
02798.02

Afgørelser - Reg. nr.: 02798.02

Fredningen vedrører: Bækkekrog

Domme

la ksati ons komm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 25-06-1962



DEKLARATIONER>



REG.NR. 02 7~ <Od 02..0
BÆ kk'E \<"v:zO Gt

1.

•

\ '< s r- r:;;/7 Vi62

~~~~~~~~f-RTa~G~;~S~'1bL G,:l;~:~~
ttfv--eet~~'-'\.crll\ aT S0lnaev+- ~vea\. \ status ~UOI "-

d.-elv(<; 'f1-ej-e..- \ d~lv ~s. Q},\+, ~J.~r~~r(Sø-Io.\llA.\t:.)
- ,~~øv-eh:e.. &/t- \2../2 10,<218 [''''3a\J\ro - ~os/e7J -i:\l=

\a~e..Lse... i",l TI'(k:>vo~V\. ('\.ter .
l C C~ - Att ez:7 v--e l,::> e ~+ \4/6 \c; 89 LVL:;)eVVI - 7"1 /co~"] -- t; llacQe \s-e. :

t(l c,;;l.v pc> ,,-t 0tJ +l U.o '( gV\. ~ V\ C'
- Afgørelse af 09.11.93 (amt) - Tilladelse til ændring af terasse

på matr. 29 ø Ramløse. '\C:- 'tt..{ lv <:::-1"'/1
2\5 HELS(~GtE: ;:::> v~

MATRIKE L Fa RTEG NE L S E

(ajour pr. L~ / (Q 19"2)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: vcl 'OL t-~v--.e...t-

Se også REG. NR.:



•

REG. NR. 02798.020

BÆKKEKROS

INDHOLDSFORTEGNELSE
Afgørelse af 13.08.1996 (nævn 33/96) - Tilladelse til opførelse
af vjnterhave som tilbygnillg - matr.nr. 29a Ramløse.
Afgørelse af 15.10.1996 (nævn 64/96) - Tilladelse til at etablere
en gang- og cykelsti på matr.nr. 29a og 31a Ramløse by.

Se også REG. NR.:

2.



]u l' ~1", "'., '1,,1,«, ,og'"I (I Kr! ('II/",,'n kv,lIter)

I
rller (i ,'e sonderjycJ;1 r lal1,'s-

dele) bd, og bl. ; till~b()y('n,
31t. nr., ejerlav, sogn.

~~
I ..

;~
f

~- .
0-

; [

.: E

- ,.I,, ,
,"'. -,"
; C-

l
;

I

J

-l 'j' ,,-" Stempel: kr .. -
, )

REb. mc-.z;"/3 .-
orc Akt: Skab 1J nr. II~.

(.dfyld •• af dommerkontorol)

-ti/o
~ ..tfZKobers }

bo æl:1< red Hors p

Gade cg /IUS nr.: Anmelder:
: t· J (' l f ,: l n r'l
I 11[(1,;:,.' c' t,.t'( "Y'erD-l?,?'?

ifrednlngsp12nudvQlgone for ~red8riksborg,
KøbElha.vn 06 Rosldlde Amtsr-o'r1.s~:redse,
;~uro~sgade 2'), l+-, 1602 Kc5benh'lvn V.

..... '") \

-'
, <) c~

-- r •

Undc~te=rpde g~rdejcr Ej~~r Hansen, Brrkkeguard,
neJ'- ...)

eftcrfz.le;eu:e ejere den æj.g tilb~re~de eJPndom, matr.r.r.
29 Q R~mløse by og sogn, 3~mt parceller udstykkpt herfra
s;2,.lydende

den 14/4 :~G~medneltc d~s~en3~tion fr~ nnturfrednin~~-
lovens § 25, ~~k. 4, hvcrved den nf 1nn~inspektør G.Jakobsen,
Hum1ebfLk, i mart3 196~ rr.eri'u'ldrinZf'rr.d 14/3, 10/4 oe; 14/4 s.å.

udo.rbojdedc 'Jdstyl:nlnE.;f>phl.l1over den del :li' ID!1tr.nr. 29 a
Ramløse by o~ 3ngn godke~dteu:

§ l.
