept af overfredningsnævnets erstatningstilbud og for 2 ejeres vedkommende

ved kendelse afsagt den 18. maj 1979 af taksationskommissionen vedrørende naturfred-

ning. Endvidere er der med en servitutberettiget opnået enighed om erstatningens stør-

relse. Der ydes ikke erstatning til Hundest~d kommune for den foretagne udvidelse af

fredningens udstrækning. De samlede erstatninger udgør herefter 318.000 kr. med ren-

ter, hvc;>rtil kommer tilkendte omkostninger på ialt 10.500 kr. Beløbene er udbetalt.

Erstatningsfordeling .

De samlede erstatningsbeløb med renter og de samlede tilkendte omkost-

ningsbeløb udredes med tre fjerdedele af staten og en fjerdedel af Frederiksborg amts-
kommune.

Efter den dagældende naturfredningslovs § 33, stk. 3, er det pålagt Hunde-

sted kommune at udrede refusionsopgørelsernes saldobeløb .

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds
afsagte kendelse af 16. november 1976 stadfæstes med de af foranstående følgende æn-
dringer og således, at overfredningsnævnets kendelse

1) hviler på følgende ejendomme af Hald By, Torup: matr.nr. 8 ba, 8 bb,

8~, 8 eø, 21 !:' 21 bn, 21 bo, 21 bs, 21 bx og~, 21 bæ samt 21 ~, og

2) tjener som adkomst for Hundested kommune for følgende af de nævnte

ejendomme: matr.nr. 8 ba, 8 bb, 8 ~, 8 eø, 21 !:' 21 bn, 21 bx og ~ samt 21 ca.

Overfredningsnævnets kendelser af 29. januar 1953, ll. april 1960 og
25. maj 1970 ophæves.

/ P.O.V./',
l~c[;( lf7~c:('-C

Bendt Andersen -
overfredningsnævnets formand

ic
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Den lb. november 197b
afsagdes i sagen FS. 150/75 Fredning af strandarealer

i Hald by, Torup sogn

så,1rydende
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I skrivelse af 27. juni 1975 begærede Hundested kommune
fredningssag rejst for ejendommene matr. nr. 21 k, 21 ca,
21 bx, 21 bt, 21 bn, 8 ba, 8 bb, 8'bg og 8 eø, Hald by,
Torup sogn. Arealerne ønskes fredet således, at de erhverves
af det offentlige (kommunen) som offentligt tilgængeligt
strandareal og med tilladelse for kommunen til at etablere
parkeringsmuligheder på en del af arealet nærmest Nødebo-
vejen.

Fredni~gsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fred-
ningskreds tog sagen under behandling og indrykkede den
6. august 1975 bekendtgørelse i henhold til naturfrednings-
lovens § 13 i Statstidende og Frederiksborg amtsavis. Sam-
tidig indkaldtes til 'møde den l. september 197~ på rådhuset
i Hundested. Samtlige de af fredningen omfattede ejere og
panthavere indkaldtes ved anbefalet brev af 4. august 197~.
Endvidere indkaldtes Fredningsplanudvalget, Danmarks Na-
turfredningsforening, Hovedstadsrådet, Frederiksborg amts-
råd og Hundested'kommune.

På mødet den l. september 197~, hvor sagen blev gennem-
gået i store træk, var samtlige lodsejere mødt eller re-
prcæsenteret. En enkelt panthaver var reprcæsenteret.

Såvel Fredningsplanudvalget som Danmarks Naturfred-
ningsforening anbefalede fredningen, dog at sidstnævnte tog
forbehold med hensyn til den nærmere udformning af forslaget.
Ejerne protesterede og forbeholdt sig erstatning i tilfælde
af fredningens gennemførelse.

Fredningsbegæringen omfatter 8 ejendomme med et samlet

r
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areal af 8.760 m2 beliggende sØvæTts Nødebovejen i et
område, der i henhold til Hundested kommunes bygnings-
vedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse. Ejendommene
er ubebyggede og med undtagelse af matr. nr. 8 bb kan de
på grund af tinglyst strandbeskyttelseslinie ikke be-
bygges uden dispensation fra bestemmelsen i naturfred-
ningslovens § 4b stk. l. Om de enkelte ejendomme
henvises iøvrigt tillodsejerfortegnelsen nedenfor:

•e
•

u

•



Lb.nr. Matr. nr.
størrelse
ejdm.værdi

Ejer Panthavere

•

Servi tutter.
berørt af
fredning

Erstatningskrav

e·

Bemærkninger
I

~
I

21-k
1620 rE
160200 kro
ved l5.vur-
dering

samme beløb
ved l4.vur-
dering.

Lars Mikkelsen
Fangekrogen 36
3400 Hillerød

(øjer tillige
matr. nr. 21-d
m.fl., 3849 rl.,
der er bebygget
ejendomsværdi:
3450000 )

1-6 udelades,
da kun pant i
matr. nr. 21-d

7 og 9-15.
Grete Søltoft
i alt 257.000
i 1973.
8. Kaj D. Salater
40.000 kro, i
1973.

7-15 har pant
både i 21-d og
21-k.

al langs matro nro

21-k's østskelo

Omfattet af
Overfrednings
nævnets kende_l
ser af 1953,
1960 og 1970.

100.000 kro
for værdifor-
ringelse af
hovedejendom-

9. 17.7.1958:
2l-k må ingen-
sinde sælges til
almen benyttelse
som færdsels- el-
ler opholdsareal.
Påtaleret:
Ejer af 21-bt, par-
cel 2 af 21-k og
parcel 2 af 21-do
13. 2709.1973:
Ejer af 16-b, har
ret til adgang og
ophold samt ret til
fortøjning og opha-
ling af båd på og ud

for et 5 m bredt are-
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Matr.nr.
størrelse
ejdm.værdi

Ejer

eee

Panthavere Servitutter
berørt af
fredning

•
Erstatningskrav Bemærkninger

~. 21-ca
1480 rl
14.800 kr.
ved 15.vurd.

29.600 kr.,
ved 14.vurd.

21-bt og
21-bx
740 rl
2.500 kr.,
ved 15.vurd.

11.100 kr.,
ved.14.vurd.

