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FR~DNINGSBOG FOR FRE0ERIKSBORG AMT.

År 1959 den 16. februar kl. 14 holdt nævnet møde på ejendommen
nPinjehøj" i Rungsted til behandling af andragende om udstykning af ejen-
dommen.<,.

For nævnet mØdte formanden, dommer A. Egeløv, gdr. RØnje og ORSag-
fører P. Groes.

For Hørsholm kommune mØdte ingeniØr Jeff Andersen, overingeniør
Frandsen og fru Vissing.

For Nationalmusæet mØdte dr. phil. Terkel Mathiassen.
For Danmarks Naturfredningsforening mØdte kontorchef Vagn Jensen.
For boligministeriets byplankontor mØdte arkitekt Jørgen Bang.
For Frederinsborg amtsvejvæsen mØdte amtsvej inspektør Lintrup.
For og med ejeren, murermester Helmer Nissen, mØdte LRSagfØrer Gre-

Boeck, der tillige mødte for den anden ejer, malermester Jørgen
Thaarup.

Civilingeniør Blixencrone MØller mødte.
For friluftsrådet mødte kontorchef Horsten.
Amtsrådsmedlem Jørgen Sansen mØdte.
Formanden oplæste Danmarks Naturfredningsforenings skrivelse samt

skrivelse fra LRSagfØrer Boeck efter at samtlige mØdte havde beset arealet.
.. ... . . . . . . . . . .
Nævnet drøftede derefter sagen og afsagde sålydende

K E N D ~ L S E:
Under hensyn til karakteren af den allerede eksisterende bebyggelse

i nærheden af "PinjehØj" skØnnes opførelsen af et antal lave villaer på.
"Pinjehøj's" grund - såvel set fra Strandvejen som fra Øresund - ikke i
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År 1959, d.en 19. juni, afE<lgde overfredningsnævne t p8. grunri-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1324/59 vedrørende udstykning og bebygb81se af ejen-
dommen "Piniehø j", æntr. nr. 5d, 5g, 5x og 5ae af hungsted by,
Hørsholm sogn.

l den af frodningsnævn.:;t for Frederiksbore; ;'::l,mtden 16. febru-
ar 1959 afsagt6 Kend0l3e hedder det:

"Under hensyn til ko.Y'8.kterenaf den allErede eksisterende
bebyggelse i nærheden af "Piniehøj" skønnes opførelsen (lf et anto:l
ls,ve villaer pfJ."Piniehøj"s eyund - s8.vel set fr.:..StranCJvejen
Gom fTa 0resunCi - il\:K8i afgørende ZTad c3.tville forrin[:'8 stedets
skønhedsvæ:cdi. Pr eclningsnævn 2t er derfor af den Opfå ttelse, at
det, der ville opn~s ved ~n fr~dning bf ejendommen, ikke vil 8t~
i rimeligt forhold til den erstatning, der m~tte udr~des, og sem
antagelig vil an0.roge op imod en million kroner."

Konklusionen er s81ydende:
"Den af Ddnrr:arks nclturfrednini!sfo:t'eniu,!,fremsatte begæring

om fredninc ::d e j en donJrr;en"Pini ohø j" bø r ikke tagss t il følge."
Kendelsen er af Danmo.rks naturfrcdnin6sforening den 12. marts

1959 indanket for oV8rfredningsnævnet, som d~n 16. april 1959 har
besigtiget arealet og forhandlet mei den ankencle og andre i sagen
interesserede.

Danmarks naturfredningsforening, som repræsenteredcs af
kontorchef Vogn JI:JnDen, gjorde gældende, at den påtænkte beby€:-
gelae vur omfattet af bestemmelsen i naturfredningslovens § 25,
stk. 6, og derfor ikke kunne gennemføres uden fr-cdnint::iimyndig-
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hedernes till'J.del se. ]'oreningens p8 stand gik JOG ncelIilest ud pa,
at arealet burde erhverves af stctt~m, fredes mod yderlig6re bebyg-
gelse og udlægges til br'uf for almenheden. Hertil vur arealet

efter foreningens 0pfattelse særdeles velegnet p~ G~und af c~ts
smukke terrainformer og belig[enheden m211em Strcl.llc_vej en Gt, Øresund.