Der. del a f' rWl tr. nr. ~') il R'1mløse by of, sogn, der ligger

syd for den ek~i~t0rende umt~18ndevej rnell~m Rumløse og
Frederiksvmrk og vest for d~t af fornævnte udHtykningsplan
omhundlede '1reul, derundpr det vest for Jækkebro lig~ende
arenl, m~ fremtid iG ih ko be by o:':cs e Iler bep l:1ntes, s;Hedes
at den fri udsigt mod søen forhindres, og ej heller forsynes
med citltireindrr)tnint;er, der efter Naturfredningsnævnets skøn

_ kun virke skæmmende. Ejeren i'rafalder erutntning i anled-
ninf~ uf de hcrvpd !J '~l.rl,)Le rDd i ~lwds inskru,nknj nger.
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Det på 3rculet vest for Da~~ebro opf~rte sommerhus
f~ernes på ejsre~8 far~nstalt~in~ inden l.au~~st 1962. Ejeren
er indfoT8tL.e: ::ed, at dE:n p'?c dette l~reo.l v:.Lrende bevoksning
fjcrn~s uden ud~ift for ejere~, 02 mod, ut de~ ti~ovarende
bevoksning p~ det staten til~~~Ende, tilst~dtnde areal sam-
tidiS fjErnes. ~jeren fr~f31der li~eledes erstatning i an-

(' ~
.J ).

~n del ~f ~~tr.nr. 29 a R~::10oe by og so~n nmfattede areal

Det p:, 'c:::'!1l,-vnteu~Jst~:.:r.::..n~sJ11unSOD. p:..:.rcelnr. 118 an-
.:;ivnefælle::.,uro::~lmed derti2. ~~;rfllde vejp ':::1\:'.::' uth c"lbent for
~,~e~HJe fwrdsel :'or ulrnenheden. Ejeren frafulder erstatning

,

• i anlednfn,f!-_eru.f.
--•,.

IlCLrvarer-.GCdeklur'ttj on t:i.llt~l~yo':sp3 etie~'ens foranstal t-
ning og for, "'egning r.1cd r(~sre1ct :lf ne -:'ndtil dato ting-
lJste panteh~ftelser, byraer og servitutter, idet retsanmærk-
nlnger herfor irufaldes.

,. G.

phtulerettell ifølge dcklarutionen til~om~er ~nturfrcdnings-
1111V rJ e t f or F r I]d t,r i k G b (. rg AI!lt s nord l i tie d c l, [l e ] s i ng e, i d e t na-

turfredninC;~:Jni!vnct ('r berettif~e t ti.l eJtpr eget skøn at meddele (liD-o

)I:n: °L+;: an' 0-' fra de forna:vnte LC[:ltc.mmclser.
1\(1 benh::lVn, d E'U ;:5/6 1962

sJ.-6. Ej mil' Hunuen.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02798.02

Dispensationer i perioden: 12-02-1988 - 12-12-2006



Naturfreciningsnævnet
for

.rederiksborg amts nordlige fredningskreds

Dommerkontoret
Folehavevej l, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 8615 50

. "' .....
t .. ~"

Hørsholm, tJen 12. februar 19 88.

FS. 305/87

Vedr. matr. nr. 29 r Ramløse

Ved skrivelse af 28. december 1987 har Helsinge kommune for

ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til op-• førelse af en tilbygning til eksisterende beboelse.

-e•
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 (deklaration af 25/6 1962) tilladelse til det an-

søgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

• styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb. jfr. natur-

• fredningslovens § 58.

P. H. Raaschou
nævnets formand

Helsinge kommune

Rådhuset

3200 Helsinge.



KOPI trlundPrretnmg i henhOiL
. til 'lClturtrednmgsfovens § 58.

Naturfrednmgsnævnet Al~ørelSerlKan oåklage.s som
for anført I ~l<riuel

.rederiksborg amts nordlige fredningskreds :') sen.
, Dommerkontoret

Folehavevej l, 2970 Hørsholm
Telefon (02) 86 15 50

REG. NR.
Hørsholm, den 14. jun i 19 88.

