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angaaende fredning a~ adgangsvej ~ra Kystvejen i Melby
til stranden ud for matrø nr. 12bu og 12æ Melby by og sogn

afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 3. april 1953.

I skrivelse af 16/1 1953 har Melby sogneraad rettet henvendelse
til nævnet med begæring om dettes assistance til aabning af adgang
for almenheden ad en eksisterende 3,77 m bred vej over mat~.nrq12ed
og 12bu langs 12æ, alle af Melby by og sogn, ~ra Kystvejen til
stranden. Anledningen til sogneraadets henvendelse er en skrivelse
af 2/12 1952 fra Melby Grundejerforening til sogneraadet, hvori
grundejerforeningen henstiller at det nødvendi~ areal til sikring
af adgangsvejen til stranden eksproprieres, idet det tilføjes, at
foreningen er sindet at ville deltage i udgifterne herved.

Nævnet har derpaa a~holdt møde med sogneraadet og ejerne ~ de
nævnte ejendomme, ligesom en besigti~lse af forholdene paa stedet
er fOI'eta~t.

Sa~n angaar, som nævnt, matr.nr" 12ed Melby by og sogn, der
ejes af sagfører Torkild Munk, Amagerbrogade 52, København S.,
matr.nr. 12bu ibd., der ejes af entreprenør C. Johnsen, Spurveskjul
11, København F., og matr.nr. 12æ ibd.~ der ejes af installatør
P. Jørgensen, Hørsholm.

Disse tre ejendomme ligger mellem Kystvejen og stranden.
edPaa matr.nr" 12 er der udlagt en 3,77 m bI'ed adgangsvej langs

skellet mod 12bu til matr.nr. 12æ og denne vej fortsættes over
bu æmatr.nr. 12 , langs skellet til matr.nr. 12 ud til stranden.

Paa det sidste stykke har der i en aarrække været opsat en trætrappe,
som imidlertid nu er forfalden og over~lødi g.

En adgangsvej til stranden paa dette sted er af stor turist-
mæssig betydning, hvorved fI'emhæves, at der i omraadet bag kystvejen
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År 19549 den 26.januar9 afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftl~g votering følgende

le e n d e l s e
i sagen nr.1134/53 angående fredning af adgangsvej fra kystvejen i
Melby til stranden ud for matr.nr, 12 pu og 12 ~ Melby by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 3.april
1953 afsagte kendelse hedder det~

"I skrivelse af 16/1 1953 har Melby sogneråd rettet henven-
delse til nævnet med begæring om dettes assistance til åbning af ad-
gang for almenheden ad en eksisterende 3,77 m bred vej over matr.nr.
12 ~ og 12 ~~ langs 12 ~s alle af Melby by og sogn, fra Kystvejen
til stranden. Anledningen til sognerådets henvendelse er en skrivel-
se af 2/12 1952 fra Melby Grundejerforening til sognerådet, hvori
grundejerforeningen henstiller rat det nødvendige areal til sikring
af adgangsvejen til stranden eksproprieres, idet det tilføjes, at
foreningen er sindet at ville deltage i udgifterne herved.

Nævnet har derp~ afholdt møde med sognerådet og ejerne af
de nævnte ~jendomme~ ligesom en besigtigelse af forholdene på stedet
er foretaget.

Sagen angår,som nævnt~ matr.nr. 12 ~ Melby by og sogn, der
ejes af sagfører Torkild Munk, Amagerbrogade 52, København S., matr.
nr. 12 ~ ibd., der ejes af entreprenør C.Johnsen, Spurveskjul 11,
København F., og matr.nr. 12 ~ ibd.p der ejes af installatør P.Jørgen-
sen, Hørsholm.

Disse tre ejendomme ligger mellem Kystvejen og stranden.
På matr.nr. 12 ~ er der udlagt en 3,77 robred adgangsvej langs skel-
let mod 12 EU til matr.nr. 12 ~ og denne vej fortsættes over matr.nr.
12 bu, langs skellet til matr.nr. 12 æ ud til stranden. På det sidste-~ --....

stykke har der i en årrække været opsat en trætrappe, som imidlertid
nu er forfalden og overflødig.

