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Ar

1973, den

KENDELSESPROTOKOL

20. august, afsagde Overfredningsnævnet

k e n d e l s e
i sagen om fredning

restrup

af arealer i Jørlunde, Slagslunde

(Slangerup, Stenløse

og Ølstykke kommuner).

I den af fredningsnævnet
lige fredningskreds
hedder det:

og Sper-

for Frederiksborg

amts syd-

den 23. februar 1972 afsagte kendelse

- 2 af 25. marts 1968 har Danmarks

Ved skrivelse
ningsforening

·'

J0rlunde,

begæret

Slagslunde

fredningssag

.'

rejst vedrørende

og Sperrestrup

skov, og ved skrivelser

ke natrikelnwnre

i matrikelangivelsen,

udgår af den påståede

"Denne fredning,
lægningen

fredning.

Denne naturpark,

,

led i, fredningsplan-

Buresø,

søer sikrer ca. 500 ha af dsn vestlige

.

Bastrup

og Farml

del af den såkaldte Fa-

som Dan siden 1942 fra mange

som en rekreativ

og landskabelig

strækker sig fra Farlli!1-rures00mrådet i øst til Jørlunde
Der er siden 1934 foretaget
område; ligesom
tinglyst

således

og således at en ræk-

der er et naturligt

sider har søgt bevaret

ændret,

af 25. marts 1968 blandt andet:

omkring det store daIsystem

rum Naturpark.

af

16. december 1968 og

af henholdsvis

Det hedder i skrivelsen

arealer

byer, vest for Slagslunde

28. januar 1971 fra samme er fredningspåstanden
at der sker ændring

Naturfred-

betydelige

fredninger

helhed,
i veot •
i dette

store.:arca:::.er
eJ.~cik!'et 7ed fred skovoligt

eller

frednj.ng8plan.

Under den succossive
det vest for Slagslunde
ringsliste

Området!

son fredningsplanudvalget

og Danm~rks

er i sin landskabelige

til de øst og sydøst for liggende

har tillige fået en afvigende

og Jandskabelig

formning på grund af de særlige afløosforhold,
ste istids afslutning

har områ-

har udarbejdet.

der ønskes fredet,

ling nært knyttet

Naturpark

skov længe stået øverst på den priorite-

for fredninger,

Naturfredningsforeni~g

sikring af Fa~

har gjort sig gældende

udvik,

arealer,

betydningsfuld

d~r ganske dominerer

ud-

der ved den sidi dette område un-

der isens endelig af~neltning.
De bredo dalstrøg,

men

landskabet,

er i

- 3 deres oprindelige

anlæg fortsættelsen

af de store tunneldalsy-

stemer, der kan følges langt østpå. Bastrup-Buresø

dalen fortsæt-

ter således vest for Stenesknold

i den meget s~ukke afløbsdal

langs sydsiden af Jørlundevejen;

og den store tunneldal

Ganløse Eged og Præsteskov
ge del nf Slagslunde
Endelig fortsætter

fortsætter vestover

syd om

gennem den sydli-

s~ov (med blandt andet Nysø) og Jørlunde

den brede Sperrestrup-dal

med Kollensø

sø.

videre

mod sydøct over Stenlille-Veksø.
Hele dette daloystem,
vestligt

der stort set kan indordnes

og et sydøst-nordvestligt

met inde under isen som afløbsveje

forløb, er oprindeligt
for smeltevandet,

mod vest. Til tider fandt der aflejring
og et nyt landskabsGleDent

udfor-

der søgte

sted i disse tunnelløb,

- åse - opstod. Det meget særprægede

Kasbjerg parti ved østenden af Jørlunde
dnn åsdannelce,

i et øst-

sø TIlåopfattes som en så-

og kan ses som de vestligste

udløbere

af åsbak-

kerne langs sydsiden nf Ganløse Eged og Præsteskov.
Denne geomorfologiske

udvikling

er baggrunden

for, at områ"-'"

det i dag freEltræder Ded så rig en landskabelig
vidtstrakte

landbrugsnrealer

lnvningerne

i de udtørrede

og Dosedrag.

dominerer

er tilplantet

bebyggelse

i dag bidrager

skabets høje landskabsæstetiske

værdier,

for at forskønne

dor ikke ukritisk

terræn. I
af vide eng-

Landskabets

ligeledes

spar-

til land-

karat.

Områdets pædagogisk-videnskabelige
Fredningsbestemmelserne

de

med nåle- og løvtræer,

~arkant mod landbrugsnrealerne.

somme og skånsof@e

stræbeIser

i det kuperede

søer brydes markarealerne

Mindre arealer

der kontrasterer

variation,

værdi er betydelig.

skal ikke hindre velbegrundede

be-

og udvilde stedets særlige skønshedsbør betragtes

som ende~ålet, men som

et udgangspunkt."
Danmarks

'f

,

I'

Geologiske

Under3øgelse,

Geologisk

Rigsinstitut,

-4har i skrivelse

Itt,

af 29. februar

tigt støttet den fremsatte
FreQningspåstanden
"Bebygeelse

1968 fuldt ud anbefalet

begæring

om fredning.

har følgende

indhold:

skal ikke være tilladt,

der er nødvendige

for driften

og krnf-

bortset

af allerede

fra bygninger,

eksisterende

landbrugs-

ejend onme •
Sådanne bygninger

skal opføres

i tilknytning

til den eksi-

sterende bebyggelse.
Opstilling

af skure, boder, master,

eller andre skæE1IDendeindretninger
Arealerne

må ikke benyttes

Bilophugningspladser
--,-l

Motorbaner
Arealerne

må ikke finde sted.

til camping.

må ikke etableres.

må ikke anlwgges.
må ikke benyttes

Beplantning
sisterende

transformatorstationer

til henkastning

ned busk- og trævegetation

skovområder,

af aff~ld.

uden for de nu ek--

Då ikke finde sted.

-I

Terrmnforoerne

må ikke ændres ved afgravning

eller opfyld-

ning.
De påtaleberettigede
ne foretage

skal dog Ded ejernes godkendelse

sådanne foranstaltninger

af terr@nfoTIJerne og retablering
skridt kan begrundes

e

SOD beplantning,

kun-

ændring

af søer, for så vidt sådanne

udfra landskabsæstetiske

og rekreative

hen-

syn.
Påtaleret

tillægges

sydlige fredningskreas,
deriksborg

og Roskilde

fredningsnævnet

for Frederiksborg

fredningsplanudvalget

for København,

ELntsrådskredse og Danmarks

ru~ts
Fre-

Naturfrednings-

forening. "
Efter at sagens behandling
indhentet

tingbogsattester

havde været forberedt,

vedrørende

te nævnet i et møde dem 13. deceober
naturfredningslovens

og der var

de enkelte ejendomme,

besteffi-

1968, at der med hjeplIJ.el
i

§ l forelå tilstrækkelige

grunde til iværk-

- 5 sætteIse af den begærede
fredningssag

fredning,

vedrørende

og at der herefter

en række ejendonrrJebeliggende

nævnte tre byer, således som det fremgår af bilagene
Herom indrykkedes

bekendtgørelse

cember 1968 og Frederiksborg

I'

Samtlige
erstatning,

lodsejere

ligesom

for 17. de-

sagen påny cfter indvarstid forhandlede

ejendonmene

har modsat

såfreut fredningen

Det bemærkes,

l og l a.

i Statstidende

og i den følgende

med de enkelte lodsejere,

i de oven-

Amts. Avis.

Den 17. april 1969 behandledes
ling til lodsejerne,

rejstes

nævnet

blev besigtiget.

sig fredningen

og forlangt

gennemf0res.

at nævnet har udtaget

ejendom.r:1en"Egedal"

i Jørlunde matr. nr. 3 e Jn.fl. til særskilt behandling,
hensyn til denne ejendom har nævnet afsagt kendelse
I
I

tember 1971, hvilken

kendelse

er indbragt

og ned

den 24. sep-

for overfredningsnæv-

net.
Endvidere
landzone,

bemærkes,

at sa~tlige

og at en del af arealerne

ej8ndol~1e er beliggende
oofattes

i

af NRturfrednings-

lovens § 2 og § 25, stk. 2 og 4.

Nævnet

er enig om, at fredningen

skal have følgende

ind-

hold:
Bebyggelse
der er nødvendige

skal ikke være tilladt,
for driften

bortset

af allerede

fra bygninger,

eksisterende

landbrugs-

ejendomne.
Sådanne bygninger

skal opføres

i tilknytning

til den eksi-

sterende bebyggelse.
Opstilling

af skure, boder, ITlaster,transformatorstationer

eller andre skæLITnendeindretninger

,

II

må ikko finde sted.

- 6 Arealorne

Då ikke benyttes

Bilophugningspladser

til teltslagning

olIer cnmping.

Då ikke etableres.

IVlotorbaner Då ikke anlægges.
Arenlerne

nå ikke benyttes

Beplantning

til henkastning

Ded busk- og trævegetation

af affald.

uden for de nu ek-

oisterenc.o skovonråclor må j.kIm find e stod. Det skal dog være
tilladt ejeren at dyrke "Y1ålotræo!'I'.1ed
henblik
træer ellor på skmring

på salg som jule-

SO!:lr.>~mtegrønt.

Terr:.Bnforn8rne r-::å
ikko a;ndres ved afgravning
De påtJleborottigede
forotago

sådanne

skal dog ned ejernes

foranstnltninger

tcrrec:nfOrl::lOrnu
og Tctablertng

t

kan begrundes

godkendelse

son beplantning,

kunne

ændring

af

af søer, for så vidt såd'1nne skridt

udfra lcmdskabsæstetiske

Horon undeTrettedes

I;.

ellor opfyldning.

lodsejerne

og rekreative
ved anbefalede

honsyn.

breve af

I

23. septonber 1971, idet lodsejerne
skriftligt

at frenko1Ele ned deres begrundedo

c'rstatningsp~'.standoned tilhørende
ning hertil afholdt

nævnet

1972, hvortil lodsejerne

II,

annodedes

do havde lejlighed

og specificerede

clokurJentation, og i tilslut-·
nøde den 6.

et afsluttende

og panthaverne

til nundtligt

an overfor nævnet

januar

var indvarslet,

og hvor

at gøre rede for deres stand-

punkter.
Dot beLlærkes, at fredningen

ikke er til hinder for s~dvan-

Jige foranstQlt~inge:r Ded hensyn

til vedligeholdelse

af bygni~-

ger og haver.
De foran anførte

bemærkninger

de illodificationer, son fremgår
er v~~~å~ene

af nedenfor

nævnto

indhold w3d
rodegørelooy

for fredningen.

Denne redegørelse,
8andholt,

on fredning0ns

Birkerød,

vclse af de enkulte

der er udarbejdet

indeholder

fortegnolse

ejendOl:lne tillige

af landinspoktør

N. H.

over ojerne og beskri-

med den hver enkolt

ejer

I

-7tillagte

erst2tning.

Den or sålydende:

1øbo nr. 2. Del af matr. nr. 4a og natr. nr. 51a Jørlunde
by og sogn. Slangorup kOhITlune.
t
\

Ejer: gårdejer Valdef.1arHansen.
EjendoQDen

udgør on landbrugsejendon.

Arealerne, d~r onskes fredet, er beliggende
for vejen Jørlunde-Slagslunde.
Arealet

syd

er ubebygget.

Ved skrivelse
Sollner

af 12. februar 1971 har landinspektør

Pedersen

sogt

till::ldelsetil udstykning

OLl

af en parcel til Jorlunde
idrætsforening.
På parcellen
parcellon

f,YC1nastik-, skytte- og

er opført et Qindre

agtGs anvendt

BrundQuret

hus og

til skydebane.