~, Modtaget i
-,ko\;. og Natl1rstyre,~-_

FS. 79/88

Vedr. matr. nr. 29 t Ramløse by, .
I "

Ved skrivelse af 10. maj 1988 har Helsinge kommune for ejeren

af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af

ny carport og tilbygning på ejendommen.

-e
e

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 (deklaration af 5/7 1962) tilladelse til det ans øg-

te i overensstemmelse med det fremsendte 'projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i herthold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger anke s til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

• styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-• fredningslovens § 58.

nævnets formand

Helsinge kommune

Rådhuset

3230 Helsinge.



Frederiksborg Amt
Teknisk Forvaltning

~C2PITIL REG. NR. Q 7 ~ 8 M~t2t,
:....."'11ENTERI N G.andskabsafdelingen 'WKQV- cg NatursryrelSBt

. J O PlOV. 1S93

Frida Nielsen
Lyshøjgårdsvej 45, 2. sal tv.
2500 Valby

Den 9. november 1993
J.nr. 8-70-52-6-215-3-93

Dispensation til at ændre terrasse til udestue på ejendommen matr-
.nr. 29 ø Ramløse by, Ramløse beliggende Hejrevej 35 i Ramløse

Helsinge Kommune har den 26. oktober 1993 fremsendt Deres ansøgning
om dispensation til at ændre den existerende terrasse tillukket udestue
på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af deklaration om bl.a. bebyggelse lyst den 5.
juli 1962, hvor amtsrådet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 103, stk.
4 er påtaleberettiget.

Frederiksborg Amt meddeler hermed dispensation til det ansøgte i med·
før af § 65 i Lov om naturbeskyttelse.

Dispensationen vil blive offentliggjort i Frederiksborg Amts Avis fredag
den 12. november 1993. Opmærksomheden henledes på, at dispensatio-
nen kan påklages inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Dispensa-
tionen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven kan påklages af ansøgeren,
offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale
foreninger, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til Frederiksborg Amt. Amtet
sender klagen videre til Naturklagenævnet, som behandler klager over
beskyttelseslinieafgørelser .

Hvis dispensationen bliver påklaget, vil amtet straks underrette Dem
herom. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, før klagesagen er
afsluttet.

Miljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN
1\i<t nr

8il.

l~ (Sø) - saO-
C

Amtsgården

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Tlf.: 42 1666 00 Giro: 3 1047 10



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 49 21 46 86 REG. NR . .11 '1~.0dv ~ Helsingør, den 13. august 1996

Vedr. FS 33/96, matr.nr. 29 a Ramløse by, Ramløse

Ved skrivelse af 21. maj 1996 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte ejendom an-

søgt om nævnets tilladelse til at opføre en ca. 112 m2 uopvarmet vinterhave som tilbygning på
eksisterende stuehus samt en ca. 72 m2 carport tilbygget til den østlige udlænge i dennes nord-e lige gavl.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration lyst 5. juli 1962. I fredningsbestemmelserne
anføres, " at arealerne ikke fremtidigt må bebygges eller beplantes, således at den fri udsigt
mod søen Arresø forhindres, og ej heller forsynes med andre indretninger, der efter Naturfred-
ningsnævnets skøn kan virke skæmmende".

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

e Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-
klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

4~,_
Thorkild Bendsen
nævnets formand

\ "'''b-
OLet"S'<0 \ ":l. \ \ \ 2- - ~a \ \
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"Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 492109 17
fax. 49 21 46 86 Helsingør, den 15.10.96

Vedr. FS 64/96 matt. nr. 29 a og 31 a Ramløse by, Ramløse.

Ved skrivelse af 26.08.96 har Frederiksborg Amt ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere
en gang- og cykelsti på ovennævnte 2 ejendomme, der er omfattet af fredningsdeklaration af
25.06.62, der har til formål at bevare udsigten over Arresø.