Erik Greby
Furesøbakken 7
3460 Birkerød

G.F. Kentorp
Elmevænget 46
2880 Bagsværd

(ejer tillige
21-bv, 2460 rl,
der er bebygget

ingen

ingen

7.- som 9 vedr.
lb. nr. l

7. som 9 vedr.
lb. nr. l.

et beløb, der
som udgangs-
punkt har ejen-
domsværdien ved
14.vurdering:
29.600 kr., som
han har betalt
skat af indtil
15.vurdering.

for strandgrun-
den 66.600 kr.,
for værdiforrin-
gelse af hoved-
ejendommen:
15.000 kr., +
sagsomkostninger
se skrivelse af
19.5.1976 fra Lrs.

-----'---------------'------------- ---

Omfattet af
Overfrednings-
nævnets kendel
ser af 1953 og
1960.

I

\.TI

I

Omfattet af
Overfrednings-
nævnets kendel
ser af-1953 og
1960

Wellejus.
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Lb. nr. Matr. nr. Ejer, Panthavere Servitutter Erstatningskrav Bemærkninger
størrelse berørt af
ejdm.værd. fredning

4. 21:'-bn Randi og Poul l.Bondestandens ingen for strandgrun- Omfattet af
282 ri Rønkilde Poulsen Sparekasse: den: 25.380 kr. Overfrednings-
1.410 kr. Roskildevej 54 50.000 kr. i for værdiforrin- nævnets kendel-
ved 15.vurd~ 3400 Hillerød 1966. gelse af hovedej- ser af 1953 og

I 2. Lrs. p. Mar- endommen: 19600--
5.640 kr. (ejer tillige I kussen. 10.000 kr.

1250 rl,
! (krav frafaldet)ved 14.vurd. 8-bn, ,

I

der er bebygget + sagsomk. se skr '"
ejendomsværdi: af 19.5.1976 fra I

175.000 kr.) I Lrs. WellejusoI

5. 8-ba Jørgen Danø ingen ingen for strandgrunden:
440 rl Rådhusvænget 5 27.000 kr. for vær-
1.500 kr. 2770 Kastrup diforringelse af ho-
ved 15.vurd. vedejendommen: -

-- (ejer tillige 15.000 kr.
13.200 kro 8-ø, 1180 ri.
ved 14.vurd. der er bebygget) + sagsomk. se skr.

af 19.5.1976 fra
Lrs. Wellejus.



•
Lb. nr. Matr. nr.

størrelse
ejdmværd1

Ejer Panthavere Servitutter
berørt af
fredning

Erstatningskrav Bemærkninger

6.

7.

8-bb
2726 ri

Jørgen Siim ingen
Rosenørnsall~ lo

ved 15.vurd 1970 København V
34.500 kr.

(ejer tillige34.500 kr.
ved 14.vurd. 8-m, der er

bebygget.)

8-bg_
739 ri.

Birthe Lundquist
Lucernevej 19
3380 Dyssekilde.12.000 kr.

ved 15.vurd.
(ejer tillige

14.800 kr. 14-e, der er
ved 14.vurd. bebygget

ejendomsværdi:
115.000 kr.

7 private pant- ingen
havere, der til-
lige har pant i
hovedejendommen,
og som ikke har
rejst krav under
fredningssagen.
Pant for ialt ca.
60.000 kr. i 1971"

ingen intet fremsat

80.000 kr.
iflg. skr. af
5.5.1976 fra
Lrs. J. Godt-
fredsen.

,
---J,

___ ---L ----'- ----'---- --
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Lb..nr. Matr. nr. Ejer Panthavere Servitutter Erstatningskrav Bemærkninger
størrelse berørt af
ejdm.værdi fredning

80 8-eø K. Lundsteen ingen ingen 80.000 kr.
733 rl Martensensall~ 8 iflg. skrivelse I

12.000 kr. 1828 København V. af 5.5.1976 fra ro
ved 15.vurd. Lrs. J. Godtfred- I

----- (ejer tillige sen.
14.700 kr. 14-b, der er
ved 14.vurd. bebygget.)

- ---
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Fredningsmyndighederne har tidligere beskæftiget sig
med ejendommen matr. nr. 21 k og de fra denne udstykkede
ejendomme matr. nr. 21 ca, 21 bt, '21 bx og 21 bn, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 29. januar
19~3 og ll. april 1960, ejendommen matr.nr. 21 k tillige
af overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1970. Ved
Overfredningsnævnets kendelse af 29. januar 19~3 pålagdes
der ejendommen matr. nr. 21 k følgende fredningsbestem-
melser:

•
~•

"Den vestlige del af matr. nr. 21 k Hald, hvorved
forstås den del, som ligger 7~ m vest for ejen-
dommens østlige gr.ænse, d.v.s. grænsen mod matr.
nr. 8 ba, Hald, fredes imod enhver form for be-
byggelse samt anbringelse af skæmmende indretninger,
derunder skure, ledningsmaster o.lign.
Der skal på dette areal være fri adgang for almen-
heden til at færdes på arealet og til at opholde
sig på og bade fra strandbredden, men ikke ret
til parkering eller teltslagning •
Resten af arealet (altså den østlige del) fredes
på samme måde, dog uden adgangsret og baderet for
almenheden" •
Det vestlige areal, hvortil offentligheden fik ad-

gangsret og opholdsret, blev udmatrikuleret som matr.
nr. 21 bo, Hald og erhvervedes af det davæTende Torup
kommune - nu Hundested kommune -, ved en den 8. oktober
1955 tinglyst adkomst.

Ved Qverfredningsnævnets kendelse af ll. april 1960
udvidedes det til offentlig adgang og opholdsret fredede
areal - matr. nr •.21 bo - med det fra matr. nr. 21 k ud-
matrikulerede matr; nr. 21 bs samt den øst herfor liggende

_.
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del af matr. nr. 21 k indtil en afstand af 1~,5 m fra matr.
nr. 21 bs's østlige skel, udmatrikuleret som matr. nr.
21 bæ, der ligeledes erhvervedes af kommunen.

V d Overfredningsnævnets (tillægs) kendelse afp.

25. maj 1970 behandledes Hundested kommunes ansøgning om
tilladelse til udvidelse af parkeringsarealet på matr.
nr. 21 bo, 21 bs og 21 bæ ind over det resterende areal
af matr. nr. 21 k, der var tilbudt kommunen til udvidelse
af det eksi~terende offentlige opholdsareal.