Nawnet har vod IJøde d8n 14. juni 1971 godkendt udstykningen betinget af, at parcellen udnyttes til
nævnte foruål på nd3rLl8revilkår, S8.nt at foreningen
giver afkald på erstatning i anledning af fredninGem.

Fredningsnævnet

hur ~fholdt besigtigelse

den 25.

august 1969 og don 23. oktober 1969, hvor ojeren
forbeholdt sig 8rstatning, idet jorden var egnet
til byggegrundo.
Ca. 1 h~ vnr boplontot

Bcd juletrwor.

Ved skrivelso af 7.10. 1971 fra højsterotssagfører
Jørgen Podersen rejses påstand OD en orst::ltningpå

.,

150.000.- kr. under

h8nvisning
grusgravningsr,mlighec1 er.

til udstyknings-

Nævnot

fredningen, i over-

er enig i at gennoDføro

og

enssteIJrwlse Lled freaningspåstanden,
og der tilkendes en erstatning på 55.000.- kr. op, 800,- kr.
i sagsonkostnineer,

idet benærkes,

at dor ikke or

,

givet erstatning

- 8 for skydebaneparcellen.

Matr. nre. 4 e og 51 c Jørlunde
Slangerup kornlUne
Ejer: gardojGr Holger
:

by

oe

sogn.

Jesscm.

EjendoE1Ll8n er ubebygg8t,
hus.

bortset

fra et redskabs-

Opførelse af bc.:boelsGsbygning er nægtet nf kor.1I1unen, og ejendo~Jen drives delvis SOD planteskole.
Frcdningsn~vnet har besigti~Gt ejendoIillendGn 23.
oktob8r 1969, hvor ejeren forbeholdt sig erstatning.
Vod skrivelse nf 15. oktober 1971 fra Holger Jessen
oplyser dGnne, at byudviklingsudvalg8t
ved skrivel-

\

:,

?
I

se af 24. nnj 1967 har givet tilladelse til at opføre bolig. drivhus, fyr- og pakkerul1, sC"lntat
fredningsnævnet ved dODDer Hilden i 1969 har givet
tilladelse til ~t fuldføre et pakkenrrJ.

~

Videre

oplyser Gjer8n,

at DanLlD.rksNaturfrednincs-

forening ved direktør Sune Ebbesen ved Dode den 17.
april 1969 har givet tilladelse tj.l opførelse nf
bolig.
Ved nøde den 6. januar 1972 oplyser Sl8.ngerup korJDune, at der er afsagt lnndvæsenskoflfJissionskcnde1se angående en overfnldsledning ned tilhørende ca.
100 nf stort bassin og anLloder OD, o.t fredningen ikke forhindrer

nævnte

anlæg.

Nmvnet er enig i at gennenfore fredningen i OVGrGnssteT:l.J.:1else
ned frodninespåstnnden,
og nor tilkendes en erstatning på 9.000.- kr. og 500.- kr.
i sngsonkostninger,
idet benærkes, at der ikke gives dispensation til opførelst~ ::tf' yill'Y'l i IYjr<=, hyc;-ninger.
Nævnet er endvidere indforstået ned, at arltnlte
bassin r~ledtj.lhørenc1.eJ 00ni n.~f->Y' n.pT01'CR noil, at

- 9Løbe nr. 4.

i

r.l

Matr. nre. 3 , 5 og 10
Slangerup kowoune.
Ejor:

entrepronor

k

Jørlunde

Thorkild

by og sogn.

Bahnra.

Ej endorJf.lun
udgør en lnndbrugsc j endon og er bebygeet Dod avls- og beboelsosbygninger
og drives son
l,

landbrug.

I

Ca. 2 hn er tilplantut

FlOd juletræer.

Fredningsnævnet
hr-trbesigtieot
septeLlbGr 1969.

ejendolJI:1enden l.

Ved skrivelse af 19. novellber 1971 fra 8.dvokat
Karl West påståes en erstatning på 400.000,- kr.
under honvisning

til udstykningsmuligheder.

Ved skrivelser af 10. april 1969 og 17. docenber
1971 har 0stifternos Kreditforening
tagot forbehold Ged hensyn

til erstatningens

udbetaling.

Vl;d nøde den 6. januar 1972 begrundede ac1vokat
Fl. Schrødcr erstatningens størrelse vod, at den
var b(;stout som i byudviklingsonrådet

ved Stavns-

hol t rled op til 2 kr. pr. ni' foruden fredningsoro
k
statning pa 5 kr. pr. Dl for fJatr. nr. 10 alene,
eller 3.50 kr. pr. rE for hele ojunc1ormen •
Q

..

Nævnet er enig i at genneDf0re frec1ningon i over-ensstolJLlelso ned frodningspåstand en, og c1er tilkendes en erstatning på 40.000,- kr. og 1.000.kr. i sagsomkostninger.
Løbe nr. 5.

Matr. nre 8~ 8~ 10~ 10o,lOP, 10q
og sogn. Slangerup korrrlUno.
Ejer: Dansk SocooEjendorrr10n udgor
tjenostebo1igor.
Fredningsnævnet

0e

10rJorlundc

by

og Maskinarbejderforbund.

en kursusejendoD

besigtigede

Ded tilhøronde

cjondOTIlLlOndon l. scp-

- 10 tel1ber 1969, hvor advokat H. J. Beier på ejernes vegne oplyste, at Llan principiolt ikke havde noget inod fredningen, [,lentog forbehold oed
hensyn til et arenl af natr. nr. lOb og hele
natr. nr. 100, SOD ngtes afhændet til kontorchef
Boserup (se lb.nr. S) til bebyggelse Ded oonfaLliliehus.
Videre b18v der taget forbehold ned hensyn til
ret til at udvide kursusejondoDnen,
og der henvistes til en på natr. nr. 8b den 17. docenber 1966
lyst deklaration angående forbud Qod bobyggelse
uden saLltykke fra naturfredningsnævnet
og forbuo
mod udstykning.
Ved skrivelse af 24. septeober 1971 fra ndvokat
H.J. Boier freLlhæver denne ovennævnte fredningsdeklaration af 17. decelller 1966, dor giver ret
til senere udvidelse af skolen på n@TIJere vilkår.

l'
I

For~nledigct heraf har N~turfredningsforeningen
udtalt ved skriveIso ~f 29. oktober 1971, at
fredningspåstnnden
bør følges, Don nod tilføj61se af, flt fredningon ikke skal være til hinder
for driftsD83ssig nødvE)llchgudvidelse

•
•

Placering
forelæGges

og uaterialcvalg
nævnot

nf skolen.

for nybygninger

skal

til godkendolso.

Ved skrivelse nf 16. deccnber 1971 fra advokat
H.J. Beier, frafaldor denne, på ejerens vegno,
krRv om erstatning.
l'Jmvnutcr enig i at genneI:lforo frodningen i ovorensstOr:lLlels8Bod fredningspåstandon
l.lodrespokt
af ovennævnte

deklaration

Der er ikke forlangt
Lobo nr. 6.

af 17. decenber

erstatning

Matr. nr. sg og 100 Jorlunde

by og sogn.

SlangE.;rupkOl1nuno.
Ejer: arbejdsmand

af ejeren.

Hans Larsen.

1966.

- 11 EjendoLTIJen udgar et nindre
tet til helårsbeboelse.

eenfaDiliehus,

benyt-

Fredningsnævnet
besigtigede ejendoQI1en den 23.
oktober 1969~ hvor ejeren udtalte, at han var posi tiv over for frec1ningen, 118n af principielle
grunde forbeholdt
Nævnet

sig erstntning.

er enig i at genneuf'ørc fredningen

i over-

ensstm~Jelso oed frudningspåstandon,
og da fredningen ikke skønn~s at forringe ejendonoens værdi, tilkond~s der ikke erstatning.

e' Løbe

•

nr. 7.

h
l
Matr. nre. 8 og 8 Jørlunde
Slangerup kOf,11mne•

by og sogn.

Ejer: Lillian Mose.
Ej endorJIJunudgør et Llindre eenfruJliliE:;hus
~ benyttet til helårsbeboelse.
Frcdninl_,snævnct besictiguc.e ej l.mdoI:lI.1en
den 23. oktober 1969, hvor ejeren protust0rede ood fredningen og forbeholdt

sig erstatning.

Ved Qode den 6. januar 1972 oødte Leif Lorentzen
for ojeren og forbeholdt sig ret til at bygge et
nyt hus på den ubebyggede

parcel.

Nævnet er enig i at eennunføre fredningen i overensstenoelsG ned fredningspåstanden,
og da fredningen ikke skannes at forringe ojonclOrTI1enSværdi,
tilkendes Qer ikke erstatning.

•
Løbe nr. 8.

~ b y og
M a t r. nre. ld , le , lf, le og 7 b J ar lunQO
sogn. Slangerup kODuune.
Ejer: boet efter fru Anne Mario Boserup o.fl. ved
kontorchef WilliæJ Boserup.
Ej enc1orJl1un
udgør en landbrue;se jendor.l,og bygningerne er beliggende på den del af ejendornJlen, der

- 12 ønskes fredet.
Af ovennævnte
nr. 7

b

ejendon

ønskes fredet: hele watr.
d
e
f
og dele af Datr. nre. l , l og l , be-

grænset af tidligere afsagt fredningskendelse
lyst den 18. Darts 1948, ialt 16.9 ha, idet der
henvises

til sngens kortbilag.

En del 8f ejendoEITJen er beliggende
grænsen fra fredskov

indenfor

300 n

Fredningsnævnet besigtigedo ejendomnen den ll.
juni 1970, og for ejeren nødte kontorchef W. Boserup, der henholdt

sig til skrivelser

af 19. ju-

ni 1969 oe 20. naj 1970, hvor kontorchefbn anoodede on at få tilladelse til at bebygge en del af
natr. nr. 10 b og hele natr. nr. 10 o ned et helårshus SOD betingelse for nagelæg ned Socdeforbundet, der a~ter at erhverve Datr. nr. l
19 (se løbe nr. 5).

f

og

Ved skrivelse af 13. oktober' 1971 amJodede kontorchef Boserup OD udsættelse af erstatningspåstand til efter nytår, Len oplyste, at erstatningskravet vil blive over 2 Dillioner kr.
Ved Døde den 6. janw.tr 1972 frelYlkoDejerEm ved
kontorchef Willia,n Boserup I'led erstatningskrav på
ialt 2.71l.685,-kr.

og henviste

2. januar 1972 Ded hensyn
Dere specifikation.
Fredningsnævnet
januar 1972.

til skrivelse

til orstatningens

har bcsietigot

ejendoDoen

af

nær-

den 14.

Nævnet er enig i at genneL1fore fredningen~ i overenssterliJelse ITl8dfrec1ningspåstanden, og der tilkendes en erstatning

!

l

på 45.000,-

kr.

- 13 Matr. nr. 40 Slagslunde
Stenløse

by og sogn,

kor~un8.

Ejer: Staten ved forstv~senet.
Ej endonT.hm udgør

skovfogedbolig

ned tilhørende

tjenestejord.
EjendoQflen er i tingbogen

noteret

son fredskov.

Ved nøde den 17. april 1969 r,10dteskovdirektore-tet ven kontorchef WestergRard, der udtalte,
at han intet har at indvEmde

hlOd frec.ningen.