• Af sagen fremgår, at stien etableres som en integreret del af vejen og at den på hele
strækningen ligger ca 0,30 m under vejens kørebane.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er ud-
nyttet 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, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening og lokale foreninger o .lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel

• klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet
påklage, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at af-

gørelsen er "eddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
-(~l\7~
inorkild Bendsen
nævnets formand

•.,l
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

REG.HR. J J r;g. 0-1
Helsingør, den - 9 MRS.2005

Helsinge Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

SCANNET

~©~~
,~r - r 1- ,..lI "\ t~ ....,

• FS. 124/04. Etablering af ridebaneanlæg på Bækkegård, ejendommen matr. nr.

29a Ramløse by, Ramløse, Bækkegårdsvej 4 i Helsinge Kommune. Deres j.nr.

2004-510.

Ved brev af 13. december 2004 har Helsinge Kommune tilsendt fredningsnævnet en

ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at etablere et ridebane-

anlæg på ejendommen.

•

Fredningsforhold

Ejendommen er omfattet affredningsdeklaration tinglyst den 25. juni 1962. Det er

fredningen s formål at bevare udsigten over Arresø. Fredningsbestemmelseme anfører

bl.a., at arealerne ikke må bebygges eller beplantes, således at den fri udsigt mod søen

forhindres, og ej heller forsynes med andre indretninger, der efter naturfredningsnæv-

nets skøn kan virke skæmmende.

Ansøgningen

Der søges om et ridebaneanlæg bestående af en 200 m oval ridebane (80 x 45 m med

4 m's banebredde) med en 20 x 40 m dressur ridebane i midten. Banens belægning

opbygges af et 15 cm drænlag afknust beton og 25 cm kul slagger. Terrænreguleringen

søges minimeret, så den maximalt bliver på +/- 0,5 m. Der etableres et 60 cm højt

hegn aftræ på ydersiden af ovalbanen og et 20 cm højt hegn af træ langs indvendige

kurver på ovalbanen og omkring dressurbanen .

•



"

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved

brev af 11. februar 2005 har meddelt:

"

Vurdering og udtalelse

Amtet har besigtiget området den 10. februar 2005. Det er amtets opfattelse, at

udsigtsfredningen skal respekteres. Skal det landskabelige særpræg i den

grønne kile mellem Arresø og landevejen bevares, er det væsentligt at sikre

landskabets åbne karakter. Udsigten fra landevejen mod Arresø bør friholdes

for såvel bebyggelse, tilplantning som anlæg. Det er amtets vurdering, at et

større ridebaneanlæg vil tage opmærksomheden fra udsigten mod Arresø.

Anlægget vil fange blikket og dermed distrahere den rolige landskab s- •

oplevelse.

Det er på ovennævnte baggrund amtets opfattelse, at en realisering af det

ansøgte vil være uforenelig med fredningens formål.

Amtet kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet i medfør af

naturbeskytte1seslovens § 50, stk. 1 giver tilladelse til anlæg af de ansøgte

ridebaner."

Fredningsnævnets afgørelse:

Af de grunde, der er nævnt ovenfor i Frederiksborg Amts brev af ll. februar 2005 er

det fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte er uforeneligt med fredningens formål.

Nævnet meddeler derfor afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 •
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse afnatur 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.

2



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen Thorkild Bendsen
nævnets formand

Poul M. Hansen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Lone & Carlos Møller-San Pedro, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge
Frederiksborg Amt J. nr. 8-70-51-8-215-9-04
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Poul H. Hansen

•
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
TI[ 49258120 Fax. 49214686

Den 22.12.2006

Helsinge Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusvej 3
3200 Helsinge Modta,'t f

Skov: ~JI Natur.tyrel,en

27 DEC. 2006

Kommune. Deres j.nr. 2006-046.

Ved Helsinge Kommunes breve af 7. og 27. april 2006 har fredningsnævnet modtaget

ansøgning om lovliggørelse af en staldbygning, opført i 2002 i henhold til Helsinge Kommunes

tilladelse af21. juni 2001, samt af halvtag, ombygget til stald, og af drivhus, opført på

sydfacaden af staldbygningen.

Frederiksborg Amt har ved brev af 10. oktober 2006 anbefalet en lovliggørelse af

staldbygningen. Amtet har telefonisk meddelt, at en lovliggørelse af de øvrige bygninger tillige

kan anbefales.