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fred-
ningskreds indstillede tilOverfredningsnævnet, at de ved
kendelserne af 29. januar 1953 og ll. april 1960 gennem-
førte fredninger ændredes således, at der blev meddelt
tilladelse til parkering på matr. nr. 21 bo, 21 bs og
21 bæ, og nævnet meddelte derhos tilladelse til parkering
på matr. nr. 21 k, alt i overensstemmelse med de fremlagte
tegninger, for så vidt arealet erhvervedes af kommunen •
Overfredningsnævnet bestemte herefter, at man tiltrådte
fredningsnævnet s indstilling "på betingelse af kommunens
erhvervelse af matr. nr. 21 k og på betingelse af, at
det resterende areal af matr. nr. 21 k udlægges til offent-
ligt opholdsareal".

Hundested kommune har ikke erhvervet matr. nr. 21 k,
idet ejerens krav på erstatning herfor har oversteget
hvad kommunen har villet betale.

Ved sagens forelæggelse for nævnet havde Hundested
kommune udarbejdet et forslag (tegn. 040138) til etablering af
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parkeringsplads med 4b pladser langs Nødebovejen på stræk-
ningen fra og med matr. nr. 21 bo til og med matr. nr.
8 eø.

På et møde den 29. september 1977 med lodsejerne
fremkom der protester mod projektet, og kommunen udarbej-
dede derefter et ændret forslag (tegn. 010143), der giver
39 parkeringsbåse og som i store træk følger den af Over-
fredningsnævnet ved kendelse af 2~. maj l~r/o godkendte
skitse 'vedrørende udvidelse af parkeringsplads på matr. nr.
21 k, idet parkeringen etableres på matr. nr. 21 bo, 21 bs
og 21 bæ samt 21 k og derved i mindre grad hindrer udsigten
fra Nødebovejen ud over Kattegat, hvilket de protesterende
lodsejere lagde mege~ vægt på. Nødebo Huse Bylaug ved
ingeniør M. Søltoft, Gl. Kongevej 27, Kbh. V. fremlagde
med en skrivelse af 16. oktober 1975 et forslag, hvorefter
parkeringen er koncentreret på matr. nr. 21 bo, 21 bs og
21 bæ, men str,ækker sig i retning mod Kattegat (nord),
hvorved strandbeskyttelseslinien overskrides med nogle
meter. Herved vindes yderligere udsigt fra Nødebovejen
over Ka~~egat hen over matr. nr. 21 k, og antallet af
parkeringsbåse er stadig 39.

Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 27. november
1975 på egne og på Danmarks Naturfredningsforenings vegne
udtalt, at man i princippet er indforstået med, at par-
keringspladsen udelukkende etableres på matr. nr. 21 bo,
21 bs og 21 bæ, selvom el1. mindre overskridelse af strand-
beskyttelseslinien vil bli~e følgen, da man derved opnår

-
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friholdelse af en værdifuld udsigt på en acceptabel
strækning.

e
e
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Nævnet, der er bekendt med de vanskeligheder, der
er forbundet med at komme til de relativt få og små
offentlig tilgængelige strande i området, finder det
særdeles værdifuldt for almenheden at få adgang til de
heromhandlede arealer, og i denne forbindelse at få
mulighed fo~ parkering, og har derfor besluttet at tage
fredningspåstanden til følge. Samtidig findes det af

betydning, at udsigten fra Nødebovejen hindres mindst
muligt ved placering af parkerede motorkøretøjer
søværts Nødebovejen, 'hvorfor nævnet mener i princippet
at burde følge det af Nødebo Huse Bylaug udarbejdede,
af Fredningsplanudvalget og Danmarks Naturfrednings-
forening støttede forslag, hvorefter parkeringsplads
alene etableres på ejendommene matr. nr. 21 bo, 21 bs
og 21 bæ Hald, idet nævnet samtidigt dispenserer fra
naturfredningslovens § 4b stk. l nr. l under hensYn til
de ganske særlige forhold, der her gør sig gældende og
til den meget begrænsede overskridelse af strandbeskYt-
telseslinien, der her er tale om. Et af kommunens teknikere
udarbejdet detaljeret forslag må til sin tid forelægges
nævnet til godkendelse.
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ER S TAT N I N G S S P ø R G S M ÅL ET
===========================================

l. Ejerne.
=====.;;:====

Som det fremgår af lodsejerfortegnelsen er ejendommene,
bortset fra to (matr. nr. 21 k og nr. 8 bb) nedsat i ejendoms-
værdi ved',15. alm. vurdering i forhold til 14. vurdering.
Dette skyldes 'et direktiv fra amtets vurderingsmyndigheder.
Direktivet omfatter alle ejendomme i amtet, som på grund af

strandbeskyttelseslinien ikke kan bebygges.
Ejerne af de af fredningsbeg.æringen omfattede ejendomme

har under sagen fremsat krav om erstatning, således som
anført·i lodsejerfortegnelsen.

Alle lodsejerne med undtagelse af en (nr. 2 Greb-y)
ejer tillige en ejendom landværts Nødebovejen i nærheden
af de her omhandlede strandgrunde. Nævnet finder at kunne
følge den af landsretssagfører Wellejus for 3 lodsejere
vsdlagte påstand om, at der bør ydes erstatning dels for
ekspropriation af strandgrunden, dels for væxdiforringelse
af hovedejendommen. Med hensYn til de strandgrunde, som
ikke kan bebygges, finder nævnet, at erstatningen passende
kan ansættes til et beløb svarende til ejendomsværdien
som fastsat ved den seneste vurdering. Hvad angår den
ejendom, som ville kunne bebygges (nr. 6 Siim) finder
nævnet, at der yderligere må erstattes et beløb for mistet

-.L.
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adgang til bebyggelse, hvilket beløb skønsmæssig ansættes
til 50.000 kr.

Ved afgørelse af, hvor meget hovedejendommene forringes
i værdi ved ekspropriation af strandgrunden må der formentlig
lægges en vis vægt på, at de fleste strandgrunde er små,
og at en del nærmest har stiagtig karakter, ligesom det
også må tages i betragtning, at ejerne ikke ved fredningen
afskæres fra adgang til stranden. Alt taget i betragtning
finder nævnet følgende beløb passende:

lb. nr. l Mikkelsen: 8.000 kr.
lb. nr. 2 Greby: ingen hovedejendom: o
lb. nr. 3 Kentorp: 5.000 kr.
lb. nr. 4 Rønkilde Poulsen: 2.000 kr.
lb. nr. 5 Danø: 2.000 kr.
lb. nr. 6 Siim: 10.000 kr.
lb. nr. 7 Lundquist: 5.000 kr.
lb. nr. 8 Lundsteen: 5.000 kr.