Ved ol:::rivelsenf ll. oktober 1971 frafalder
væsenet orstatningskrav.
Nævnet

er enig i at gennemføre

fredningen

skov-

i over-

ensster~lelse Ded fredningspåstanden,
dog således,
at fredningen ikke skal være til hinder for udvidelse af bobyggclscn
nf by~ningste&nineer.
Ejeren
Løbe nr. 10.

••

Llod forudgaendo

godkendelse

har fr8.faldot erstatning.

Mntr. nr. 12 Spcrrestrup
Ølstykke

by Jørlunde

sogn.

kom.lUne .

Ejer: Københavns

Vandforsyning.

Ej endoLlnen bemyttes til wmdforsyningsanl@g
Københavns kOr.1JlUne.

til

Ved skrivelser af 21. januar 1969 og 6. oktober
1971 fra Københavns Vandforsyning frafaldor denne
krav ou erstatning.
Snntidig belJEx:'rkes,
at mm principal t ønsk8r arealet undtaget fredningen og subsidiært, at fredningsbesterJlT.lelserneikke er til hinder for udnyttelse af arealot

le
I

l

Nævnet

SOD

hditil,

er enig i at gennenforc

son kild8plads.
fredningen

D.D ••

i over-

- 14 enssteDr~else Ded fr8dningspåstnnden
ning OD, nt froonineen
vandvindirlg.
Ejeren har frafalnot
Lobe nr. ll.

Ded benærk-

ikke er til hinder for

erstatning.

Matr.nre. 19c, 199, 38<1 og 39 Slagslunde
sogn. Stenløse kOIu~une.

by og

Ejer: fru Hertha Hedberg.
Ejendofillnenudgør

en landbrugsejendon

og er belig-

gende indenfor 300 D grænsen fra fredskov og består af hovedejendoLllJon, natr. nr. 380.og 39,
snDt "overdrevSlo(",uatr.
nro. 19c og 19G. Sidstnævnte

er bebygget

tes ondvidere

nea

bn spejderhytte

til børnehave.

til fru Winthcr

Knudsen.

Fredningsnl~net

besigtigede

Arealet

og benyter udlejet

ejendoill18nden 17.

september 1969, hvor ejeren protesterede mod fredning og forbeholdt sig erstatning sant ret til
ved sRlg at opføre en aftægtsbolig.
Ved skrivelse af 15. oktober 1971 nedlægger højestoretssagfører Jørgen Pedersen påstand OD erstatning på l kr. pr. lir + remter og dækning af oDkostninger eller ca. 151.700.-

kr.

Videre ønskes erstatning på 30.000 kr., såfrcDt
lejemål til fru Winther Knudsen DU ophøre.
Tilsvarende erstatning på 30.000,- kr. onskes,
såfrent et eksisterc)llclesOL1T.lerhus
ikke nå udstykkes.
SåfreI1t der ikke Då indrettes eanpingplnds, son
tilln,dt nf ticUieere Slngslunde kOLlLmne, ønskes
100.000,- kr. i erstatning.
Eksisterende

grusgrav

grusr1wngc'lenfastlaet
erstatning

ønskes fortsat udnyttet,
af nævnet,

vecl forhandling.

og

eller en passenc1e

- 15 Endelig onskcs erstatning, såfreot fredningsnævnet nwgter opførelse af særskilt "uftægtsbolig".
Højesteretssagfører
endvidere
ningskrav

l

Jargen P8dersen

frensætter

i skrivelso af 14. oktober 1971 erstatpå fru Winther Knudsons vegne, såfreot

fredningen

Dodfører,

at et lejenål lJed fru Hed-

berg må ophore.
Fru Winther Knudsen
udnyttes

har ladet opføre et hus, der

SOD fritidsbornehave,

til en nyværdi

af

58.000.- kr. + ren-

58.000,- kr. Erstatningskrav
ter og oDkostninger.

Ved skrivelse af 10. april 1969 har Østifternes
Kreditfor8ning taget forbehold ned hensyn til
erstatnineens

udbetaling.

Nævn8t er enig i at genneDfore fredningen i overensst81:1L181seGed fredningspåstanc1en, idet bCDærkes:
fredningen skal ikke være til hinder for, at der
fortsat

drives børnGhave

på ejendorJJlGn sant, at

dor efter indh8ntot eodkondelse fra nævnet
opføres en tilbygning til bornehaven.
Endvidere

bdlærkes,

for nægtelse
parcel

at der ikkG ydes erstatning

af caDping,

til eksistorondu

og grusgravning.
til eget forbrug.

kan

udstykning

af særskilt

sor~Jerhus, aftæetsbolig

Det tillades
Der tilkences

dog at grave grus
en erstatning

30.000,-kr.

Løb8 nr. 12.

på

of, 800,. kr. i sagsoLlkostninger.
Matr. nre. 19b, 19d, 190, 21b og 37b Slagslunde
by.og sogn. Stonlose koruJuno.
Matr. nr. 2d Sporrestrup by, Jorlundo sObrn.
Ølstykke kor~une.
Ejer: Lars Vfillian Hansen,

der har solgt ejon-

dODL1en til:
l) Ole Nielsen vod betinget
juli 1971,

skøde lyst den 7.

- 16 e
on parcel af matr. nr. 1g
ved betinget skode lyst den 7. juli 1971,
e
3) Asger Dragshalt en parcel af DCttr. nr. 19
ved betinget skøde lyst den 7. juli 1971.
2) Verner Tostenæs

--

Ejendorm.en drives
liggende

som landbrugsejendoI:l og er be-

inc~onf0r 300 n grænsen

fra fredskov.

-'

Fredningsnævnet
septenbor
rede

DOG

besigtigede

ejendonmen

1969, og den tidligere
fredning

idet arealerne

og forbeholdt

egnede

den 17.

ejer protestesig erstatning,

sig til sonnerhuskoloni.

Ved skrivelser af 25. sept8I:J.bor1969 og 13. oktober 1971 fra højesteretssagfører
Jørgen Pedersen
påst&es erstatning på 50.000,- kr., såfrent fredningen Llc,df0rer, ut u(istykning af to parceller

I'
I

onkring

to eksisterende

smillerhuse , der er -g'>d-

kendt af freQningsnævnet
den 17. juli 1965. F.s.
160/65, ikke Då finde sted.
Videre

onskes erstatning

pa 40.000,-kr.,

såfre~t

arealet Dellem nævnte to soruncrhuseiklw nå afhændes til s Or:1Ll erhusbyge;eri •
Her ud over krwvGs

•
I

l'

på l kr. pr. ID for

restaroalet, hvilket beløber sig til 71.623,- kr.,
alt med rentetillæg og dækninfS af onkostninger.
Nævnet

er enig i at {';ennemførc fredninf,en i over-

ensste:mT181se ned fredningspåstanden , af';Cl er tilkendes en erstatnine på kr. 17.000,- kr. o~ 600,kr. i sagsoukostninger.
Det b8wærkes, at der ikke
ydes erstatning
parceller

Løbe nr. 13.

erstatning

for nægtelse

af udstyknin~

af to

til eksistercmcle sOl:lI18rhuse.

Matr. nr. 38
kOfllDune.

b

Slagslunde

by Of, sogn. Stenløse

Ejer: Inge Jensen.
EjendoDlllen består

af et grundr:lUret hus oe; er

- 17 beliggende

ULliddelbart op til statsskoven.

Bebygeelsen er godkendt
den 15. juni 1967.

af naturfredningsnævnet

EjendoL1Llcn er fejlagtig ikke nedtaeet
ste indvarslinp, OD fredning.
Ven. skrivelse
Kreditforening
statnin~ens

i den før-

af 17. decenber 1971 ha:i"0stifternes
taget forbehold fjed hensyn til er-

udbetaling.

Nævnet ur enig i at gGlmel1forc fredninGen i overenssteLliJulse cod frednings9åstanden,
og n.a fredningen ikke skønnes at forringe ejlOlnc1omJensværdi, tilkendes in0en erstatniDv,.

Lobe nr. 14.

a
c
Mutr. nr8. 34 og 34 Slagslunde
Stenløse kOL.J:clune.

by og sogn.

Ej er: ineE-niør J. Gnm-Schwc;Dsen.
E jennOI:1I.len
udgo r en land brugs ejendon oe er bolig··
gende indenfor 300 D grænsen fra fredskov.

25. juni 1970 er tinglyst

deklaration

angående

forbud Llod udstylming.
Fredningsnuwnet

har bes.i.{:,tiget
e jend OLlLlOnden 17.

septeuber 1969, og såvel ejeren
intet at bCDxrke.

SOD nævnet havde

Ved skrivcls8 nf 7. oktober 1970 fra hojestoretssagfører Jørgen Pedersen har denYlc pu ejerens vegne påstået

et erstatningskrav

ler 24.000.- kr. foruden
kostninger.

på l kr. pr. cl ul-

renter

og drukninG af on--

Ved skrivelser af 10. april 1969 og 12. decrnlber
1971 har 0stifternes Kreditforening
taget forbehold
nen hensyn

til erstatnineens

udbntaling.

- 18 Nævnet

er enig i at Bennenfore

fredningen

enssteLllJelse Ded fredningspåstanden
~es en erstatning
sagsonkostninger.

i over-

og der tilken-

på 5.000,- kr. og 500,- kr. i

cl
a
Mntr. nr. 34 og 37 Slagslunde
Stenløse korn1une.

by og sogn.

Ej er: ,adlJinistrator Svenc~ Christensen.
Ej ondouuen

udr!,or('n landbrugse jendoL1 og er belig-

~ende iDGGnfor 300 w gr~nsen
et [lindre hjorne.
FreclningsYl<-l!vnet
har bosigtiget
scptenber 1969.
~jeren

forbeholdt

fra fredskov på nær

ej endom:len don 17.

sig erstatning.

Ved skrivelser af 25. septeubor 1969 og 14. oktober
1971 fra hojesteretssagforer
Jorgc:YlPedersen påståes erstRtning på 200.000.- kr., sufreut fredningen
T1edfører, at der ikke nå udstykkes 6 sOIJrlerhusgrunr10.
hvoraf to er bebygGot Ded eksisterende sOImerhuse.
Videre ønsker ejeren ret til at rive de g8Dle landbrugsbygninger ned ae opføre nye.
Endelig

•

rejses erstatningskrav

på l kr. pr. ~ eller

58.500,- kr. for restejendolll'Jenforuoon renter
dækning nf onkostninger .

I 1968 har ejeren søgt OLl tilladelse

og

til udstykning

n.f 6 parceller, Gen har fået afslag fra byudviklings-udvalget og kOllIJunen.
Ved skrivelse af 9. juni 1961 har fredningsnævnet
givet tilladelse til opforelso nf et sO~lerhus på
ua t r. nr. 370..
l\Jmvneter enig i nt e;onnonføre fredningen i overcnsstem.lelse ued frec'lningspustannen, og der tilkendes

- 19 en erstatning

på 15AOOO.-·

oe 600,-

1{~.

l;:r. i sags-

oukostninge.c.
Det benærkos,

l

bøbonr.

16.

at

yde særskilt

til

udstykning

Ejer:

e

af

bygninger,

Axul Nielsen
af

benyttet

do indenfor

sacforor

til

I::mlighed

stråtækt

hus Ded ud-

og Gr heliegen-

fredskov.

besigtiget

ej endoDDeil den

22.

1969.
af

J orgen

22. Qkto~or
Pedcrson

frerlniucun

or; niste

.

et I1indre

300 1,1fra

kr. foruden

læege

L1istet

son 80nLlerhu81

Fredn::!_ngsna-;vnet har

Ejoren

for

anledning

s on1---:'U
rhus grund e .