Ejendommen er omfattet affredningsdeklaration tinglyst den 25. juni 1962. Det er fredningens

formål at bevare udsigten over Arresø. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at arealerne ikke

må bebygges eller beplantes, således at den fri udsigt mod søen forhindres, og ej heller forsynes

med andre indretninger, der efter fredningsnævnets skøn kan virke skæmmende.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet vurderer, at de nævnte bygningsindretninger ikke strider mod fredningens

formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

Imedfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,jf bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg derfor på

nævnets vegne dispensation fra fredningsbestemmelsen, således at de opførte

bygningsindretninger godkendes.



e Efter omstændighederne finder jeg anledning til at indskærpe over for ejeren af ejendommen, at

nye bygninger eller bygningsændringer af visuel betydning ikke må udføres på ejendommen,

førend fredningsnævnets tilladelse er indhentet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet

af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign., 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et

gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:

Carlos Møller-San Pedro, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge

Michael Bech, Master Glas Vag 3, S-67141 Arvika, Sverige

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jens Prom

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 
3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 00 
Fax. 47 33 87 80 
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 

 
Den 19. oktober 2009 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 
 
FS 46/2009: Etablering af oppumpningsbrønd m.v. på matr.nr. 29 a Ramløse By, Ramløse, 
Gribskov Kommune 
 
Ansøgningen 
 
COWI A/S har ved brev af 14. juli 2009 oplyst, at det er vedtaget at sommerhusområdet Sandet 
etapevis skal kloakeres. Projektet vil blive udført som et tryksat system med tilslutning til den 
eksisterende pumpestation nær Bakkegården ved Arresø. 
 
Anlægget vil delvist blive etableret i fredet område som vist på det fremlagte bilag 1. 
 
Arbejdet omfatter styret underboring til trykledning over en strækning på ca. 300 m langs den 
kommunale sti fra Frederiksværksvej, syd om Bækkegården til en oppumpningsbrønd. 
Oppumpningsbrønden vil blive gravet ned i jorden med en udluftningskanal ca. 30 cm over terræn. 
Brønden vil blive hegnet ind på et areal af 5 x 5 m med grusbelægning. Fra brønden vil der blive 
foretaget styret underboring til gravitationsledningen, der har fald mod den eksisterende 
pumpestation. Hele arbejdet vil blive udført med størst mulig hensyntagen til naturen, og der vil 
ikke blive etableret arbejdsplads i det fredede område. 
 
Fredningsbestemmelser 
 
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 25. juni 1962. Det er fredningens 
formål at bevare udsigten over Arresø. Der må ikke forekomme indretninger, som efter 
fredningsnævnets skøn er skæmmende. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Det ansøgte tillades i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet oppumpningsbrønden og 
det påtænkte anlægsarbejde ikke vil stride mod fredningens formål. 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før end udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 
87, stk. 3, nr. 1. Tilladelsen bortfalder, hvos den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
 
 
 
 
                                                                Morten Larsen  
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Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for 
afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, 
som har 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. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og 
sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til 
Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende 
klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold i sin klage. 
  
 
Denne afgørelse er sendt til: 
Pr. brev til: 
COWI A/S, att. Dennins Daugård Hansen, Parallelvej 2, 2800 Lyngby 
 
Pr. e-mail til: 
Gribskov Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  
DOF 
DOF Nordsjælland  

http://vexch3.ret.dk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nkn.dk/


Fredningsnævnet for Nordsjælland                             
Sdr. Jernbanevej 18B 

3400 Hillerød 
Tlf. 47 33 87 32 

E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Den 19. april 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

FS 015/2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et hestehus på ejendommen matr. nr. 29a 

Ramløse By, Ramløse, beliggende Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge, Gribskov Kommune.  