Nævnet finder ikke, at de af lodsejerne iøvrigt påberåbte
forhold kan begrunde yderligere erstatning. I denne forbindelse
bemærkes særligt om erstatningskravet på 80.000 kr. vedrørende
ejendommene nr. 7 og nr. 8, at tilladelse til sammenlægning
af ejendommene ikke ville kunne opnås af fredningsmyndig-
hederne under dellnu verserende fredningssag, hvorom offent-
lig bekendtgørelse er sket den 6. august 1975, medens spørgs-
målet om sammenlægning først er rejst den 14. august 1975.
Kommunen har da også i sin skrivelse af 21. august 1975 til
lodsejerne taget forbehold bl.a. om overholdelse af naturfred-
ningsloven~

~.M
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2. Panthavere.
==============

Panthaverne i matr. nr. 21 k (nr. l), Grete Søltoft og
Kai Salater, der også har pant i hovedejendommen, matr. nr.
21 d, har nedlagt påstand om andel i erstatningen til ejeren,
Lars Mikkelsen. Panthaverne i de 2 andre behæftede ejendomme,
matr. nr. 21 bn (nr. 4) og matr. nr. 8 bg (nr. 7), der
tillige har pant i vedkommende hovedejendom, har ikke rejst
krav om erstatning.

Efter værdien af de pågældende hovedejendomme finder
nævnet, at der ikke er anledning til at udbetale ejernes
erstatning helt eller delvis til panthaverne, da der efter
nævnets skøn ikke er nogen som helst fare for pantsikker-
heden. Panterettighederne vil derfor i medfør af natur-
fredningslovens § 21 stk. 5 være at udslette uden erstat-
ning til panthaverne.

3. Andre rettighedshavere.
=========================

Ifølge servitut tinglyst 17. juli 1958 på matr. nr •
21 k (nr. l) og på matr. nr. 21 ca (nr. 2), 21 bt og bx
(nr. 3) har den daværende ejer af førstnævnte ejendom
og den daværende ejer af de 3 sidstnævnte ejendomme ind-
gået aftale om, at en del af 21 k aldrig må ~lges til
almen benyttelse som færdsels- eller opholdsareal og at
der vedrørende de 3 sidstnævnte ejendomme ikke må gives
tilladelse til camping, oprettelse af minigolfbane, samt
at de ikke på anden lignende måde må udnyttes erhvervs-
IDæt:lsigt.
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Denne servitut, der er uforenelig med fredningen, må bort-
falde uden erstatning, da den skønnes at være uden økonomisk
værdi.

Ifølge servitut tinglyst 27. september 1973 på matr. nr.
21 k (nr. l) har ejeren af matr. nr. 16 b, Hald, Grethe
Søltoft, der tidligere ejede 21 k, ret til adgang og ophold
samt ret til fortøjning og ophaling af både på og ud for
et 5 m bredt areal langs matr. nr. 21 k's østskel.

Grethe 'Søltoft har nedlagt påstand om erstatning for
bortfald af servitutten 24.000 kr.
for mistet privat adgang til strand 10.000 kr.
og for forringelse af 16 b 1.000 kr.

Nævnet finder, at denne servitut ikke er uforenelig
med fredningen, men fortsat kan bestå. Erstatningsspørgsmålet
bortfalder derfor.

-000-

Der vil være at afsige kendelse i overensstemmelse med
det foran anførte, og kendelsen vil være at tinglyse som
adkomst for Hundested kommune.

Kendelsen forelægges Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22,
København i medfør af naturfredningslovens § 25. Fore-
læggelsen fritager ikke de ankeberettigede, som vil påstå
kendelsen ændret, for at appellere den til Overfrednings-
nævnet inden ankefrist en , som udløber 4 uger efter mod-
tagelsen af kendelsen.

Kort over det fredede område er vedhæftet denne kendelse.
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T H I B E S T E M M E S:

Ejen-dommene matr. nr. 21 k, 2~ ca, 21 bx, 21 bt, 21 bn, 8 ba,
8 bb, 8 bg og 8 eø, alle af Hald by, Torup sogn, ialt ca. 8760 m2,
fredes, således at de overdrages fri for pantegæld til Hundested
kommune med forpligtelse for kommunen til at stille arealet til
rådighed som strand til benyttelse for almenheden. Det tillades
kommunen at indrette offentlig tilgængelig parkeringsplads på

enematr. nr., 21 bo, 21 bs, 21 bæ gg ~l k efter de principper,
der er indeholdt i forslag af 16. oktober 1975 fra Nødebo
huse Bylaug, dog således, at endeligt projekt hertil skal
forelægges naturfredningsruævnet til godkendelse. Nævnet vil
i denne forbindelse d~spensere fra bestemmelsen i naturfred-
ningslovens § 46 stk. l'i fornødent omfang.

Der udbetales følgende erstatninger:

Lars Mikkelsen 24-.1-200kr.
Erik Greby
G.F. Kentorp

14.800 kr.
7.500 kr.

R. og P. Rønkilde
Poulsen 3.410 kr.

3.500 kr.
94.500 kr.

Jørgen Danø
Jørgen Siim
Birte Lundquist
K. Lundsteen

17.000 kr.
17.000 kr.

181.910 kr.ialt
===================

med renter 12% årlig fra datoen for kendeIsens afsigelse.
Til dækning af ~entorps, Rønkilde Poulsens og Danøs om-

kostninger til advokat betales 5.000 kr, der ikke forrentes.



•

- 18 -

Erstatningsbeløbene, ialt 186.910 kr. udredes af statskassen
med 3./4 og med 1/4 af Frederiksborg amtsfond.