En adgangsvej til stranden på dette sted er af stor turist-
rnæssig betydning, hvorved fremhæves~ at der i området bag kystvejen
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er sket en meget k~·aftig udstykning med påfølgende sommerhusbebyggel-
se i de senere år. Sognerådsformanden har under sagens behandling
fr~mhævct, at man fra ko~munens side lægger megen vægt på;at netop
denne adgangsir~j, der i mange år har været åben for almenheden og
først fornylig er blevet spærret af sagfører Munk, opretholdes, samt
at kommunen er villig til at yde bidrag til sagens gennemførelse.

Sagfører Munk og installatør Jørgensen har protesteret mod
åbningen af vejen, førstnævnte under henvisning til at han er blevet
stærkt generet af henkastning af flasker m.m. og anbringelse af cyk-
ler langs hans hegn ud mod vejenj sidstnævnte med den begrundelse at
folk fra vejen og en del af stranden kan se ind i værelserne i hans
sommerhus. Ingen af dem har ønsket at udtale sig om erstatningsspørgs-
målet, da sagen for dem ikke drejer sig om penge.

Entreprenør Johnsen har erklæret~at han fandt det urimeligt
at spærre en vej~ der gennem mange år har stået åben for almenheden.
Han har ikke ønsket erstatning.

Idet nævnet af de tidligere anførte grunde finder at burde
fremme sagen, vil det nævnte vejstykke være at frede"således at dette
giver almenheden ret til fri og uhindret gående færdsel, medens ophold
på vejen og stranden er forbudt, ligesom badning på stranden forbydes
almenheden ..

Det pålægges Melby sogneråd at ordne nedgangsforholdene fra
vejen til stranden og at føre et rimeligt tilsyn med vejens tilstand
navnlig m.h.t~ henkastning af affald o.lign.

Det tillades sagfører Munk at opsætte skilt ved indgangen
til vejen om, at kun gående færdsel er tilladt,og at ophOl~7badning
er forbudt.

I erstatning udbetales til sagfører T.Munk og installatør
P.Jørgensen hver 1200 krc

Den samlede erstatning, kr.2400, betales med 1200 kr. af
Melby kommune, der har forhandlet med Melby Grundejerforening om den
endelige fordeling af udgifteny medens resten betales af statskassen
og Frederiksborg amt 1'!.~~,:'\.llalvdelenhver."

Konklusionen er sålydende:
"Der gives almenheden ret til gående trafik ad den på matr.

nr. 12 ~ Melby bg og sogn, i skellet mod matr.nr. 12 ~ ibd. liggende,
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over matr.nr, 12 bu9s nordlige del langs skellet mod matr.nr. 12 æ
førende vej i 3,77 m9s b~edde.

Kørende trafik samt ophold og badning er ikke tilladt,
hvilket må tilkendegives med skiltning.

Det pålægges Melby sogneråd at ordne nedgangsforholdene
fra vejen til stranden og at føre et rimeligt tilsyn med vejens til-
stand navnlig m.h.t. henkastning af affald m.v.

Der tillægges sagfører Torkild Munk, _~agerbrogade 52,
København S. og installatør P.Jørgensen, Hørsholm, i erstatning
hver 1200 kr.

Af erstatningen~ ialt 2400 kr., udredes 1200 kr. af Melby
kommune, medens resten udredes af Statskassen og Frederiksborg amt
med halvdelen hver~

Denne kendelse vil - med fredningsnævnet som påtaleberet-
tiget - være at tinglyse på matr.nr. 12 ~, 12 ~ og 12 ~ Melby by
og sogn."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af na-
turfredningslovens § 191 3.stk., hvorhos den er indanket af sagfører~
cand.jur. Torkil Munk.

Overfredningsnævnet har den 8.oktober 1953 besigtiget ste-
det og forhandlet med den ankende og andre i sagen interesserede.

Det oplystes, at der fra kystvejen er offentlig adgang til
stranden i nærheden af den her omhandlede vej både øst for og vest
for denne. Under hensyn hertil finder overfredningsnævnet ikke~ at
der er tilstrækkelig grund til ved en fredningskendelse at åbne vejen
for offentlig færdsel.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for ]'rederiksborg amt den 3.april

1953 afsagte kendelse angående fredning af adgangsvej fra kystvejen
i Melby til stranden ud for matr.nr. 12 ~ og 12 ~ Melby by og sogn
ophæves.

Udskriftens rigtighed
bek~ræftes ~ _

- ~r--
F.GragE?l

overfredningsnævnets sekretær
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