Ansøgningen, fredningsbestemmelser og Gribskov Kommunes udtalelse: 

 

Gribskov Kommune tilskrev den 20. februar 2015 Fredningsnævnet for Nordsjælland således:  

 

”… 

Ansøgningen  

Ansøgningen består i nedrivning af 5 utidssvarende landbrugsbygninger og efterfølgende opførelse 

at en bygning på 1250 m2 hvor de nødvendige funktioner bliver samlet. … 

 

Anbefaling  

Gribskov Kommune vurderer, at der er tale om et nødvendigt projekt for at sikre den fortsatte drift 

at ejendommen med det nuværende hestehold. Med projektet vil ejer kunne opfylde lovgivningens 

krav til staldfaciliteter og dermed fortsætte en hidtil lovlig og veletableret erhvervsaktivitet. Kom-

munen kan på den baggrund anbefale det søgte projekt. Projektet vurderes ikke at stride mod fred-

ningens formål, idet bygningen ikke vil ændre på den nuværende udsigt over Arresø. 

 

Fredning mv. på ejendommen  

Fredning  

Matr. nr. 29 a Ramløse By, Ramløse, er omfattet at fredningsdeklaration af 25.06.1962 om udsigts-

fredning mod Arresø i Gribskov Kommune. Deklarationen blev tinglyst som vilkår for en dispensa-

tion til udstykning af sommerhusområdet Bækkekrog beliggende øst for Bækkegården.  

 

Fredningens formål er at bevare den frie udsigt mod Arresø fra Frederiksværkvej. Arealet syd for 

Frederiksværkvej og vest for Bækkegårdsudstykningen må ikke bebygges eller beplantes således, at 

den fri udsigt mod søen forhindres, og må ikke forsynes med andre indretninger, der efter natur-

fredningsnævnets skøn virker skæmmende.  

 

… 

 

Andre beskyttelseshensyn:  

• Internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000)  

Ejendommen er beliggende umiddelbart op til Natura 2000-området nr. 134 Arresø, Ellemose og 

Lille Lyngby Mose. Området består at Habitatområde H118 og Fuglebeskyttelsesområde F106 Den 

ansøgte bygning placeres ca. 210 m fra søbredden, som afgrænser N2000-om rådet.  

 

På udpegningsgrundlaget er der en række naturtyper samt følgende arter: Skæv vindelsnegl, Sump-

vindelsnegl, Stor kærguldsmed, Stor vandsalamander, Rørdrum, Havørn, Rørhøg, Fiskeørn, lsfugl 

og Stor skallesluger. 

 

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte hestehus ikke vil medføre forringelse eller væsentlig 
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negativ påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de naturtyper og beskyttede arter, der er på 

områdets udpegningsgrundlag. Vi vurderer ligeledes, at levesteder for arterne på udpegningsgrund-

laget ikke vil blive ødelagt eller beskadiget. Endvidere vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med 

Natura 2000-planen for området. Bygningen vil erstatte eksisterende bygninger, og placeres på et i 

dag bebygget areal samt på de mellemliggende færdselsarealer.  

 

• Bilag IV-arter: Umiddelbart nord for ejendommen er der registreret markfirben.  

• Naturbeskyttelseslovens § 3, 16 og 17: Arresø med omkringliggende mosearealer på ejendommen 

er udpegede som beskyttede naturtyper, og søbeskyttelseslinje til Arresø samt skovbyggelinje til 

Tisvilde Hegn dækker en del at ejendommen. Byggeriet berører dog ingen at disse udpegninger. Et 

regnvandsbassin øst for staldbygningerne er udpeget som § 3-beskyttet sø, og det ansøgte kræver en 

dispensation fra afstandskrav til sø ved placering af mødding, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

• Kommuneplan: Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdigt landskab, 

værdifuldt kulturmiljø samt nationalt geologisk interesseområde med specifik geologisk bevarings-

værdi.  

  

Ejendommen  

Ejendommen Bækkegårdens stuehus samt to længer i klassisk 3-længet kompleks er opført i år 

1900 hhv 1973. Hertil kommer 3 driftsbygninger til landbruget, opført i år 1900 og 1930, samt 

yderligere 2 driftsbygninger, carport og drivhus opført fra 1998-2008. Hele ejendommen ligger i 

landzone, grænsende til sommerhusudstykning mod øst og i øvrigt omgivet af åbne dyrkningsarea-

ler.  

 

Efter gennemgang af arkivmateriale og ud fra oplysninger fra ejer ses alle bygninger, der er opført 

efter fredningens gennem førelse, at være godkendt af fredningsnævnet. 