Feilberg Jørgensen

Aagaard Larsen Karl Christensen
-000- -000-

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts nord-
lige fredningskreds, den 16. november 1976

fi~Fei lbergtJJ;.I3:t'J~e1
nævnets

I
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!r 1953, den 29.januar afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen hr. 1092/52 vedrørende fredning af et strandareal i Torup sogne

I den af fredningsnævnet for Frederilcsborg amt den 151)januar 1952
afSagte kendelse hedder dets

"Til ejendommen matr.nr. 21 k Hald by, Torup sogn, hører et ube-
bygget strandareal, der oprindelig har udgjort ca~ 20~000 kv. alen,
men som nu paa grund af havets indvirknineer næppe udgør mere end cao

15.000 kv.alen.
Ejeren af dette areal, fru Grete Søltoft, har nu lneddelt nævnet,

at hun af økonomiske grunde ser sig nødsaget til at udnytte arealet i
det omfang, hvori dette maatte være lovligt, hvorved hun dog bemærker,
at hendes planer ikke angaar den del af arealet, som ligger udenfor hen
des hus, men kun den vestlige del samt en mindre del af det østlige
areal, hvoraf hun allarede har solgt 700 kv.alen for 2 kr. pr. kv~alen
til en mand, der ikke ønsker at bebygge arealet, men kun skaffe sig
adgang til stranden.

Idet nævnet bemærker, at Statsministeriet ved skrivelse af 2.
august 1951 har udtalt, at der ikke foreligger særlige omstændigheder,
som vilde berettige til dispensation fra strandbyggelinien, samt at ."
Naturfredningsraadet ved skrivelse af 27/7 1951 har oplyst, at strand-
byggelinien i arealets vestlige ende er 25 m fra landværst vejkælt og
i den østlige ende 30 m fra søværts vejkant, saaledes at der, selv ved
fastlæggelse af en eventuel vejbyggelinie, vil være mulighed for en
bebyggelse, hvad raadet dog udtaler sig imod under hensyn til betime-
ligheden af at bevare de faa endnu eksisterende "aandehuller" ved Hald
(Nødebo-Huse), skal det herved tilføjes, at Statsministeriets konsulent,
i naturfredningssager i skrivelse af 5/9 1951 har udtalt følgende:

"Jeg finder det stærkt paakrævet langs denne kyst i tide at frede
de endnu frie arealer, hvortil der er knyttet almene interesser •••••
Den a~lene interesse, som knytter sig til det her omhandlede areal,er
efter mit skøn først. og fremmest dets rekreative værdi, højt beliggende
som det er umiddelbart ud til havet med en god badestre~d. Fredningen
bør derfor gaa ud paa,at e.lmenheden skal have adgang til arealet til
ophold og badning ••"

Ejeren modsætter sig, at almenheden faar adgang til opholds- og
baderet.

*3 j
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Efter nævnets skøn er det af den allerstørste betydning, at
der skaffes almenheden den nævnte opholds- og baderet, idet Nord-
sjælland, bortset fra enkelte fredningert og bortset fra de faa
arealer; der ejes af det offentlige (Hornbæk og Tisvilde Hegn),
e~terhaanden er blevet utilgængelig for almenheden, hvorved bemærkes~
at en badningsret paa det her omhandlede sted, hvor der ikke er tang,
vil være særlig værdifuld.

Nævnet skønner derfor, at man, selv om det nødvendigvis maa
blive ret kostbart, bør slutte sig til det af Natu~t.redningsraadet
og Statsministeriets konsulent udtalte, medens man paa den anden side
mener at kunne imødekomme ejerens ønske om, at det udenfor hendes
hus beliggende areal holdes udenfor fredningen, dog kun paa den maa-
de, at almenheden ikke skal have adgang, hvorimod det skønnes paakræ-
vet - af hensyn til den smukke udsigt - at forhindre bebyggelse.lI

Kor~lusionen er sålydende:
liDenvestlige del af matr.nr. 21 k Hald, hvorved forstaas .den

del, som ligger 75 m vest for ejendommens østlige grænse, d.vøs.
grænsen mod mart.nr. 8 ba Hald, fredes imod enhver form for bebyg-
gelse samt anbringelse af skæmælende indretninger, derunder skure,
ledningsmaster o.lign.

Der skal paa dette areal være fri adgang for almenheden til at
færdes paa arealet og til at opholde sig paa og bade fra strandbred-o
den, men ikke ret til parkering eller teltslagning.

Resten af arealet (altsaa den østlige del) fredes paa SrullilG

mande dog uden adgnngsret og badningsret for almenheden.
I erstatning til ejeren , fru Grete Søltoft, tilkendes der

hende 15.000 kr., hvoraf Torup kommune paa grund E~ sine turistmæs··
sige interesser i sagen skønnes at burde udrede 900 kr. Restbeløbet
findes - under hensyn til fredningens omfang og værdi for det offen~
lige - at burde fordoles med 9400 kr. til Statskassen og 4700 kr.
til Fre&eriksborg amt, hvorved bemærkes, at fredningen, der dels gør
arealet værdiløst, dels nedsætter dets omsætningsværdi, utvivlsomt
maa medføre en sknttemæssig nedsættelse.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse paa Dk~tr.nr. 21 k
Hald by, Torup sogn med fredningsnævnet for Frederiksborg amt som
paataleberettiget.ll

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur~
fredningslovens § 19, 3.stlc., og indanket af ejerinden med påstand

,
J
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om. ~t den del af are~let, hvortil ~lmenhcden ifølge kendelsen skal
hate adghng, overtages af det offentliges ~t dette areal forsynes med
en trappe til stranden, ~S-Q!dBr opsættes et hegn mellem arealet og
det fredede areals østlige del....EjerindeI1 fremsætter derhos i sin ank8·...
skrivelse ønske om en drøftelse med overfredningsnævnet af erstathingc~s
størrelse.