Ej GndOl1r.lenbestår

Ved skrivelsu

•

erstatning

uuk8.nik8r

vorfor

ikke.: finder

kounune.

septol.lber

•

nævnet

31L e PICJE;slunce by og sogn.

lVIat:!"'.nr.
Stonlose

•e

at

taz~o:r dennu forJohold

0C ousker

ront8

1971 f~n hojosteretsan erstatninG

0-

p~ 25.000

~lt fo~ ulLr~e

o~ m1kost~ineer,

l~ u(lstykningsnulighed.

cmskcr tilladelse

til

at

udvide

huset

og

fn,s t t:'lg .

N[',wnet el' enit:: i at :;onneuføro
fredninGen
i over-cnssteil10ls8
D8d frednln{';spåstnndenr
0g da fredninGon :LLko skønnos

Clt

kendos

orstatning.

der

ingen

Det beLl2Jrkeor
at

Clt

f:L'oclningen jokke er

dc'r 1J18C1
næ7nt:ts

cL:_

bygntng

r1atr .nre.
Stenløse
Ejer:

f01'1~inge ej encloLlllOns værdi,

tjlloilelso

o'rcslster8nde

kODlrrUl1(),

Carl

hin(~ er

kan foretn(Sus

b8byggolsc.

35 og 36 Slagslunde

~artn8r

til

Gjedsted.

by og so("n.

til-

til-

for,

- 20 EjondoDElen udgør en landbrugsejendom
gartneri og landbrug.

og drives

EjendoDI.1en er overvejende
D gr~nsen fra fredskov.

indenfor

Freoningsnævnet

beligGende

har besigtiget

som

300

ejendOLITlen den 17.

I

septeuber

I

1969, hvor ejeren forbehold t sig

erstatning

og

ret til opførelse

af aftægtsbolig.

Ved skrivelser af 25. septalber 1969 og 14. oktober
1971 fra højesteretssagfører
Jørgen Pedersen ansøger
ej oren om tilladelse til flt afhmnc18 IJatr. nr. 35
til s&rskilt
neri.

bebyggelse

or; drift af et nindre

gart-

Son erstatnine kræves l kr. pr. ID olIer 124.1S2.kr., og såfront c1en ansøgte udstykning ikke tillades, da yderligere

erstatning.

Nævnot er enig i at gennenfore fredning i overenssteL1Il!E.;lso
Llod frodningspåstanc1en, og der tilkendes
en erstatning
kostninger.
Løbe nr. IS.

•

I
I

'

på 30.000 k~. og SOO kr. i sagsoD-

lVlatr.nre. Sa, Sb, 33b og 34b Slagslunc1e by og sogn.
St enlos e koru1unG •
Ejer: propriotær

H. Toxværd.

EjendoL1nen udgør en lanc1brugsejendor.::t
i forening
r.::ted
Datr. nro. Sd, Se oB sg o~ drives som s5dan og
or overvejende beliggen~e indenfor 300 D t~rænsen
fra fredskov.
a
b
b
Frec1ninGen OI,lIntterkun r:mtr. nre. 8 , S ,33
og
b
34 Ded undtagelse nf en lod onkring gårdens bygninger på ca. 019 ha.
Fredningsnævnet

har besietiget

ej endOP1nen den 17.

septeLlbor 1969, hvor ejeren protesterode nod fredning8n og forbeholdt sig ret til a topfure
fur:ktionær- eller aftægtsbolig.

- 21 Ved skrivelser af 25. septeDber
ber 1971 fra hojesteretssagfører
rejses et erstatningskrav
Videre

1969 og 14. oktoJørgen Pedersen

på 425.000,-

oplyser hrs. Jørgen Pedersen,

driver en [lindre planteskole

i

kr.

at ejeren

tilknytning

til sit

erhverv sou anlægsgartner og forbeholder sin ret
til at fortsætte; her!~ledpå ialt ca. 2 tdr. land.
HojesterGtssagfo~er
Jørgen Pedersen oplyser, at
der forefindes botydeli&e grusuæng0er på ejendomnen, og ejeren forbeholder sig ret til at udnytte

•e
•

disse.
Fredningsnævnet opfordres til at undersøge Drongden
af disse grusforekooster,og
på grundlag heraf vil
der fra ejerens side blive forouleret
ningskrav.

et erstat-

Endelig fastholder hrs. Jorgen Podersen, at ejeren
fånret til opforelse af ekstra boli~, der selvstc:.:mdigt
kal1 natrikuleres.
Kan rlotte ikke in0 ('1c.;kor:ll,le
s , vil eler blive rejst
yderligere

erstatningskrav.

Nævnet er enig i at gennenfore
ensste[~else

fredningen

ned fredninespåstandon,

kendes en erstatnine på 115.000,kr. i sagsoDkostninger.
Det beoærkes,

at frednin~en

i oveT-o

oG der til-

kr. og 1.800,-

ikke er til hinde~ for,

at den eksisterende planteskole, SOD onsk~t, kan
flyttes ind8D fer et begr~nsot our~de.
c
c
Matr. nre. 8 og 33 Slagslu.lldeby oG sogn.
Stenløse konr:mnc.

Lobe nr. 19.

Ejer: parcellist
...,4.

Åge Christiansen .

EjendoDDen udgor en landbrugsejendoD
Lla t r. nre. 10e, 10e og. lOg

i forening Qed

- 22 Frenning0n

oDfatter

FredningsnCDvnet
septeube::r

kun Datr.

bosigtie;ede

·0

nre.

S

ejendoonen

1969, hvor ejeren

33 o .

og

den 22.

protesterede

IJlod fred-

ningen.
I

Ved skrivelse

I,

visning

til,

at

ej endorJl::tenegner

sie

til

sorillllCl~huG-·

e;runde.
Nævnet Ol' onig
ensstoLlllelse

f

i at

nr.

20.

Mutr.

nre.

Stenløse
Ejer:

genneoføre

frednin,'!.en

ned fr8dningspåstanden~

i ove1"-

og der

Si og Sn Slagslunde

by oG sogn.

koru~une.

toldinspektør

Robert

Snith.

Ej endoI]rJen er bebYCtS:et Ded sOfJr18rhus, der
oeret

på uatr.

liggende

nr.

•
l
I'

J
I

Si,

til

bolig

har

1959 Ded påtaleret
de besternuelsor
andre

en

honvisning
SaLl

fre~skov.
nr.

8i er givet

Gjendonr.18n oen 22 •

for

f.c8<1ningsnævnet,

indeholden-

dor på Datr.

Si ikke

b~Te;nine8r~ og at

80El

nr.

helst

nå
SYl

art.

15. okto bel' 19T. neo~.-;:t"".-?;er

erstatningspåstnnd

på

<:lt r:l<.:d:;r.nr.

selvstænrhe;

Nævnet er enig

nr.

der pii Datr.

bygniYl[';eI' af nogen
af

til,

den 16. lilartG

deklaration

OD, at

nå opfores

Ved skrivelse

ges

på natr.

besigtiget

.På e j cmd0T1Ll8n..31' lyst

ejeren

fra

]969 .

sontenber

ikke

grænsen

he··

rm~uGt 1970.

FrGdningsnævnet

opføres

er 1)1<:1--

og ejondorJDen er delvis

300 ~

indenfor

Byggetilladelse
den 6,

tilken·-

på 11.000,- kr.

des en erstatning

\

Ji'

1971 fra ejeren
k~æpå 125.000,- kr. under hen-

vel' denne en erstatning

\

Ie
,C

15. oktober

af

i at

ejendon

34.000,-

en ikke
til

gennenføre

Emsst8rJ;,relse !Jed fredningspåstrn

vil

kr.

unc1eT

kunne sæl·-

bebyggelse.
fredningen
den.

i ovor-

- 23 Der finc1es ingen c:mlec"ning til at yde erstatning
på Grund nf fornnforte deklaration af 16. uarts
1959.
Lobe nr. 21.

TIl

Matr. nr. 8 Slagslunde
Stenløse kOl~lune.
Ejer: typograf
Ej endouner
for 300

D

Johs.

Pddersen.

er ubebygDet
Grænsen

Fredningsnævnet

by og sogn.

oe

er beligGende

inc'len-

fra fredskov.

har besigtiget

e j(;nc10Lll:1cn
de:"l22.

septeIlber 1969.
Ved skrivelse af 5. oktober 1971 fra ejeren påståes en erstatning på 25.000.- kr.
Nævnet

er anig i at genneuføre

fredningen

enssteL1nelse ned fredningspåstnnden,
kendes en erstatning p& 4.000,- kr.

i over-

0f!,der til-

I
I

•

'~

Lobe nr. 22 • Matr. nr. 33
kOIll:1Une.

,

Ejer:

a

skrædder

Slagslunde

by

og sogn. Stenløse

Poul ~a~son.

EjendoLlr1en er bebygget E1ed et grunr1uuret hus,
der benyttes SOLl fri tiC1shus og 01' belif!,{:cndeoelvis indenfor 300 11 gr@nson fra fredskov.
Byggetilladelse

ar givot. F.s. 96/1956.

Fredningsnævnet
hur besigti[;ut ejendounen den
22. septeuber 1969, hvor ej eren protesterede [lod
fredningen

o~ forbeholdt

sie erstatning.

Ved skriv81se af 16. juni 1969 llOdc1eler ej eren,
at han intet har iLlod fredningen, såfrcut c~er gives tilladelse til at opføre et nyt hus nidt på
grunden.
Ved skrivelse

l

af 19. okt. 1971 ira ejeren mec10eler

- 24 donne, at han ønsker en erstatning

på differencen

r:!ellell
dagspris for en parcel på C3.. 9.000 nY SOLl
sOl~.tI.lerhus{';run(~
eller son landbruesj ord.
Nævnet

er enig i at gcmmmforc

fredningen

i over-

enssteIlclelse Ged fredningspåstanden,
og na fredningen ikke skannes at forringe ejendoru~cns værdi,
tilkendes ineen erstatning.
Løbe nr. 23.

M~t~. nre. 111, lSb, lSd, lSf og 32 Slagslunde
og sogn. Stenlose
Ejer: eårdejer

by

kOLuune.

Gunnar Andreasen.

Bje~<1omL1cm, der er ubobygget engjord, drivos
12ndbrug i forening 11ed natr. nr. lOd.
Af arealet, der ønslæs fredet,
liggende inclenfor 300 Ll gransGn

som

cm uindro del befra fredskov.

GI'

Fredningsnævnet har besigtiget ejondoIKlen cen 22.
juni 1969, hvor ejeren protesteredo Dod fredningen
og forbeholdt

sig erstatning.

Ved skrivelse af 6. oktober 1971 fra ejerem frer1.sættes Gt erstatningskrav på 100.000,- kr. under
henvisning til en tidligere udarbejdet udstykningsplan, dor blev nægtet ved skrivelse nf 21. oktober
1961 frn SlaGslunde-Gnnlose
sogneråd på grundlaG
af boligoinisteriets
afg\!lrelse.
N~vnet

er enig i at genn8Dfore

frGnningen

i over-

onsstelJnelse Elerlfre(~nincspåstrn den, og der t"Ll-·
kendes en erstatning på 45.000.- kr •.
-Løbe nr. 24.

i

b

J.Vlatr.
nr. l oe~·
Ølstykke konuun(;.

SpGrrestrup

by, Jørlunde

sogn.