 

Der er udsigt over græsfolde mod Arresø og de lavtliggende mosearealer set fra Frederiksværkvej, 

men ikke kig til søen fra sommerhusudstykningen på tværs af Bækkegårdens nuværende bygnings- 

og færdselsarealer. Højdekurverne går nord-syd, sådan at driftsbygningerne (både de eksisterende 

og den pt ansøgte) stort set ligger i samme kote trods udstrækningen af bebyggelsen. Det betyder, at 

der ikke sker terrænmæssige indgreb ved placering af ny bygning. 

 

Sagens forløb  

Ejer har den 20.01.2015 ansøgt om byggetilladelse til hestehuset. Ejer oplyser, at der ikke er tale om 

indførelse af nye aktiviteter på ejendommen, men alene en videreførelse af eksisterende lovlig an-

vendelse af landbrugsejendommen, herunder godkendt hestehold. Det er en nødvendighed for fort-

sættelse af den lovlige aktivitet, at der bygges stald m.v., som opfylder kravene i hesteloven. Sagen 

har været drøftet med hensyn til landzonebestemmelserne, og Gribskov Kommune har den 13.02.15 

telefonisk meddelt ejer, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse, da ejendommens aktiviteter 

som hidtil anerkendes som landbrugsdrift. 

 

Den 06.02.2015 har Gribskov Kommune besigtiget ejendommen for en drøftelse af både frednings- 

og landzoneforhold. … Det konstateredes, at ny bygning placeres, hvor den bedst muligt kan nedto-

nes visuelt, dvs hvor der i dag er forskellige delvis fritliggende, delvis sammenbyggede bygninger. 

Bygningskroppen bliver ikke længere end den samlede udstrækning af eksisterende bygninger, og 

ej heller bredere bortset fra en knast, der går 1-2 m længere mod vest, med en højde på 2,4-3 m.  

 

Der mistes en smal passage med udsigt fra øst mod vest (hen over markarealer mod det bebyggede 

område Sandet), mens der til gengæld i forbindelse med nybyggeri påtænkes fældet en gruppe træ-

er, primært hassel, der står hvor sydøsthjørnet af ny bygning placeres, og som i dag er med til at 

hindre udsigt skråt ned mod søen set fra Bækkegårdsvej.  
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Bygningen placeres i umiddelbar sammenhæng med det eksisterende hovedkompleks af bygninger, 

der bevares. Højden bliver den samme som tagryggen på eksisterende bygning 5, der nedrives. Ejer 

oplyser, at der vælges en bygningsløsning, hvor spærhøjden reduceres, således at der skabes den 

lovpligtige højde til hestebokse samtidig med at bygningen nedtones mest muligt. Endvidere isættes 

der kun et minimum af vinduer i facader og gavle, igen til opfyldelse at lovpligtige krav om lysind-

fald, og uden brug af ovenlysvinduer/lysplader i tagfladen for at undgå unødigt lysudfald til omgi-

velserne. 

 

Vurdering  

Gribskov Kommune vurderer at det ansøgte byggeri er en konstruktion, der jf. fredningsbestemmel-

serne kræver fredningsnævnets godkendelse. Samtidig vurderes det dog, at det ansøgte ikke er i 

strid med fredningens formål om at fastholde den frie udsigt over Arresø, hvorfor der kan gives 

dispensation til det ansøgte hestehus.  

 

Eftersom fredningen primært skal sikre udsigt mod Arresø, forekommer det at være en rimelig pla-

cering af det ønskede hestehus på det valgte areal. Der sikres fortsat et åbent landskab med udsigt 

fra Frederiksværkvej mod søen, og udsigten øst-vest fra Bækkegårdsudstykningen er uden betyd-

ning i fredningssammenhæng. 

 

Med det ansøgte projekt har ansøger taget højde for, at bygningen ikke skal virke dominerende. 