Forenin6en mente, at den p3 3realet ~~rende, store villa muligen
kunne an vend es 3f ci vilforsvarsstyrel SE:n til depo t, o;:.; at le j cvær-

dien kunne ansættes til 30.000 kr. :3rlic:. ]'oreningen m8nte endvi-
dere, at der som bidrag til fredningen kunne fremskaffes 50.000 kr-.
fra FriluftsrQdet og 50.000 kr., som profp,ssor Pal18 Suenson ville

gøre udvej for.
Ejerne, som repræsenteredes af landsretssagfører Greeors Boeck,

p8stod stadfæstelse 9.f fr edningsnævnets kendelse. Dl: Zjorch: Eældende,
at der ikke var væse)ntlie; trunE:: til en s.l1vendel;;e af aTca10t som

friluftf'omr3rle, oG at udsiGten fr:], Strandvejen moJ 01'esun~ ikke
ville blive væsentliG forrinGet ved cen p8tænkte bebYLzels0, som

ville blive unc1ergi vet strenge c1eklc:l.rationsbestemm61ser, idet 8,11 e-
rede den nuværende vill~ stærkt beGrænser denne udsift. Skulle fred-

ning blive besluttet, ville) ejernes erstatninGskrav blive ca.
l mill. kr.

Hør sholm komæunal b,:,s tyr GI se, som r epræs en t'Jrod (;S fj,f bø j c:ste-

retssagfører AlkiI, udtalte sig iæod frcdninben cz, henviste bl.a •
til, at En udvijelse uf badc::str'anden ved fmngated ville være Fif

lanst 8tørre betydnit1b fOl' fri l uftf'li VGt. Don af na turfredningsfor-
eningen fores18ode :JX1V0Ædelse af dem tilstedeværendG villa ville

være uforenelig meu bypl8.nen, og komr:.uno.lbe stYl'l:l sen ville ikke
gå med til, at der blev givet dispensation.

Frederiksborg qmtsr~d, som repræsentered0s af g~reGjer Jørgen
Hansen, udtG:.lte sig li!Seledes mod fr'edning.

Efter et foreligeonde udkast af 9. deceæber 1958 til deklara-
tion vedrørende bebyggelsen af de p~gældende arealer skulle p3tale-

retten under visse betingelser overgå til Hørsholm kommunalbestyrel-

se.
På overfredningsnævnets fo~anl0dning udtnlte landsretssagfører

Greeers Boeck, 8. t e j erne var villie8 til at ind sæ t te en best 8ltmelse,
hvorefter ner gives bnde Hørsholm kommunalbestyrelse og frGdntngs-
nævnet for Frederiksborg amt påtaleret fra deklqrationens tin[lys-
ning, samt at deklarationsudkastet iøvrigt ikke ville blive ændret.

Af udskrift af fredningsbog for Frederiksborg amt vddrørende



møde den 16. februar 1959 fremg~r det, at landsretssagfører Boeck
som følge af en henstilling fra overinspekt0r ThGrkel Mathiassen,
som gav møde for nationalmuseet, udtalte, at ejerne var villiee
til at p8lægge ejendommen en deklaration om, at der ikke opføres
bygninger nærmere end 10 m fra den nordvestlii8 høj (nr. 41), at
den derp8 stående tl'æbevoksning bevares, indtil forstlige hensyn
kræver en fjernelse, at der ikke opføres bygnin6er nærmere end
5 m fra den sydlise høj (nr. 42), hvis bovokcningen kan fjernes
i tilfælde af, at højen ikke skades, samt Dt det pi} sidstnævnte
høj værende betonfundamont fjernos. Lundsretssagferer Boeek har
overfor overfr0dningsnævnet bekræftet dette.

Et fler"tal på seks af oVt:Y'fredningsnævnets medlemmer er af
den opfattelse, at naturfredningslovens § 25, stk. 6, ikke kan
finde anvendelse overfor det foreliggonde bygbeprojokt, der går
ud p8 opførelsG af et g,ntal særskil t bel ie..:€:(mde p'..l.reelhuse(villa-
bebYfgelser) af ret ringe højle.

Det nævnte flertal finder dernæst ikke, at on fredning af det
omhandlede areal, der anta6elig måtte ske ved, at ejendommen er-
hV2rves af staten, er af so stor botydning fol' c-Llm0nheden, at der"
er tilstrækkelig begrundelf38 for c:dholdelse af ien !TIog~tstore
erstatningsudgift , som frednineen under de forel i.ggende omsta'ndig-
heder ville medføre.

Et medlem liener, at naturfredningslovens § 25, stk. 6, kan
finde anvendelse overfol' den omhandlede bebye;t::'else,og at en frGd-
ning i nIt fald burde søges ~ennemført.

Kendelse vil væT8 at afsige ofter flGrtall(~t.
T h i b e s t e m li e S :
Den af fredningsnævnet for Frederikeborg amt den 16. februar.e 1959 afsagte kendelse ve.-d:rørendebebyg:::;else&.f ejendommen "Pinie-

høj" stac1fæstes med den af det fornævnte følgende ændl'ins.
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Udskriftens rigtighed
bekræftes.
~ I:~~

F.~
overfredninc;snævr) >:;tssekretær
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