Ejer: la~dLland Svend Sylvost Peterson.
Ejendonuen udgør en lan(lbrugsojendOI~",og den del,
Cl er onskes frodet , ligger ol.lkrinebygningorne
for-

- 25 uden en moselod.
Fredningsnævnet
besigtigede ejendol~en den 17. septOwber 1969, hvor ejeren udtalte, at han ønskede arealet
ning.

onkring

Gårrtens bygninger

fritaget

for fred-

Ved skrivelser af 25. septeuber 1969 og 7. oktober
1971 fra højestoretssagfører
JarGen Pedorsen afvi-

,
I

•e"
•
Løbe nr. 25.

ser denne fredningen oG kræver en erstatnir-g på
38.000,- kr. ellor l kr. pr. ~ + renter og sa~soDkostninger.
Næ~1et er enig i at Gennowføre frednineen i overensstuL1L~else ned fred.ningspåstanden, oG c1()rtilkon·des en erstatning

på 23.000,- kr. og 600,- kr. ~

sagsookostninger.
Matr. nre. 30, Of> 4c1.Sperrestrup
Ølstykke

k aLL: lUnl,

by, Jorlunde

sOGn.

•

Ejer: landllund Knud Møllor.
Ejenc10ITIlenuctCør en landbruGsojonc1ou, og de~ agtes
fredet en solvstændig r.:loselodflf natr. nr. 38, S<:1;Dt
h810 natr. nr. 4{1, becr,goub"byggede.

•
•

Fredningsnmvnet

bosigtigode

ejendOlU'1en den 25. au.-

trust 1969, hvor ej Gron protesterede
og forbeholdt si~ orstatnin~.

iDoel fredningen

Vod skrivelse af 14. oktober 1971 har hojo.sto:rotssaeforor Jørgen Podors<:m roj st et ersta cningskrav
på l kr. pr. ru eller 80.000~- kr.
Vidore kræv8s
af juletræer.

.....
',

erstatning

for afsavn

(tf plantnin[;

Endelig kræves erstatning for eventuelle crusforckOllster, O{';l1rs. J orgon Pe(lerSC)l1<::.ru 10(1er nCJvnet
O;~1at undorsogo, hvor store næneder Grus (lor findes
oe opgøre orstatnin,::,i overcmsster:,l.lolsehorueG •

9

- 2G Nævnot

er enig i at gennouiørc

ensstenlelso
kendes

frcdnineen

iilldfrodningspåstandon,

en erstatning

i over-

og der til-

på 45.000,- kr. og 800,- kr.

i sagsoDkostningor.
nro. 11 og 4~ Sper~ostrup

Lobe nr. 26. Matr.

Ølstykke
Ejer:

by, Jørlunde

sogn.

koununc.

fru Gor~a Lund

Ej cnr1.onI...lOn
udgor

011

Svondson.
la.'lobrugsoj onC!OD og drivos

SaLl

sådan.
En ]lindre (lel e:" beplantet
~

e

Ej ond

aLU

len ar,tos fru1ct

ned julotræer.

i si_n helhed

so af lod oukl'in6','
bygnil1[,C:rne
i snge;1.væronc~0 };:ort'8ilc,g.

SOLl

lJod undtagel-

nngi V8t på det

bosif,tigoc1e ej eno,oLl':-_len
den 25. au-

Fredningsn&wnot

eust 1969, hvor cjuron protest8rede
og forbeholdt
sie erf:Jtnt::''1ing.

Dod fredningen

Ved skrivels8 qf 14. oktober 1971 fra hojcsteretssagfører Jørgen Pedersen kræves en erstatninc på
l kr. pr. ci eller

•
•

170.000.-

kr.

Videre påberåbos erstatning
for t~b nf fortjenesto
ved ikke nt kunne s[;jlgu jul utrmoT i det tidsrurJ:,
fredningss8gen

hnr versoret .

Enc1elie onskede ejer8n en endnu ikku fastlagt urstntning for evontuelle; e;r"'c"V::fo:L,-,1;:oL1:te:~1
0t:: fJC;_i(;storetssnc,forer
nævnet

Jørgen

POGorsen

nru10dor frednings-

0L1 at unclore Cl{j() grusnmngdcms

re erstatntne

ud frn di8se

oufanc; of, c,fg0-

oplysnjnger.

Foruc1(:m ovonnC':Nnto o:rstatninfS8:-:'
krC2vcs r0utur
sngsonkostninger.
Ved skrivelser
hold fled honsyn

og

af 10. npr:=-l1969 oe; 17. dec,nber
ti.l (:rsto,tning(\TIs uobctaling.

- 27 No::;vncter enie; i at genneufare fredningen i ovorenssteLluelso ned frodningspastanden,
og dor tilkendes

en erstatning

på 80.000,-

kr. og 1.000,-

kr.

i sagsookostninger.
Lobe:nr. 27.

b
c
c
h
i
Matr. nre. 2 , 2 , 3 , 4 ,4
og 4 eSperrestrup
by, Jørlunde sogn. Ølstykke koruJune.

Ejer:

overlæee

EjcndoDnen

•

dr. ned. Errebo-Knudsen.

udgør

on lanc1brugsejendoLl og agtes fre-

det i sin helhed •
N<:Jvnetbar besigtiget

ej endor:ll.len
den 22. sept811bcl'

1969, hvor bestyrer Knur Brandt på ejerens vegne
protost8rec_e iDOel frec.ningeTI og forbeholc~t siG er·statning.
Ved skrivelse af 28. oktober 1971 frR advokat N.
Gunnar Rasllussen gar denne rede for ejendOL1LlenS uc~stykningsuuligheder,
der bortfalder ved frec1ninp,
saut iøvrigt OLl o j8nc~oLlr..H.ms
frentidige værdi, (1 er
anslåes

forringet,

ligeson

retten

til grusgravning

erstattes. Erstatningskrav
sattes til 570.000
udregnet efter 1,50 kr. pr. ~.

lJå

•

•

kr.

Nævnut er unig i at gennouføre fredningen i overenssteLli101se ned frudningspåstanc1en, oe; der tilkendes en erstntnine
i sagsoukostninger
Labenr.

28.

på 180.000.•

a
Matr. nr. 2 Sperrostrur
Ølstykke kOf1I1une.
Ejer: landnand

Espen

kr. og 2.000,-

by, Jørlunde

kr.

segn.

Lnrs8n.

Ej endOI:]fWnucJgor en lo.ncl b rugs e jendou i forEming
ned natr. nro. l e og ll.
Af cjendorlL~en frcxles kun ca. 1.3 ha, beli€:~l;nde
nordøst for Gårdens bygninGer.
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erstatning.
Ved skrivulse af 13. oktober 1971 frn højesteretssagforer Jorben Pe~crsen påståes en erstatning på
l kr. pr. ~ uller 280.000,- kr. foruden
dækning
Hertil
været

af sagsoDkostninger.
ønskes erstatning

afskåret

Videre

II

renter og

for tnb ved, at ejeren har

fro, nt plante nye juletræer.

onsker hojesterotssagfører

Jørgen Pedersen,

at nævnet unders0ger eventuelle grusforekooster
og
fnstl&gger an pnssunce erstatning i forhold til do
fundne p;ruSlmmgd8r.

'f'

Navnut

e

ur enie; i at gennenfore

fredningen

i over-

enssteruJolso ned fredninBspåstnnden,
og der tilkendes en erstatning på 140.000.- kr. og 1.800.- kr.
i sagsookostninger.
Lobe nr. 30.

D

Matr. nr. l Sperrestrup
Ølstykke kOLlrlUno •
Ejer:

ovcringenior

by, Jorlunde

Kristian

Ej enr10nr1ener en ubebygget

~.
lfe

Fredningsnævnet

besigtieede

sogn.

Nørlyne.
pnrcel.
ejendoL1uen den 18.

juni 1970.
Ejuren

oplyste,

at der forelå

bygcetilladelse

i

1962 og påstod

denne opretholc~t lIod at rette sie;
efter eventuelle krav, SOLl ni'Jvnotn:ltte stille.

Nævnet vedtog at urltale, at nan nå nære overvejende betænkelighoc ved at annullere
givne bygeetilln~elso.
Det er doe en forudsætning
ges, at

den i 1962

for, at der kan by~-

l. tegninger og beskrivelse af bye;nincer forelogges nuvnet til eoC:1kundE-Jlso,
ligesoLl placerinG
skal godken(1.8s, og !-lt
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Fredningsnævnet

har besigtiget

ejendOLillcn den 25.

1969, hvor ej crEm protestcrode

august
ninGen

og især

mod,

mod fredat fredningsgranscn
e;ik gen-

neLl haven.
Nævnet finocr, at fredningsgrænsen
bor få uden OD
haven, hvilket Dedforer, at ejend01:Juen vil udgå
af fredningen.
Ejeren

•

forbeholot

Ved skrivelse

sig erstatning.

af 2g. septeDber

retsSD.fforor Jørgen

Pedersen

1971 fra hojeste-

henviser

denne til

nævnets forhandline;sprotokol af 25. august 1969
og CClr 80D fiJlge heraf ud fra, at ejenrlouDen ikke
skal Llcc1tages i fredningen.
Nævnet har ikku fundet tilstrækkelig anledning til
at frede ej onc1orJlJon
, sou herefter udgår af fredningen.

I saesoukostninger
Lobe nr. 29.

Ejer:

I

kr. 500,-

Matr. nro. la oe lb Spcrrestrup
Ølstykke

•

tilkendes

by, Jorlunde

sogn.

kOL1I:lUl18.

eårc1ejor Arno Hoeck Kofood.

Ej end OrJL1 en ude;or en lanc'lb
rugs o j onc10rJ.,
der agtes
fredet i sin helhed Deet undtn{?;elsG af on loe'!onkring gården •
Fredningsnwvnet

har bosigtieet

august 1969 og fik oplyst,
tet !lod juletræer.

GjendODrlen (lon 25.

at ca. 6 ha var beplan-

Ej Gren blev gj ort bokenc~t LlGd, at rlet tilplnntode
arenl ikke Då udvi0es.
Nmvnet var enig i, at fredninesgrænson
bor følge
r.mrkvejen på den anc1c'nside trmbuvoksnin[';(;Dved
dFtunen SCU.1tuden on havon.
~j ere:n protesterede

noel freclninGun

ot!,

forbohold

sig
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•

2. bygr~eri ikke nå påbegyndes,

før overfrec1nings-

nævnets afe;ørels8 foreligger, og (let uå en<'1viGar8 være bastent således, at opforelsen af A8n
pågæld8ndo bygning først 11tifinde sted, cfter
at den er goekendt

nf overfredningsnævnet.

Ved skrivelser :"lf20. august 1969, 17. soptellber
1969 og 23. juni 1970 har ejeren oe dE:mnes advokat, l:"lndsretssagforer Bent HiLlcelstrup, redegjort
for sagen,

og ve<'1skrivelse

fra lancsretssagforer
erstatning,

såfreDt

nf ll. nove[~er

1971

Bent HilIDolstrup påståes
ejeren

en

ikke kan opretholde

sin byggetilladelse,
og henvises til skrivelse af
ll. oktober
fra ojeren, Kristian Nørlyng,
hvor denne frCDkoL1110r Llod et spe cificerat erstatningskrav på iRlt 88.200.- kr.

:

Nffivneter \."nigi nt gennonfare frec1ningen i overenssteLlllGlso [led frec1ningspåstanden.
Dot benærkus, at fredningen ikke er til hinrlc;Y'for
u(~nytt()lso af dun i 1962 lloddclto tilladelse til bebygculse unrler forur~sætning af, n.t te(;nint~er 0e; beskrivelse forinoen opførelse godkondes :"lfnævnet.