Overfredbingsnævnet har den 19uo..pril1952 besigtiget det fredude
areal og forhandlet med ejerinden og andre i sagen interesseredev Man
har endvidere drøftet sagen i senere møder S&~t brevvekslet med Torup

~dogneråd og statsministeriot vedrørende det offentliges overtagelse af
det areel, hvortil der ifølge kendelsen skal være fri ~dgang for al~·

_~enheden.
~; Torup sogneråd har i skrivelse nf 19.september 1952 erl~læret

sig villig til at overtnge det ommeld.te arer.tlo Endvidere blev der under
et den 20.november 1952 afholdt møde opnået enighed med repræsentanter
for sognerådet om, at kommunen luder anbringe en trRppe til stranden
fra arealet ,·samt opsætte et hegn mellem arealet og det fredede areo..ls
0stlige del. Ejerinden udtnlte, o..t hun ville være tilfreds med et hegn
beståonde af to glatte hegnstråde med en hegnspæl for hver 5.metere
Endelig opnåede man enighed med ejerinden om, at erstatningen fastsæt-
tes til 15.000 kr., der forrent~s med 4% p.a. fra den 2oonovember 1952
at regne, til betaling skero

Erstatningsudgiften fordeles i overensstemmelse med kendeIsens
"I,bestemmelser, idet der til hvert af de i kendels811 anførte beløb læg ..·

,;,.Igesrenter i overensstemmelse med foranstående.
Det areal, hvortil offentligheden får adgo.ng, udstykkes" Ud-

4t,pver den i naturfredningslovens § 16 nævnte tinglysning vil nærværende
kendelse, når udstykning er sket, være at tinglyse som adkomst for
Torup sognekommune til det udstykkede areal.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kc.n til træde det i kendelsen nn··
førte, vil denne være at sto..dfæstemed de nf dot fornnstående følgende
ændringer. Et kort nr. Fr. 135 visende grænserne for dG fredede areo..ler
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ro ro c s :

Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den l5ejanuar 1952
afsagte kendelse vedrørende fredning nf et strandareal i Torup sogn

~stadfæstes med de nf det foranstående følgende ændringer.

l
~

~r
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I erstatning udbetales der fru Grete Søltoft, G-l.Kongevej 27,
København, 15.000 kr. med renter 4% po~. fr~ den 2oonovember 1952
til betaling sker. Af erstatningsudgiften udreder Torup sognekommune
900 kr., statskassen 9.400 kre og Froderiksborg amtsfond 4.700 kro,
hvert beløb med tillæg af renter som nævnt.

:
Udskriftens rigtighed bekræftes
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F.Grnge

overfrodningsnævnets sekretær
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Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 28 -2·52.

By: HALD.
Sogn: TORUP.

Plan nr. Fr. /85aooo
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CPNÆVET
KENDELSE

afsagt d. 15' januar 1952
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Til ejendommen matr. nr. 21 k Hald by, Torup sogn, hører et
ubebygget strandareal, d8)' opTind elig har udg jort ca. 20.000 kv.
alen, men som nu paa grund af havets indvirkninger næppe udgør
mere end ca. 15.000 kv. alen.

Ejeren af dette areal, fru Grete Søltoft, har nu meddelt næv-
net, at hun af økonomiske grunde ser sig nødsaget til at udnytte
arealet i dRt omfang, hvori dette maatte være lovligt, hvorved hun
dog bemærker, at hendes planer ikke angaar dAn dAL af arpplet, som
ligger ud Rnfor hende s hus, men kun dEm vestlig::'!d Al flamt en m:i.ndre

,~ del af det østlige areal, hvoraf hun allerede har solgt 700 kv.alen
for 2 kr. pr. kv. alen til en mand, dflr ikke ønsker at hebygge area-
let~ men kun skaffe sig adgang til stranden.

Idet nævnet bemærker, at statsministeriet ved skrivelse af

2. august 1951 har udtalt, at der ikke foreligger særlige omst~!l-
digheder, som vilde berettige til dispensation fra strandbygge-
linien, samt at Naturfredningsraadet ved skrivelse af 27/7 1951
har oplyst, at strandbyggelinien i arealets vestlig6 ende er 25 m
fra landværts ve jkant og i dEm østlige ende 30 m fra søvært s VE~ j.-

kant, saaledes at der, s~lv ved fastlæggelse af en eventuel vej-
byggelinie, vil værB mulighed for en b8byggt Ise, hvad raadet dog
udtah:r sig imod under h<::msyntil betimeligheden af at bevare de
faa endnu l~ksisterende tlaandehullerllved Hald (Nød(:;bo.~HusE'). skal



OVER FREDNINGSNÆVNET>



e
e
e

."

.~

o p H;;::: V ~T
AF 26(~

V~D OF\\J K

!LY_~L~Lg_J_E_~
af

QY~HE~~~~1~~9~~~~~§_K~IT~~~§~§ggQTQ~Q~~

År 1960, den ll. april, afsagde overfredningsnævnet pt3.grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1092/52 vedrørende fredning af et strandareal i
Torup sogn.

l den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den l. septem-
ber 1959 afsagte kendelse hedder det:

"Ved nævnets kendeloe af 15. januar 1952, stadfæstet af over-
fredningsnævnet ved kendelse af 29. januar 1953, blev den vest-
lige del af matl'. nr. 2l! Hald, Torup fjogn, fredet si3.ledes,at
enhver form for bebygcelse, anbringelse af skæmmende indretnin-
ger, derunder skure og lednine:;smaster, blev forbudt, hvorhos der
gaves almenheden fri adgang til fær'dsel og ophold p8 arealet og
bf:1dningfra strand bredd en, hvorimod parkering og telt~)lagning
blev for·budt. hesten af arealet, d.v.s. den ,~stlige del, blev
fredet pt3.samme m8de men uden adgang og baderet for almenheden.

l erstatning udbetaltes ejerinden, fru Grethe Søltoft,
15,,000 kr. 2Arealet udgjorde ca. 15.000 al •

Den vestlige del af arealet er senere udmatrikuleret som
matr. nr. 2lbo Hald, Torup SOb~, p8 hvilket Torup kommune den
8. oktober 1953 har fi3.ettinglyst adkomst.

Torup sognerp.d har i skrivelse af 12. maj 1958 rettet hen-
vendelse til nævnet med begæring om, at fredningen af det OBt
for matr. nr. 2lbo Hald værende areal udvides til at omfatte
fri adgang og baderet for almenheden, si3.ledessom bestemt for
matr. nr. 2lbo Hald. Ejerinden har over for sognert3.det oplyst,
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at hun er villig til at afhænde et yderligere Jreal til det
offentlige, samt Flt hun, hvis det offentlige ikke ønsker at over-

tage arealet, vil afhænde ~ette Rom adgangsveje i forbindelse

med en p8tænkt udstykning.
Sogner;3det udtale!', at man finder, at (JeJ bør sikres almen-

heden fri adg~ng p8 et betydeligt større areal end hidtil, hvor-

fa l' de t 0nf3ker sl'lgen r ej s t.
Det er oplyst, at det for almenheden 8bnerie m::'t.tr. nr. 21bo

