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OVERFIREDNING SNit-vNET S KENDELSESPROTOKOL

====================

År 1970~ d8n 21. decenber, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 2091/70 angående lukning af stranden på matr.nr. 8 f
Tisvilde by, Tibirke sogn, (Helenekilde badepension).

Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige frednings-
kreds har den l. juli 1970 afsagt følgende kendelse;

IIVed skrivelse af 26. maj 1970 har højesteretssagfører
Bent Jacobsen, Frederiksholms Kanal 20, København K. for ejerinden
af matr.nr. 8 i Tisvilde by, Tibirke sogn, badepensionatet "Helene-
kilde", Tisvildeleje, fru Kirsten Foged Larsen, 0vrevang, Tibirke,
ansøgt om, at den til fru Foged Larsens ejendom hørende strand i
tidsrummet fra den l. juni til den 31. august må blive lukket for
almenhedens ret til badning og ophold og til i kortere tid at have
en båd uden motor liggende på strandbredden.

Højesteretssagføreren her oplyst, at fru Foged Larsen har
anlagt sag mod ministeriet for kulturelle anliggender med krav om
erstatning for tab, som reglen i naturfredningslovens § 54 har på-
ført hende, og at ministeriet har indtaget det standpunkt, at alle-
rede den omstændighed, at fru Foged Larsen ikke har udnyttet mulig-
heden for dispensation afskærer hende fra at opnå erstatning.
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Nævnet har behandlet sagen på et møde den 15. juni 1970y

hvor besigtigelse foretoges og hvori deltog højesteretssagfører
Bent Jacobsen~ fru Kirsten Foged Larsen~ fredningsplanudvalget~ Dan-
marks Naturfredningsforenin~ og repræsentanter for Helsinge kommu-
ne,

På mødet redegjorde højesteretssagføreren for andragendets
begrundelse. Han fremp~ede den store erhvervsmæssige interesse~
som fru Foged Larsen har i enebenyttelsen af stranden for pensio-
natets gæster~ og oplyste iøvrigt~ at stranden ligger i en afstand
af mere end 50 m i luftlinie fra pensionatets bygninger.

Fru Foged Larsen oplyste, at pensionatets gæster i 1969 og
1970 til stadighed har beklaget sig over~ at andre personer lejrer
sig på og bader fra stranden~ tilhørende pensionatet, at hun dagligt
har måttet lade stranden rense for madrostery papir og navnlig knuste
flasker~ og at det er hændt, at pensionatets gæster generes af per-
80ner~ der ikke bor på pensionatet.

Hun har derhos oplyst~ at pensionatet har existeret siden
1922-23~ og at hun har ejet det siden 1957 .

Fredningsplanudvalget har protesteret mod lukning af stran-
den for almenheden og har anført, at den offentlige benyttelse alle-
rede på grund af pensionatets beliGgenhed ikke vil blive synderlig
intens, og at generne ikke kan motivere en lukning. En sådan bør
alene kunne ske i extreme tilfælde~ da lovens ide ellers vil kunne
blive ganske illusorisk,

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig disse
synspunkter og har stærkt betonet konsekvenserne af en tilladelse
til lukning af stranden.

Helsinge kownune har anbefalet, at tilladelse til lukning
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af stranden meddeles llilderhensyn til den betydning~ stranden har

for pensionatet.
Nævnet finder 9 at det af ejerinden og hendes advokat anførte

ikke giver tilstrækkeligt grundlag for i henhold til naturfrednings-
lovens § 54~ stk. 49 at gøre undtagelse fra reglen i § 549 stk. 19

hvorfor den ansøgte dispensation ikke vil kunne meddeles.lI

Konklusionen er sålydende~
"Den af fru Kirsten Foged Larsen9 0vrevang pr. Tibirke,

som ejer af badepensionatet "Helenekilde", Tisvildeleje9 matr.nr. 8 f
Tisvilde by, Tibirke sogn~ fremsatte begæring om tilladelse til luk-
ning for almenheden af ejendoL~ens strand i tiden fra den l. juni
til den 31. august kan ikke tages til følge".