'.
l

Labenr.

I
I
I

e

Dor t ilkcnc1es ine;en e;rstatning ,men
sngsonkostninger.
31.

800, - kr. i

c
b
c
a
Matr. nre. l , 3 ,4
OG 5 Sperrestrup
lunde sogn. 01stykkG kOLlIJune•
Ejer:

går~ejer

Karl Marius

by, Jær-

Poulsen.

Ej enc1onLlOnuclg0r en l[lllC_brur;soj
endoLl, hvornf
2 ha ur beplantet

,
l

t.•

ca.

Dec. t~rantræer.

10. jnnurl,r1963 GI' tinelyst fredning
på natr. nre. 3b, lC, 4c og 5Q•

af stengærde

:F'redninesnævnet besigtigo(le ejendouIlon den 25. aueust 1969, og ejeren protestoroee
~lod freclninrJ"en
b
og forbeholdt sig erstatning.

- 31
Ved skrivelse af 14. oktober 1971 har hojesteretssagfører Jørgen Pedersen froflsat et erstatningskrav
på 270.000,Såfrcut

kr. eller l kr. pr.

freQningen

oGså oDfatter

c1onnen, krCBves særlig
Videre

tages forbehold

erstatning
ned h8nsyn

m.
haven til ejenherfor.
til ret til at

~rnv8 sano til eget brue.
Ved skrive:.lser af 10. /lpril 1969

17.

OG

C1CC8i

lber

1971 har 0stifternes Kreditforenine; ta[et forbehold ned hensyn til erstatningens udbetaling.
Nævnot

8r enig i at {;ennerJfore fredningen

i over-

ensstclJfJelse ned frt:clningspåstanden, oe dur tilkendes un erstatninG på 130.000.- kr. og 1.800,kr. i sagsOllkostningl'r.
Det bcmærkes,

at frer1ningen ikke er til hinc1er

for t~rusgrnvninc; til ucct b rut:•
Løbe nr. 32.

lVl;::.tr.
nru. 138., 13h, 520.. 0t~ 52h Jørlunc18 by og
sOf~n. Ølstykke kouDunc.
Ejer: eårc1ejur Ho..nsV. A1grcen-Petersen.
Ej endoJ li len uc1c;orlJn lc:mc1brugsejenclorl,og foruden
landbrug c1rives cer friluftse;artneri.
Videre

fin~es der ca. 5 ha juletræer.

VeC! skrivelser

af 10. april 1969 oe; 17. docenber

1971 h8.r 0stifternes KY'c;ditforcning taget forbehold
L1ed hensyn til erstatningens udbetaling.
Ved ]Jode c1en 6. januar
sagfører Pedersen
l. arealorstatning

1972 freLlsatte højesterets-

et erstatninGskrav
..................•

således:
800.000,-

kr.

2. tab af juletræer .............•...•

40.000,-

kr.

3. tab af grusgravnincs •............ 1--.000.000,- kr.
ialt

1.840.000,-

kr.

- 32 Frecningsnævnat
besietieede ejendoruJen den 25.
august 1969, og ejeren oplyste, at Ger findes
grus, o~ freulaedo en erklæring fraGeotoknisk
Institut clf 10. Llo.rts1969, hvoraf frcL.går, at
ner fin~es grusaflejrincer
veleenet til vejbygning Il.V., l.lon{Srusforekollsternes L1æetighed er
ukendt.
ViderG oplyste 8jercn, at c,er på Llatr. nr. 52a,
(l er (:::r
gonLal søbun(l, kan grClves knlk og ler.

•

Endelig forbeholdt ejeren sig ret til opførelse
nf funktionærboligur
i tilknytninG til gartneriet.
Ved skrivelse

[lf l. septeLJber 1969 fro. hojcstercts-

sagforer J ørg0n Pedersen forbGhol(1t denne ret
til c;rusgrnvnine:r,or plantning af juletræer, oC,
såfreLlt clctt8 bliver uuuliggjort veJ. fredningen,
vil Gat udlosc

neget

store erstrttninr..;skrav.

Nævnet er enig i o.t genneuføre fredningen i overensstE)l~2JLGlse
LlE~dfredningspastanc1en,
oG d0r tilkeneles 8n ersto,tninc; på 400.000, - kr. Of!, 5.000,kr. i sagsoukostninger.
Ved erstC1tnincens fastsættelse
er dor taBot hensyn til en begrunclet fornoclning OLl larmende
grusforukonster.
Lobe nr. 33.

Matr. nrc.;.l3f, 27 o(~ 52c Jørlunde
Ølstykke kOLn.lUne.
Ejer: naskininspektør
Ej"mdourlon udgør

by og sogn.

H. V. Jossen.

(:::n
lanc'lbrucsojendOl.•

Fredningsnævnet
besietieuci.e ejun(~olJ1~;en
den l.
septeLtber 1969.
Ej8rGn

oplystE), at dut vnr hans agt at drive

gartneri,
ud.

l1en indtil

vi(~ere var jorden forpagtet
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I

Ejeren protesterede
sig erstatning.

r

inod fre~nincen

og forbeholdt

Ved skrivelse nf 14. oktober 1971 fra hojesteretssagforer Jørgen Pedersen kræves der en erstatning
på 50.000,- kr. foruden renter og onkostninger
under henvisning

~
i

til, at ejendOt1l1en egner sig til

cClnpingplads.

I
I~

Ved skrivulser af 10. april 1969 o,·:;
17. decenber
1971 har Østifterncs Kreditforening
taget forbehold D8d hensyn til erstatningc:ns udbetaling •

~

f

I

•

N<:3vneter enig i at ge:::nnol:for8
frednineen

i over-

enssteurlclse I1ec1frec~nint<spåst:1,nd8n9oS der tilkendes en erstntnin~ på 20.000,- kr. oe 600,- kr.
i sagsoukostninger.
Løbe nr. 34.

Matr. nr0. 10a, 10t o~ 52d Jorlunde
Ølstykke

by og sogn.

kOlllJ.une.

Ejer: gårdejer

Holgur

EjendoLITlen ud~ør

Due.

en landbrugsojendoo,

hvoraf

ca.

12.8 ha aetes fredet.

•
•

Nnturfrednin{:ssnævnct bcsigtigeGc e,l8ndoI1L1cnden
28. aUGust 1969, og ejeren oplyste, at han forbeholdt sig ret til at afhmn(lo ot LJindre nrcal til
udvidelse af fabrik pa uatr. nr. 10f .
Viclore oplyste ejeren, at et på ejenclOLJ1E.-n
opført
nftægtshus ticlliBere VClr eo(~koncltaf n<:' vnet •
Ej eren forbohold t si{~ erstatningskrav.
Vod skrivelse af 7. oktober 1971 fra hojosteretssngforor Jorgen PE.-duY'Gonfro]~sætter (lunrw et erstatningskrav på inlt 150.000,- kr., foruGcn
ter Ol-~ clmkninl~:af S~1{;sonkostninger.
Nævnet

ren-

er enig i 'J.t::scnn8l.lføre
froclningen i over-

enssteu :elsc Lleclfreoningspåstcm0

en, og cler til-

- 34 kendes en erstatning pa 50.000,- kr. og 800,kr. i sagsoDkostninger.
Løbe nr. 35.

nr. 14 c Jørlunde

Matr.

Slancerup
Eje~:

by og sogn.

koruJune.

slneteroester

Hans Schjødt.

Ej CndOLlllGner et eenfauiliehus

ned tilhørende

have.
Fredningsnævnet

har bosiCtiget

cjondO~J8n.

Ved skrivols(~ af 10. c:.pril1969 har ØstiftEJrnes
Kredi tforoning
udbetalinc

taget forbehold

[led hens:rn til

af erstGtninc.

Von skrivelse

af 14. oktober

1971 fra Qcvokat

Karl West nE;,dlo:'f'{~8S
pastand arJ en erstatninG på
100.000,- kr. under henvisning til en tidligere
af Fre(leriksborg ants vGjinspektorat
nægtet ud-

I

'.

stykning på 5 parcellor,oer,
såfreDt antsvejen
nedlæe;ges son amt Jvcj, uden tvivl vil kunne eennenføres.
Ved D0C8 den 6. januar 1972 blev erstatninGskravet ne0sat til 40.000,- kr.
Nb:Nnet er enig i at frede ejemlolJl1en i ovcrGnsst()L1LlGlselIed frec1ningspåstanden, og da c~et skønnes, at ej endODuens
nincen,

Lobe nr. 36.

tilkcnoes

værc1i ikke f'orrine8s vt..dfredcor inGon erstatning.

Matr. nr. 14G Jorlun~o
Slaneerup
Ejer:

by og sogn.

konr~un8.

Dansk Landbrugs

Andels-L10'skinindkob.

- 35 Ej enc1oDr1en
uC~Goren erhvervse j encl0L1,hvorfra
drives Daskinforretning.

I-

Fredningsnævnet

I

har bosietie8t

der

ej endOLlI.1Cm
Cl
cm l.

septeuber 1969 oe; fik oplyst ,at selsk3-bet havc.o
planer 00 uctvidelse af virksoLlhoden, og at cm fred-

"

ning ville

være ganske ødel~~gence herfor.

Nævnet vedtog at overveje,
ning bør gennenføres

00

den påtænkte

fred-

på ejendo~Jen.

Ved skrivelse
af 25. juni 1969 fr~ frectningsnævnet har dette eivet tilladeIso
til opførelse ~f
en lagerbygning,
og vod skrivelse
nf 12. oktober
1971 D8udeler frectningsnævnet,
ladelse

står

vect ongt uanset

nt ovennævnte tilcen ønskode fredning.

Nævnet har ikke funclet tilstrækkeliG
at frer1e ej end OL1lJ en , san herefter
ningen.
Løbe nr.

37.

anludning
ude:år nf fred-

Matr. nr. 52g Jørlunde by ar; soen.
Slrmgerup korJnuno.
Ejer: Jørluncie kOrl[:lUn
e , nu SlanGerup kODflune.
Ejenc101lTIcn
var en ubebygget parcel,
rler var udstykket til bru~ for et rensninGsanl~g.
Fredninf.~snævnet har busie;tigct
septel:lber 1969.

ej CndOIlf'Wn
den l.

Senere er nævnte ronsninc:sanlæ~; opført
ned tillac81se
frn fredninesnævnet.
Dor er ikke fra

ejeren

frensat

i unrken

crstatningskrnv.

Vec1nøcle don 6. januar 1972 var naturfrednincsforeningen beta-mkelie vo(1, at ejenci_OJ1I1en
uc1gik af
fredningen.
Nævnet er eniG i Ctt fro(le ej enc10ULlon
i overensst()Drwlse ned froc1nincspåstn.nC'cm.
\~

i
~

Ejeren

har fro.fnlc.et

erstatningskrav.

til

f
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Løbe nr. 38.

Matr. nr.52e
Jørlunde
Slangerup kOLmune.

by og sogn.

Ejer: Knu~ Larsen.
På ejendor.ITJener opført to beboelsesbygninger

og

en værkstedsbygning.
Fredningsnævnet

har besigtiget

ejendor.men den

l. septerilier1969.
Fru Larsen protesterede

[lOd frec~ningen og forbe-

holdt sig erstatning.

-

Nævnet var enic 01,1 nt overveje
Den udgå nf fredningen.

e

at lade ejendon-

VeG skrivelse af 10. april 1969 har 0stifternes
Kreditforening
taGet forbehold Ded hensyn til
erstatninGens

udbetaling.

