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f'.Iaturfrcdningsnævnet

fm
Prederiksborg amts nordHgt

I fredningskred5
,.olehavevej l, 2970 Hørsholm
• Tlf. (02) 861560

Udskrift af
fredningsprotokollen REG.NR.

~r 1987, den 26. august kl. 10.15 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Gilleleje under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen
• •

og Alfred Jensen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 73/1987 Behandling af andragende

om tilladelse til etablering af ind-

kørsel gennem fredet dige på ejendom-

men matr. nr. 71 Gilleleje.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte museums-

inspektør sørkn Frandsen.
I

For Græsted-Gilleleje kommune mødte bygningsinspektør Axel

Schou.

e-e
For og med ejeren, Erling Pedersen, mødte landinspektør Per

Vinggaard, der forelagde' sagen, ~det han oplyste, at ej~ndommen er

opdelt i 2 ejerlejligheder, og at den mest hensigtsmæssige place-

ring af biler til den ene lejlighed bør ske ved indkørsel gennem

diget som foreslået.

Søren Frandsen tilkendegav, at Danmarks Naturfredningsforening

ikke har indvendinger mod, at diget gennembrydes over 5 meter som

projekteret. Diget omkring ejendommen blev fredet for cirka 30 år

siden, men da man samtidig flyttede det sydlige dige, fandt han det

ikke så

sin gamle

bevaringsværdigt som før flytningen. Diget har her mistet

kar~kter, og stenen€er opstillet på en anden måde end i
I

gamle dage.

Ole Nørgaard bemærkede, at der ved opdeling i ejerlejligheder



"et

2.

opstår et stort fællesareal, som ejerne kan benytte inden for skel-
grænserne, som de ønsker. Hovedstadsrådet vil imidlertid henholde sig
til naturfredningsforeningens udtalelse og således ikke tale imod
projektet.

A«el Schou udtalte sig for Kommunen som Søren Frandsen og Ole
Nørgaard.

•• Nævnets medlemmer voterede:
Under hensyn til det af naturfredningsforeningen anførte og

I

som et resultat af nævnets besigtigelse var der blandt nævnsmedlem-
merne enighed om i medfør af naturfredningslovens § 34 (kendelse
af 3. januar r958) at meddele tilladelse til en gennembrydening af
ejendommens sydlige dige som projekteret.

Nævnets afgørels'e tilkendegaves .
Nævnet henstillede til ejerne, at de foretager genopretning

af den fredede digestrækning mod øst.
Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden '5 år fra
tilladeisens 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 f~reninger og institutioner, der virker
for gennemførelse af n~turfredningslovens formål. Den meddelte til-
ladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-

I I

fredningslovens § 58.

, ,

Jann Andreasen
I

P. H. Raaschou Alfred Jensen
Udskriftens rigtighed bekræftes.

• Hørsholm, den ~ august 1987.

P. H: R:~ ,,
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