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af ejerinden
ved højesteretssagfører Bent Jacobsen med påstand som for frednings-
nævnet.

Overfredningsnæ'i."'Ylethar den l. november 1970 besigtiget
stedet og forhandlet med den ankende, hendes advokat samt med repræ-
sentant~r for fredningsplanudvalget? for Frederiksborg amt, Danmarks
Naturfredningsforening9 Helsingo kommune og fredningsnævnet.

Man beså fra betonkystsikringen strandbredden9 som på grund
af højvande ikke kunne befærdcs9 men normalt har en bredde af ca.
15 m. Bredden er ved kystsikriEgen og en skrænt ovenfor denne isole-
ret fra den øvrige del af ejendommen9 til hvilken der fra stranden
fører en trappe op. Endvidere beså man det øst for liggende tilgræn-
sende statsejede areal matr.nr. 8 ~9 samt den fr8dede slugt ved
Helenekilde.
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Fra den ankendes side henv~stes til det for fredningsnævnet
anførte. Stranden er af stor betydning for pensionatet? hvis gæster
som regel er mennesker i moden alder? der foretrækker rolige? ufor-
styrrede forhold? men da det er en lille strand? er den af mindre
oetydning for ofl'entligheden. Pensionatet har måttet opgive en
pffektj_'"Trensning af stranden? da forureningen er betyd elig også
udenfor week-enden.

Fredningsplanudvalgets repræsentant fandt? at naturfrednings-
J.ovens § 54, 4 alene tager sigte på institutioner af forsorgsmæs-
sig karakter m.v.? men ikke på An støtte af erhvervsmæssige interes-
sor' som de foreli.ggende. Den offentlige strand øst for ejendommen
ved Helenekilde e~ ikke beregnet for eendagsturister? da den er for
J_ille? ligger mellem sOl:1nerhuse?ikke har faciliteter? hvorfor gencr-
ne vod den offentlige 0trand er af mindre omfang. løvrigt havde bade-
pensionen en god beskyttelse i skrænten.

Fra Naturfredningsforeningen støttede man planudvalgets syns-
pULkter og pegede på de uheldige konsekvenser en lukning kunne få.
Helsinge kommunes repræsentant udtalte? at et flertal i kommunal be..··
styrelsen nu går ind for? at strandlJllikke lukkoz.

Ove~fredningsn&3vn8t har efter bGsigtigolsen bedt frednings·-
planudvalget Q~dCrsøg89 hvorvidt der på kyststrækningen Helsingør-
Hu~dested findes badepellsionatcr af lignGndo karaktor med privatejede
stra~darGaler? som efter den nugældende naturfredningslov er åbnet
for almenhedens ophold s- og badoret. Udvalget har efter forespørgsel
hos kommunerne meddelt? at der formontlig findes 3 pensionater på
strækningen med privatejede strandarealer? l i Hundested og 2 i Hel-
singør komIllune.

7 medlemmer af Overfredningsnævnet skal udtale følgendG~
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I henhold til naturfredningslovens § 54, stk. 19 er strand-
I or€dder og andre kY~3tstrækninger9 på hvilke der ikke findes sammen-

hængende grønsvær c~ler anden landvegetation, åbne for almenheden
for færdsel til fods samt for kortvarigt ophold og badning. I

henhold til § 549 stk. 4, kan fredningsnævnet i særlige tilfælde
gøre undtagelse fra denne regel.

I folketingsudvalgets bctænkning over foyslaget til natur-
fredningsloven anføres9 at det fra flere sider overfor udvalget har
været påp8get, at den udvidede opholdsret kan medføre særlige pro-

I blemer for visse ojere, således for børnehjem, skoler og hospitaler.
Man erklærede sig fra udvalgets side enig i, at der ikke i loven
burde indføres særlige undtagelsesbestemmelser for disse mangearte-
de grupper af institutioner mE:'dderes for skellige ønsker og behov 9

men at man i hvert enkelt tilfælde i givet fald måttc rette henven-
delso til fredningsnævnene for at opnå særlige ordninger.