Ved skrivelse af 4. januar 1972 fra advokat B.
Albrecht-Beste
frcnsætter c:'enneet nærmere begrundet erstatningskrav på 170.000.- kr.
NåJvnet 8r enig i at genneLlføre fredningen
ensste~lelse Ded fredningspåstanden.

•

Det b eJ:1ærkG
s , at fredningen

for

Cl

ingen erstntning.

Matr. nre. 6 og 15
Slangerup korlLlune•
Ejer: gårdejer

oJ.

ikke er til hinder

en ciriftsnæssiE?; ucivicielse af bcbYt~!gels(m efter forUG inc'l.hentetgodkendelse fra nævnet.
Der tilkendes

Løbe nr. 39.

i over-

a

Jorlun~e

by og sogn.

Erik Jacobsen.

Bjen001~en udeor un del af en landbrugsejendOD,
og jorfen, der aetes fre~ot, er ubebYGget eng.
Fre(1ningsllCsvnetbesigtiboc1e ej enc'l.oLlLJen
c~en 25.
august 1969, hvor ejeren protesterede

iood fred-

- 37 ningen og forbeholdt sig erstatningskrav unGer
henvisning til, at arealet egnede sig til udstykning.
Ved skrivelse

af 7. oktober 1971 fra højosterets-

saefører Jørgen Pedersen påståes et erstatningskrav på 150.000,- kr. foruc1en renter og dækning
af sagsonkostninger
under henvisning til, at ejendODnen uden vanskeligheder
10 villa(.srunde.

e

e
Løbe nr. 40~

kunne udstykkes

i ca.

Nævnet er enig i at eenneDføre fredningen i over8nsste~lelse Ded frednin~spåstanden,
oe der tilkunGes en erstatning på 10.000.- kr. og 500.- kr.
i sagsonkostninger.
Matr. nr. 12 a Jørlunde
Ølstykke kODrJune.
Ejer: gårdejer

by og so€~.

Helge RasQussen.

Ejen(!oLll-:H:m
udgør en del af en lnndbrugsejennoD
er beligGenuo ost for vejen til Sperrostrup.

og

II

Frc(~ningsn@vnet

•

septGDber 1969, hvor ej8ren protesterede
ningen og forbeholdt sig erstatning .
Ved skrivelse

.

nod fred-

af 13. oktober 19'71 fra højesterets-

sagfører Jørgen Pedersen frilllsættes et erstatningskrav på ca. 14.000.- kr. eller l kr. pr. ~ foruden
sagsookostninger
og renter.
Nævnet

.

besigti(~ede ej en00f.Jl.len
den l.

er enig i at gennenføre

frooningen

i over-

ensster:melse Ilee' froc1ningspåstanden, og der tilkendes en erstatning på 6.000,- kr. og 500,- kr •
i sagsonkostninger.
Af lan~inspektør Sandholt er endvidere udarbejdet en arealberegning ned oplysning OD ojen~oDsskyld, erstatningspåstande
D.
v.,uer er sålydende:

- 38 Det benærkes

ned hensyn

~, dog at der for arealer,

der henhører

stk. 2 af!, 4 i Naturfredningsloven
I
\~

erstatninger,

har lagt til grund ca. 50 Gre pr.

at nævnet ved beregningen

l

til foranstående

under

§

2 og

§

25

af 1937, ti.lkendes en e~-

statning på ca. 20 øre pr~ ci. For vejarealer

tilkendes

ingen

erstatning.
Erstatningerne

er forhøjet

500 kr. 8l1er

til nmn~este

1.000 kr.
Enkelte
sta tningcn

panthavere

har rejst krav an uobetaling

eller en del af r1enne. Fre('l.ningsmcvnetskanner

inicllertic'l,at fredningen
for pantesikkerheden,

ikke ueClfor8r noeen SOD h81st fare

hvorfor

ingen del af erstatnineerne

vmre at ufbetale

til panthavern8.

De onkelte

erstatninesbelob

afsigelse
nalbank

Lied l

%

Den sanIeees

~er belober

vil

fra kendeIsens
l\Jatio-

diskonto.

oDfattor

foruden tilkendte

forrentes

ovor c~en for nu:;vntedato nf Dannarks

fastsatte

Fredningen

ialt ca.

erstatning

397,7 ha.

belober

sig til
ialt

1.505.000 kr.

ialt

24.100 kr.

§ 17 udreoGs

3/4 af erstnt-

sagsookostnineer,

sig til

Ifølge NaturfredninGslovens

...

af or-

ningen af statskassen
at Overfredningsnævnet

og 1/4 nf nL~sfon~Gn.
træffer

Dot inc'lstilles,

bestel~lelse aLl, ~t en større

andel af erstatningc:n udredes af sta tskasscm.
Kendelsen
nineon
sat

DOG

onfattede
påtaleret

vil være at tin[;lyse på de enkelte af frednatr. nr.o i (let oLlfang fredninG
for Naturfredningsnævnet

er iværk-

for Frederiksborg

I

~I
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sydlige
pantegæld

freclningskreds

og andre

Kendelsen

Of!,ned prioritet

foruet for al

rottiehocter af privatretlig

forelægges

i nedfør

af naturfredningslovens

§ 19, stk. 3, for Overfrenningsnævnet
dens iværksættelse,

non ~enne

oprindelse.

til eo~ken~else

forelægcelse

inden

IJe~fører ikke no-

gen ankobohan~ling.
Ønsker
4 ugor efter
væsenet

en lo~sejer

at anke kenoelsen

kenl1elscms forkynClelse, san vil ske gennen

og blive

iværksat

til Overfreclningsnævnet,

e
T H I

post-

snten sautic1ig nod kenclelsens 3ofsi-

gclse eller urjic1~elbart herefter.

e

Då dette ske innen

Anke sker ver henvendelse

Nyrop sgacle 22, 1602

D E S T

Kobenhavn

V.

E IVl M E: S

a
EjenclonDono uo.tr. nru. 4 , 4f, 4i, 510., 51n,

4e, 51c,

3i, 5[\ lOk, Sb, Sk , lOb, 100, 10P, 10q, 10r , 8g, lOD, Sh,
g
S!, ld , l° , lf , l , 7b, Jorlunc1o by og sogn, uo.tr. nr. 40,
I

Sl3.[':slunc1o
by og sogn, 12 Sperrt'strup by, Jorlunc~o sogn,
19c, 199, 3Sa, 39, 19b, 19°, 1ge, 21b, 37b, 3Sb, 340., 34c,

~.

34~, 370., 34u, 35, 36, Sa, Sb, 33°, 34b,

8c, 33C, Si, Sn,

SD, 330., 111, lSb, lSd, lSf, 32 Slngsluncle by og SOe~, L18tr.
nr. li, 4b, 3n,

4d, 11, 4G, 2b, 2c, 3c,

Ib, ID? lC, 3b, 4c,

50., Sperrestrup

4h, 4i, 4°, la,

by, Jorlunc1e sogn, natr.

nr. 13a, 13h, 520., 52h, 13 f , 27, 52 c , 10 a , 10 t , 52 cl, 14 e ,
52{!;,52e', 6(1, 150. og 12(1 Jørlunde
free1es

r

SOD

ovenfor

bustent

og på

by
(10

oe sogn
i kenc1elsen anførte

kår L10clbet3olin{~ af ersto.tninc:er og omkostninc;or til loc~sejerna san n80enfor

boStU~lt:

Ersta tninf!;:
gårc1ejor Valr1eDar Hansen
gQrclejer HolGer

r

l

vil-

Jossen

Sap:sonkostninr,:e:r.:
:

55.000 kr.

SOO kr.

9.000 kr.

500 kr.

- 40 -

Erstatning:
Entreprenor

Thorkild

Bnhara

40.000 kr.

Sagsonkostninger:
1.000 kr.

Dansk SlJ.cc'leof!,Maskinarbej(lerforbunc1

o

kr.

o

kr.

Arbojrsuanc1 Hans Larsen

o

kr.

o

kr.

Lilir:tnJVIos8

o

kr.

o

kr.

45.000 kr.

o

kr.

o
o

kr.

Boot oftor fru Anne ~ario
BosQrup
..

e
e

vi

Willinu

BosE.;rupn.fl

o
o

Staten ved forstv~scnet
Kobenhavns

Vandforsyning

kr.

30.000 kr.

800 kr.

Lars WillimJ Hansen

17.000 kr.

600 kr.

O kr.

Ingoni~r J. Grun-Schwensun
A(~ninistrator Svenc1 Christensen
Mekaniker

Proprietær

H. Toxvwrd

Parcellist

ÅGe Christiansen

SkræclclorPoul lv1ac~s8n
Gårdejer Gunnar Andreasen

kr.

500 kr.

15.000 kr.

600 kr.

O kr.

o

kr.

30.000 kr.

800 kr.

115.000 kr.

1.800 kr.

11.000 kr.

o

kr.

kr.

o

kr.

.000 kr.

o

kr.

kr.

o

kr.

45.000 kr.

o

kr.

o

Tolc1inspektur Robert Sni th
Typograf Johs. POQerson

o

5.000 kr.

Axel Niolsen

Gartner Carl Gje~sted

II

kr.

Fru hertha HC(~borg

InGo Jonsen

',\

kr.

f~

o

Lanc1L;anc~
Svond Syl vost J

.,

Pet8rsen

23.000 kr.

600 kr.

Landnand Knud Møllor

~5.000 kr.

BOO kr.

Fru Gerda Lund SV8nc1sen

80.000 kr.

1.000 kr.

180.000 kr.

2.000 kr.

\

r.

OvurlæGo

ur.Dcr Erreboe-Knudsen
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•

Gårdejer Arne Hoeck Kofoed
Overingeniør

Gårdejer Karl Marius Poulsen
Gårdejer Hans
Petersen

v.

Maskininspektør

140.000 kr.

1.800 tr.

kr.

800 kr.

kr.

1.800 kr.

400.000 kr.

5.000 kr.

20.000 kr.

600 kr.

50.000 kr •.

800 kr.

O

130.000

Algreen-

H.

v.

J"essen

Gårdejer Holger Due

•

Sagsomkos~ninger:

Kristian Nørlyng

,-

Slagtermester

Erstatning:

Hans Schjødt

O kr.

O kr.

Slangerup kommune

O kr.

O kr.

Knud J.Jars
en

O kr.

O kr.

10.000 kr.

500 kr.

6.000 kr.