Hald benyttes endog meget lntensivt i sorr,merm8nederne.
Statsministeriets konsulent i frednincssager har i skrivelse

af 18. juni 1958 udtul t, at han for si t vl-:dkommende kan tilslutte

sig sogner8dets sy~spunkter.
Nævnet har herefter h()ldt møde med sac;ens parter. Heru.nder

erkltLrede ej eri nden fru Søl toft sig ind forst;iet med ut a fhwnde

matr. nr. 21bs Hald Ramt den del af matr. nr. 21~ ibd., der lig-
ger IUSt for matr. nr. 21bs ibd., indtil servitutgrænsen, som lig-
ger 15,5 m8ter 0st fnr matr. nr. 21bs's østlige skel, for en pris
af 2,50 kr. pr. 0.12• Hun hal' anmodet OITl, at der opsætt8s et kraf-

tigt heL~ i skellet mellem arealet og den resterende del af matr.

nr. 21k Hald.
Torup sogner~d har erklæret sig villi[ til at erhverve skøde

p8 arealet, at hnlde dette i oruen, opsætte toilet og hegn, men

har protesteret mod del t.':l,gel se i ersta tningsbe10 bet under hen-
visning til de udgifter, som de n:.cvnte fornnstc"l tnin.:.;er vil mGd-
føre for kommunen og til, at arealet aldeles overvej(.~nde "benyt-

tes af personer, der er bO.Jat uden fnr korr:n,unen.
Der opnåedes enighed TIle\]ejerinJen om en orstatning på

7.100 kr. for arealet, Ger ialt UdC01' 1420 m
2
•

Nævnet finder at kunne tilslutte f,i g de af Toru~ sot;;ner8d

og statsminist8riets knY)sultmt i fredntng8sager fren:satte syns-
punkter, idet nrealet, som et af ns yderst få en(lnu frie omn31dE:Y'

p8 denne kyst, vil have s tor betydning frI' befollcn Lngens adGang

til ophold og badning om srmmeren.
Hereft er vil den ved do foran nævnte kendelsen' p8.lagte fred-

ning af matr. nr. 21bo Hald være <-:l,t uClvide tilotomfatte matr.

nl. 21bs Hald, Torup sogn, samt den øst herfor liggende del uf
matr. nI'. 21k ibd. indtil en ufr:tand uf 1~),5 meter fra matr. nr.
21bs' s ø stlige skel, E:>:llecles at del' p:'3 dette o.l'ecJ.l sk8.1 være fri
adgang for almenhoden -til at færdes og til at bade frn ctranr17

-,



3.
bredden.

I erstatning udbetu1es der fru Grethe Søltoft, Gl. Kongevej
27, København F., 7.100 kr., der udredes af statskaosen med 2/3
og ]'rederiksborg amtsfond med 1/3."

Konklusionen er s8lydende:
"Mat:c. nr. 21bs Hald, Torup soen, samt den øst herfor liggen-

de del af matr. nr. 2lk ibd. indtil en afstand af 15,5 meter fra
matr. nr. 2lbs's østli~e skel fredes snledeR, at der ps arealet
skal være fri adgang for almenheden til at færdes og bade fra
strandbredden.

I erstatning til fru Grethe Søltnft, Gl. Knngevej 27, Køben-
havn F., udbetales 7.100 kr., der udredes med 2/3 af statskassen
og 1/3 af Frederiks borg nmtsfond.

Nærværende k8ndelse vil være at tinglyse 'p:~l arealet med fred-
ningsnævnet f()r Frederiksborg amt som p8taleberettiget."

Sagen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. 3,
forelagt overfredningsnævnet ,som har- drøftet den i et den 17. no-
vember 1959 afholdt møde.

Da overfredningflnævnet, som ved en tidligere lejlighed har
gjort sig bekendt med forholdene pJ3 stedet, kan tiltræde det i
kendelsen anførte, vi l denne være at stadfæste. Overfredningsnæv-
net finder anledning til udtrykkelig at tilkendegive, at de i
overfredningsnævnets kendelse nf 29. januar 1953 indeholdte be-
stemmelser vedblivende er gældende ved siden af nærværende kendeI-
ses bestemmelser.

Et kort nr. Fr. 159 visende grænserne for det i kendelsen be-
skrevne areal, hvortil almenheden SK&l have adgang, er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den l. september

1959 afsagte kendelse vedrørende fredning af mntr. nr. 2lbs og
en del af ma tr. nr. 21~, al t FlfHald by, Torup sogn, stadfffistes.

I erstatning udbetales til ejeren fru Grethe S0ltoft, Gl. Knn-
gevej 27, København V., 7.100 kr. + renter 4 1/2%p.a. fra den l.
september 1959 at regne, til hetaline sker.

Erstatningsudgiften med renter udredes med 2/3 af statskassen
__ og 1/3 af Frederiksbor~ nmtsfond.

Det areal af matr. nr. 21~, hvortil almenheden f8r adgang,
udstykkes. Udover den i naturfredningslovens § 16 nævnte ting-

e
e

\

e



lysning vil nærværende kendelse, n8r udstykning er sket, være
at tinglyse som adkomst for Torup sognekommune til det udstyk-
kede areal, samt mntr. nr. 2lbs Hald, Torup sogn.

Udskriftens rigtighed
bekrcpftes.

<ff~
Jfi! Grage

overfredningsnævnets sekr9tær

1UIitlI1.
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at"" t.n 1.•• .,t.b.r l'" at lr_niDg.na... '
tor ln4er1k'bor& _~ atl".n~ trMn1na at en
4el at aat.r. ar. 2].k ia14, fol'JAp IOIXl •

.-....,;:e.
.~e

~ .1 (

,~

Vtll llllI't'ne1i.kendelse at l,. Januar 19S2. stadr..t,t at OJ'er-

:tr'edn1ngIlWYnet"el ken4els. at 29. Januar l'S). "bl. elen ""'&11"

4el at aatr. nr. !li. 1a14. Torup ,oID-. fred.t 8l1et •• , at eev.r tora
tor bebyscel ••• anbrlnal •• at 1k8l1Denl1e1ndre1in1nger. ".rualer ldn1re

og ledn1D.18Dla&ter , blev torbuclt, hvomos der pY•• ala.Dhe4el1 hi

.d,ane til ter4"l og oPlold ,l arealet 0' ba4ni., fra Itran4brIK ....
hvoriaod pll1ter1ngog t.lt.l&1D1nc 'blev torbutt. Be.ten at areal.e$,
d. " .8. elen•• t11g1de 1, blev trtl.t :på s_e ald.. ..n uden diane &.
ba4."" tor .laeMedd.