Efter flertallets opfattelse foreligger der ikke i den fore-
liggende sag sådalu1e særliGe forhold, som cfter 0 54, stk. 4, kan
føre til lukning for ophold og badning, hvorfor fredningsnævnets

• kendelse stadfæstes. Kan lægger herved vægt på, at det ikke drejer
sig om en institution, hvor et særligt kli<mtel har speciE.-llebe-
hov for, at der gøres undtagelse fra hovedreglen - det, undtagelscs-
muligheden efter forarbejderne swrlig tager sigte på - Irrenom den
økonomiske interesGe, det kan have for en ojer at kunne bibeholde
sin strand som et privat ophold s- og badeareal, en interesse, som
kan have: særlig betydning) ofter at landets strande nu føvrigt er
åbnet for almenhcdens kortvarige ophold og badning. Hertil kommer
pensionatets og dc"n tilhørende haves i forhold til stranden b6skyt·-
tede beliggenhed ovenfor skrænten samt det oplyste om karakteren
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af den øst for liggende offentlige strand? og at en ordning, hvor-
e:i:'terfærdsel, men ikke ophold eller badning? er tilladt 5 findes
vanskeligt praktikabel og mindre vel stammende med princippet i
naturfredningslovens § 54, stk. l.

Et medlem bemærker indledningsvis? at et medlem af kommu-
nalbestyrelsen har udtalt 9 at han ved selvsyn har konstateret? at
den ankendes beskrivelse af den siden sommeren 1969 skete stærke
forurening af stranden? bl.a. ved henkastning af affald fra udefra
kommende personer, ingenlunde er overdrevet. Herefter finder mindre-
tallet? at der bør gives tilladelse til lukning af stranden for
ophold og badning som ansøgt i tiden l. juni - 31. august, dog kun
sålænge fru Foged Larsen er ejer af ejendowlcn9 og denne benyttes
til pensionat, dog ikke udover 10 2y. AlmGrul~dGn? hvis almindelige
færdselsret på stranden ikke vil blive berørt af dispensationen?
ses heller ikke at have behov ::or nogen videreg~cnde ret over den
lille sand strækning , der på begge sidor er omgivet af 6ode? vidt-
strakte strandarealcr9 egnet til ophold og badning, og et hensyn
til pcnsionatets klientel, hvoraf en d81 ældre, taler også for
dispensation. Efter de indhentede oplysninger må konsebrcnsurne af
en sådan dispensation iøvrigt skølLDes at være overordentlig ringe.

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

Den af fredningsnævnet for Frcd~riksborg amts nordlige
fredningskreds den l. ju~i 1970 afsagte kendelse stadfæst8s.

Udskriftens rigtighed
bGkræft~-,s.

kh.
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KOPI til underretning i henhold
tlJ naturfredningslovens § 58.
Afgørelsen kan påklages som
anført i skrivelsen.,
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afsnct den l. juli 1970 af Hrednin~snævneb for
FrederiksborG amts nordli~e del an~~enJe luk-
nine af strandon p& mnLr. nr. 8 f Tisvilde by,~,
~ibirke so~n, i henhold til naturfredninvslovens

-000-

Ved sJcrivolse af 26. maj 1970 har højesteretssaGfører .cont
Jacobsen, Fredoriks~olMs Kanal 20, København, K for ejerinden af
matr. nr. 8 f 2.1isvilde by, Tibirke sor;n, badeponsion:J.cet TtIlelcnc-
kilde", Tisvildeleje, fru Kirsten For;ed Larsen, 0vrevan~, Tibirke,
an~ø~t om, at den til fru Fo~ed Larsens ejendom hørende strand i
cicisru!Tlrnctfra d. l. juni til d. 31. au~ust må blive lukket for
8.1mcnht'dens ret til badniw,: o~,:ophold 0,\ til l kortere tid at h'JVO
en b~d uden motor li~gendc p~ strandbredden.