Følgende forhold taler for projektet: 

 

Højden på ny bygning holdes nede i højde med en af de bygninger, der fjernes. Der isættes ingen 

ovenlys, og vinduespartier i facader begrænses. Med projektet sker der en samling og forenkling af 

ejendommens bygningsmasse. Det kan ses som en rolig afgrænsning mellem bebygget område og 

åbent landbrugsareal, der samtidig fastlægger rammen for ejendommens fremtidige aktiviteter. Den 

nye bygning kan i sit hele rumme de faciliteter, der er nødvendige for driften ud fra nye lovkrav til 

erhvervet. Det sikrer driften med fortsat afgræsning og fastholdelse af nuværende landskabsoplevel-

se med åbne folde, at der tillades tidssvarende driftsforhold. Der sker ikke inddragelse at nye arealer 

i udsigtskilen mod søen, men alene anvendelse at eksisterende bebyggede arealer og mellemliggen-

de færdselsarealer.  

 

Bygningen vil i sin sammenhæng blive mere dominerende end de eksisterende bygninger, der fjer-

nes, på grund af den lange ubrudte facade samt en gennemgående høj tagryg. Det vurderes dog, at 

landskabsoplevelsen i forhold til opmærksomheden på udsigten til Arresø ikke bliver væsentligt 

ændret, og at projektet i sin helhed får et minimum af indvirkning på tilstanden af det fredede områ-

de.  

 

Det foreslås, at højde, placering og facadeudformning som ansøgt samt et farvevalg i lighed med de 

gamle længer, der bevares, stilles som vilkår for en dispensation. Samtidig vurderes det, at det an-

søgte projekt bør ses som et byggeri, der kan rumme ejendommens fremtidige aktiviteter, således at 

der ikke fremover skal gives dispensation til mindre byggeri løsrevet fra det større nye kompleks.  

 

Der bliver ikke tale om præcedensdannende effekt indenfor denne fredning, da der ikke er øvrige 

landbrugsejendomme indenfor Bækkegårdsfredningen.  

 

Byggeriet vurderes at være nødvendigt for ejendommens drift, hvorfor det er umiddelbart tilladt 

efter planlovens § 36 og således ikke kræver en landzonetilladelse. Det ansøgte kræver alene en 

byggetilladelse, hvilket Gribskov Kommune vil give, såfremt der kan dispenseres fra fredningen. 

Samtidig vil dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen blive givet.  
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…” 

 

I forbindelse med kommunens fremsendelsesskrivelse er som bilag blandt andet medsendt fotos af 

eksisterende forhold samt placeringsplan for nuværende forhold og de ansøgte forhold samt visuali-

seringsbilag for de nuværende og de ansøgte forhold.  

Øvrige skriftlige indlæg: 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 8. april 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, 

at ansøgningen ikke giver styrelsen anledning til særskilte bemærkninger, og at sagen forekommer 

fuldt oplyst af kommunen.  

Fredningsnævnets afgørelse: 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 

jf. lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte er velbegrundet efter den eksisterende brug af 

ejendommen til landbrugsformål samt at det ansøgte blandt andet skal sikre krav, som fremgår af 

lovgivningen til det eksisterende landbrug. Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at an-

søgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens for-

mål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at 

det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-

4. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til det ansøgte. Det er et vilkår for fredningsnævnets dispensation, at det ansøgte gives et farvevalg 

tilsvarende de farver, der eksisterer på de landbrugsbygninger, der bibeholdes på ejendommen.      

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lør-

dag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.  

Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v. 

  

Toftager 

Nævnets formand 
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Vejledning om klage 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har 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 væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-

løber en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageporta-

len, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke 

er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-

ning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagegebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, klagesagen fører til, at den 

påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klagen bliver afvist. Vejledning herom kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven. 

  

 

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Lone og Carlos Møller-San Pedro, Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsinge, cm@spexmac.dk 

Gribskov Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen, Det åbne land 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen  

DOF 

DOF Nordsjælland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Bilag 1 

Naturbeskyttelseslovens § 50 
 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.  

Stk.2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  

Stk.3. Medmindre betingelserne i § 65, stk. 6, er opfyldt, kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra en fredning eller 

en foreslået fredning, hvis det ansøgte kan 

1. 1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, eller 

2. 2)ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Stk.4. Det skal fremgå af afgørelser efter stk. 1, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.  

Stk.5. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun fore-

tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
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