I .røtat.Din. u4bo.t M' ej .-inden. fru Greth. 8.1tot".

2
.Areal.t udlJ0r4. .. 15'.000 al.

l)env•• tl1ge 4.1 td are.l.t er .enere ulllatrtkuler.t ••

""r.nr. 2~ Hall, TOl'"UII IOsn.pl irY11,ket Toru» kOllDlUDe 'e 8. ok·

'·'.er 1'~3har ts...U.,lyat __ t.
\f 'fON])'cen.råd har" 8kr1'V.l. at 12. aaJ 195'8 mM, hen".,-

"'el •• tl1 DII'fD.t.ed beprin, -. at rredD1Il1lBnar «.et .a~~oJ' aatr•....I.. 2~ HaU w~n4e areal -"flu. t11 at .ratte bl.~ .1_....

"' ter allløh all ..... aoa b•• t_t tor a.\a.ar_-tlll'·"14.
:lJ.rtraleJl baJ' o f.r I.perk., o'Plyst. at- h... YllU. 't,11.'b

arbltn4e et yderlige" areal t11 det offentlige •• t ., llua. 111'114.'

e ott.ntl1p 1kke .. sker at overtal' areale., vil a:t'lwnd. te", l •

• ,anlt"eJe 1 forbindelSI lied en plwDk\ •• tykn1q.

80gnerldet udtaler. at man:t1nder. at der ør aikres .ta.nb .... n fr1

....... ,'11 ed enn- 'Q1 at. bet3zdell« .8tør.re areal en4.-.JlU..lt1• hYQ:tW"".--!tflJ;JlIa.r __,,__.

~..
•1
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OVERFREDNINGSN~VNETS KENDELSESPROTOKOL
================

VED Ot='1\J
\ C170;

k. AF

År 1970, den 25. maj, afsagde Overfredningsnævnets føl-
gende

T i l l æ g s k e n cl e l s o
tilOverfredningsnævnets kendelse af 29. januar 1953 ved-

ti rørende fredning af matr. nr. 21 ~, Hald by, Torup sogn,
samt Overfredningsnævnets kendelse af ll. april 1960 ved-
rørende fredning af et strandareal i Torup.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 29. januar 1953
er ejendommen matr. nr. 21 k pålagt følgende fredningsbe-
stemmelser:

"DE.:nvestlige del af matr. nr 21 k Hald, h-vorved for-
stås den del, som ligger 75 m vest for ejendommens østlige
grænse~ d. v. s. grænsen mod matr. nr. 8 ba Hald, fredes i-

mod enhver form for bebyggelse samt anbringelse af skæmmen-
de indretntnger; (hn'lmORT' slm:r0.; lArlningsm8.8tor o. lien.

Der skal på dette areal være fri adgang for almenheden
til at færdes på arealet og til at opholde siG på og bade
fra strandbredden, lllenikke ret til parkering eller telt-
slagning.

Resten af arealet (altså den østlige del) frodes på
salTh'TlGmådo dog uden adgangsret og baderet for almen.heden. ti

Dot vestlige areal, hvortil offentlighejen fik adgangs-
og opholdsrot, blev udmatrikuleret som matr. nr. 21 bo sam-
mostod og erhvervet af Torup hommune, der den 8. oktober
Ofn.lo92/52
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1953 har fået tinglyst adkomst.
Ved Overfredningsnævnets kendelse af ll. april 1960

udvidedes det til offentlig adgang og opholdsret fredede
areal-ovennævnte matr. nr. 21 bo-med matr. nr. 21 bs samme-
sted? (udmatrikuleret af matr. nr. 21 ~), samt den øst
herfor beliggende del af matr. nr. 21 ~ sammested,indtil
en afstand af 15?5 m fra natr. nr. 21 bS'S østlige skel.
Matr. nr. 21 bo og 21 ~ (senere udmatrikuleret som 21 bæ,
sammosted) er ligeledes erhvervet af Torup komnune.

• Ved skrivelse af 13. februar 1970 har Hundested kom-
mune ansøgt om tilladelse til udv:.delse af parkerings-
arealet på matr. nr. 21 b09 21 bs og 21 bæ ind over det
resterende areal af matr. nr. 21 ~9 der er tilbudt

"kommunen til udvidelse af det eksisterende offentlige
opholdsareal.

Kommunen har i samrrleskrivelse anført? at erhvervelsen
er betinget af tilladelse til anlæg af parkeringsarealet,
som angivet på "tegning nr. 010415.

I Under sagens behandling for fredningsnævnet har kowÆunens
og fredningsplanudvalgets repræsentanter anbefalet dot an-
søgte i det ønskede omfane 9 og fredningsnævnet har herefter
indstillet tilOverfredningsnævnet" at de vod Overfrednings-
nævnets kendelsev af 29. januar 1953 og ll. april 1960 gen-
nemførte fredninger ændres, således at der gives tilladelse
til parkering på matr. nr. 21 P09 bs og bæ9 Hald by? Torup
sogn? således som vist på den fremlagte tegning. Nævnet med-
delte derhos tilladelse til parkering på matr. nr. 21 k sam-
mesteds, som angivet på tegningen for så vidt arealet er-

',-.. hverves af Hundested kommune.
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Overfredningsnævnet kan herefter tiltræde frednings-
nævnets indstilling på betingelse af kommunens erhvervelse
af ma tr. nr. 21 ~ og pc:.~betingelse af , at det resterende
areal af matr. nr. 21 k udlægge s til offentligt opholds-
areal. Det samlede parkeringsareal udgør ca. 1087 m2, og
det Sl ,lede areal til offentligt ophold udgør 3.424 2m •

T h i b u s t e m m e s:

De ved Overfredningsnævnets kendelser af 29. januar
1953 og ll. april 1960 gennemførte fredninger af ejendommen
matr, nr, 21 ~, Hald bYl Torup sogn skal ikke være til hin-
der for anlæg af parkeringsarcal i overensstemmelse med
det ovenfor anførte.

Udskriftens rigtighed bekræftes
,..~/

/;.:"'\ ,/. ~
. ~~--~ •. '\ -~~(~.A'-v' .J.-Jt:.-~B. Andersen
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