Ij0je3toretssa~føreren har oplyst, at fru F03ed Larsen har an-
lal,t sar; moel ministeriet for kul turello cmli[';~ender r.1edkr'3.vom or-
S l,~J..Lniu[';for tab, som ror;1cm i naturfrcdninr~slovens 'J 54- hul' P ,J.i' or I

hende, 01~ at ministeriet har indtaget det standpunkt, at a~lercc.lc
den omstændi~hed, at fru Foged Larsen ikke har udnyttet muli~hedln
for disponsation afskæ-rer hende fra at opn:3.erstatninc;.

IJæv~1Gt har behclnul,:;tS8f':enpå et ['J'/)cle d. 13. juni lr:J7o,hvor
bOGie 1,.Lce1 S8 forotor;e..-..:;o~ hvori del tor: højes j-OrE:tsDcJ.r'førorBcn t

l! [lC ob':::0.n,fru Ki:,s~en }l'or~cc1I ',rsen, li'rednins~~p18nucJvolc;elj, Do.tlt.l[ll'j-
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c;æGtcr, oG oply:.:;~ci«)vl'jl~t,'1."[; strandcn lir,;r;eri on ui'otnnd af JUL'

end )0 m i luf tIinle fro. pensiona tobs byc;ninr>;or.
ll'ruFo[';odLarsen oplyste, at ponsionato bs f~æster i 1969 op;- .

1~7o til stadi~hed har beklaget sie; over, at andre personer leJr8~
sir;pA o~ bader fra stranden, tilhørende pensionatet, at hun da~l;
h~r m~ttet lade stranden rense for madrester, papir o~ navnlig
lmu;:;teflasker, O'~ ab det er hændt, at pensionatets !jæster f~onerc-
af porsoner, der ikke bor p& pensionatet.

ilun har derhos oplyst, at pensionatet har existeret siden
1922-23, og at hun har ejet det siden 1957.

~rednin~splunudvalcet har protesteret mod luknin~ af stranden
8.1menhcden ae; har anført, at den offentli~e benyttelse allerodo ,pi!

crund af ponsionatets beli~cenhed ikke vil blive synderlif, intens,
or;at r;enerne ikke kan motivere en lukninc;. En sådan bør alene
kunne ske i extreme tilf831de, da lovens ide ellers vil kunne blive'
(':anskci11usorisk.

I)anr:lurksHo.turfredllinC'sforenine;h8.r tilslu"Stet si~ disse syns-
nunkLcr o~ bar st~rkt betonet konsekvenserne af en tilladelse til
lukninF; af stranden.

JleJsjnc;o kommmw h1r anbe [alet, at tilladelse til lu1cninr.;uf'

strunden meddeles unJer hens'Tn til den betydnin~, slrnnden har for
DClwionntet •

J';:.evnet finder, at det af ejerinc.1enaf:: hendes advok8.t anfør le
ikke ~iver tilstrækkeli~t grundlaG for i henhold til naturfredniD[:
lovens 8 54- stk. 4- at e;ore undtagelse fra reglen i § 54- stk. l, h-,_

for den ansocte dispensation ikke vil kunne meddeles.

T:II BE3TEr1HES:
D(;n Gf fru Kirsten fOfjeclLarsen, Ovrevane pr. Tibirl:e, som cj(:

af bo.d8peYlsioll:lte t "Hclcnel;:ilde",Tisvi.LrJele~je, ma l;r.nr. 8 .r
~isvi]~e by, Tibirko soen, frensobt9 bc~~rin~ om tillodcls9 til
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J)enne af:':orelue kun inden 1~ ur:cl' Lea mod lill[';clfJOJl indlJriHfJ;orJ

for overfrodnin[,smevnot af o.ndracoren ae;de øvrifj8 i na turfrednin
lovens 0 58 stk. l nævnte personer oG institutioner, dor sDmtidir~
hermed har fået tilsendt et eksemplar o.fkendelsen.

Feilberg Jørgensen Aa!jaard Larsen 1J.1yge Hjelmsø.
-000- -000-

Udskriftens rigti~hed bekn~ftcs.
Namrfredningsnævnct ,den 2. juli 1970

for • /J -
l~rederiksborg :1-'11:$ nordlige d27I1dtf1'

3400 Hillerød I IlJ.I C6rt au
fung.formand.
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