500 kr~

Gårdejer Erik Jacobsen
Gårdejer Helge Rasmussen
Ejendommene

matr. nre. 2aSperrestrup

by, Jørlunde

sogn

og matr. nr. 14g Jørlvnde
Der tilkendes
Jørlunde

by og sogn udgår af fredningen.
ejeren af matr. nr. 2a 8perrestrup by,

sogn, landmand Espen Larsen,

500 kr. i sagsomkostnin-

gerD
Erstatningen
Frederiksborg

•

udredes med 3/4 af statskassen

amtsfond •

og 1/4 af

I

- 42 Fredningsnævnets

kendelse er forelagt Overfrednings-

nævnet i medfør af § 19, stk. 3, i lovbekendtgørelse

nr. 194

af 16. juni 1961, hvorhos den er anket af ejerne af følgende
23 ejendomme: lb.nr.e 2, 3, 11, 12, 14-18, 24-26, 29, 31-34,

39, 40 - alle v/højesteretssagfører

Jørgen Pedersen - samt

lb.nr7 8, 21, 22 og 23 med påstand om fredningens

ophævelse,

subsidiært om højere erstatninger samt ændring af frednings-

•e

servitutten og imødekommelse
ningsnævnet

af visse, allerede over for fred-

fremsatte ønsker med hensyn til udstykning, be-

byggeIse, grusgravning m.v.

e

Københavns Vandforsyning

og Slangerup kommune har

anket vedrørende lb.nr. lo og 37 under hensyn til disse ejendommes udnyttelse til henholdsvis vandindvinding

og rensnings-

anlæg.
Frederiksborg

amtsråd og Slangerup kommune har - i

anledning af projekt om vejforlægning

,

gennem det fredede syd

og øst om Jørlunde by - anket kendelsen med påstand om, at

i

fI

fredningen ikke skal være til hinder for projektets gennemfø-

•

relse mellem vejen og byen, kommunen tillige med påstand om,
at fredningen ophæves forsåvidt angår de vej vejføringen afskårne arealer.
Danmarks Naturfredningsforening
stand om visse ændringer i fredningens
Overfredningsnævnet

har anket med påomfang og indhold.

har den 9. maj 1972 besigtiget

det fredede og forhandlet med de ankende ejere og deres repræsentanter,

højesteretssagfører

landsretssagfører

Victor Hansen for lb.nr. 8,

Andreasen for lb.nr. 23 og højesteretssag-

fører Jørgen Pedersen for de øvrige ankende. Endvidere forhandledes med landsretssagfører

Himmelstrup v/fuldmægtig

Waage for lb.nr. 30,. der ikke havde anket, samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening,

fredningsplan-

- 43 udvalget, Frederiksborg amtsråd, byudViklingsudvalget
FrederikssundGgnen,

for

Ølstykke og Slangerup kommuner og direk-

toratet for Københavns Vandforsyning samt Danmarks Geologiske
,.

Undersøgelse.
t

•

De ankende uddybede og begrundede herunder de nedlagte påstande. Ingeniør Buhlomtalte

byudViklingsudvalgets

til-

bageholdende dispensationspraksis.

Magister Søndergaard, Dan-

marks Geologiske Undersøgelse gav oplysninger om grus- og
andre forekomster på de ejendomme, hvor erstatningskrav i den
anledning var gjort gældende, og konkluderede, at sandforekomsterne var uden særlig værdi, og at udnyttelsesegnede

grus-

forekomster af betydning alene måtte antages at forekomme på
ejendommen Sørisgaard (lb.nr. 32), ligesom på den tidligere
i samme område fredede Egedal.

Overfredningsnævnet

har herefter vedtaget at stad-

fæste den indankede kendelse med følgende ændringer og tilføjelser:

Fredningens omfang.
Den ved fredningskendelsen

fastlagte grænse godken-

des med følgende ændringer:
Lb.nr. 24

af matr.nr. l i, 4 ~ Sperrestrup - tilhørende
S. Sylvest Petersen - udtages det syd for vejen
liggende areal på 4,2 ha, således at alene den
nordlige lod af matr.nr. 4 b på 0,4 ha er fredet.

Lb.nr. 35

matr.nr. 14 ~, Jørlunde by og sogn, 0,6 ha - tilhørende slagtermester Hans Schjødt - udgår af
fredningen.

- 44 Lb.nr. 41

matr.nr. 19 ~, Slagslunde by og sogn, 3,7 ha - tilhørende gårdejer Frede Rasmussen - inddrages under
fredningen.

Fredningens indhold.

,

Fredningsbestemmelserne

med de af Overfredningsnævnet

foretagne ændringer bl.a. vedrørende bebyggelse, udstykning,
beplantning m.v. har følgende indhold, der svarer til det vedrørende den fredede ejendom "Egedall' vedtagne. \

tt

Generelle fredningsbestemmelser.

u·
ledes

Arealerne skal bevares i dcres nuværende tilstand, såat ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme såvidt muligt opretholdes.

~.
Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i
tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk
nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken
bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet
meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning.

I~

~.
Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger
må kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse.

i-i.

I'

Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger samt opførelse af
drivhuse må ikke finde sted. Læ skure , nødvendige for kreaturer,
og master til lokal el-forsyning, kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.

i-l.

,

Arealerne må ikke benyttes til camping eller teltslagning. Bilophugningspladser, oplagsplads er eller lignende anlæg
må ikke etableres.
Skydebaner, motorbaner eller lignende må ikke anlægges.
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
~.
Beplantning med busk- og trævegetation udenfor de nu
eksisterende skovområder må ikke finde sted, ligesom planteskolevirksomhed ikko er tilladt uden for de nu hertil benyttede
arealer.
~.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde.
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~.
Udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf må ikke ske uden tilladelse af fredningsnævnet.
~.
Fredningsplanudvalget skal dog med fredningsnævnets
tilladelse og ejernes godkendelse kunne foretage sådanne
foranstaltninger som beplantning, rydning, ændring af terrænformerne og retablering af søer, for så vidt sådanne skridt
kan begrundes ud fra landskabsæstetiske og rekreative hensyn.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet
amts sydlige fredningskreds.

for Frederiksborg

Særbestemmelser.
Overfredningsnævnet

kan tiltræde de i fredningsnæv-

nets kendelse indeholdte afgørelser vedrørende enkelte ejendomme med følgende ændringer:
Lb.nr. lo.

matr.nr. 12, Sperrestrup - Københavns Vandforsyning:
Fredningen skal ikke være til hinder for sådanne
dispositioner, som af Københavns Vandforsyning
måtte anses for nødvendige for at sikre og bevare den til værket ved Søndersø knyttede vand indvindingsret.

Lb.nr. 11

matr.nr. 19 e, 19 g m.fl., Slagslunde - fru Hertha Hedberg - Det skal være tilladt at bibeholde den på ejendommen indenfor skovbyggelinien i
1964 til børnehave opførte bygning, sålænge denne
benyttes til børnehave- eller spejderformål. Ved
denne benytteIses ophør vil bygningen være at
fjerne.
Det skal ikke være tilladt at foretage nogen udvidelse af denne bygning eller at opføre yderligere byggeri. Endvidere vil 2 uden tilladelse opførte hytter være at fjerne.

-

-

-

e

Lb.nr. 15

matr.nr. 34 d m.fl.~ Slagslunde - administrator
Svend Christensen - Det skal være tilladt at erstatte eksisterende beboelseshus med et nyt hus,
hvis udseende og placering forud skal godkendes
af fredningsnævnet.

Lb.nr. 30

matr.nr. l ~, Sperrcstrup - overingeniør K. Nørlyng - Den ved fredningskendelsen meddelte tilladelse til opførelse af et beboelseshus ophæves.

Lb.nr. 37

matr.nr. 52 ~~ Jørlunde - Slangerup kommune Det skal være tilladt at udvide eksisterende
rensningsanlæg efter forud af fredningsnævnet
meddelt godkendelse •

e

.

4.6-

'

Vejprojekt.
Om den af Frederiksborg

amtsråd og Slangerup kommune

nedlagte påstand om adgang til gennemførelse af et vejanlæg
gennem fredningens nordvestlige del - bestående af en forlægning af hovedvej A 6 syd om Jørlunde by samt eventuelt vej-

•

tilslutning hertil fra vest med tilhørende udfletninger - bemær.kes, at Overfr~dningsnævnet

i overensstemmelse med nævnets

stillingtagen i sagen om fredning af "Egedal" ønsker at stille sig forbeholdent heroverfor og især må nære betænkelighed
ved den sidstnævnte vej tilslutning. Således som disse projekter foreligger oplyst for Overfredningsnævnet,

har dette be-

sluttet ikke at tage endelig stilling hertil, hvorfor sædvanlig ansøgning efter naturfredningslovens

§ 34 til sin tid må

indgives.
Bl.a. som følge af det anførte har Overfredningsnævnet ikke kunnet imødekomme ønsket om at undtage arealer vest
for den projekterede vej fra fredningen ud over, hvad der
følger af det foran anførte om fredningens omfang.

- 47~rstatning.
Overfredningsnævnet
,

har ikke kunnet tiltræde det af

fredningsnævnet ved erstatningstilkendelsen

anvendte erstat-

,.

ningsniveau, men har under hensyn til de fredede arealers karakter af yderzone ved fredningens gennemførelse tilbudt ejerne betydeligt nedsatte erstatningsbeløb

for den gennemførte

fredning. Der har ved fremsættelsen af tilbud ikke efter Overfredningsnævnets

opfattelse været grundlag for at yde erstat-

ning for påståede særlige materialeforekomster

e

-

bortset fra

grusforekomster i ejendommen lb.nr. 32, Sørisgård.
Vedrørende lb.nr. 3, matr.nr. 4 ~ og 51

~7

Jørlunde

by og sogn, tilhørende gårdejer Holger Jessen, har byudviklingsudvalget for Frederikssund-egnen

på forespørgsel udtalt den

19. januar 1973, at opførelse af de for et gartneri nødvendige
bygninger, herunder et beboelseshus,

kunne forventes tilladt

som tilkendegivet i udvalgets skrivelse af 24. maj 1967. Fredningserstatningen

•

for donne ejendom er under hensyn hertil til-

budt forhøjet til 30.000 kr •
De fremsatte erstatningstilbud
med de i konklusionen

er blevet accepteret

opførte beløb, bortset fra følgende 13,

hvor ejerne har ønsket taksation:
Lb.nr.e

3, 4, 8, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 39

og 41, hvorfor Overfredningsnævnet
missionen erstatningsspørgsmålene

har forelagt taksationskomvedrørende disse ejendomme.

Ved en den 30. oktober 1972 afsagt kendelse samt tillægskendelse af 14. marts 1973 har kommissionen fastsat erstatningerne til de i konklusionen anførte beløb, der bortset

·e

fra lb.nr. 3, 22 og 30 svarer tilOverfredningsnævnets

tilbud.

-

48 -

Iøvrigt.
Ad lb.nr. 2:
Ved landbrugsministeriets

skrivelse af 4. september

1972 er for matr.nr. 4 f af Jørlunde by og sogn godkendt fraskilt et areal., matrikuleret

som nr. 4 -'
ac sammesteds, der som

omtalt i kendelsen agtedes afhændet til Slangerup-Jørlunde

og

Ølstykke skytteforening for at blive anvendt til skydebane.
Da skydebanearealet

oprindelig var angivet at ville andrage

0,5 ha, men det af landbrugsministeriet
1,1195 ha, har skytteforeningen

er oplyst at andrage

på forespørgsel udtalt, at

det yderligere areal ikke skal benyttes til skydebane, men
hvorfor udvidelsen kan tiltrædes.
alene er erhvervet af sikkerhedsmæssige grunde,/ber er om denne benyttelse lyst særskilt deklaration den 23. marts 1972.
Ad lb.nr. 21, matr.nr. 8 ~ Slagslunde, fhv. typograf Johannes
Pedersen. Ejendommen er afstået til Stenløse kommune, hvorfor
nærværende kendelse vil være at tinglyse som adkomst for kommunen til ejendommen, der overtages pr. l. april 1973 .

•

Omkostninger.
Det er ikke stemmende med Overfredningsnævnets

praksis

generelt at tilkende omkostninger i en sag som den foreliggende. Man har dog efter omstændighederne,
ningsnævnets kendelse vakte forventning
kostninger med de i konklusionen

grundet den ved fredherom,

godkendt om-

anførte reducerede beløb. Det

bemærkes, at der ikke er tilkendt omkostninger for sagens behandling ved taksationskommissionen
Højesteretssagfører

bortset fra lb.nr.3 og 30.

Jørgen PedersGn har for Overfred-

ningsnævnet nedlagt påstand om tilkendelse af omkostninger vedrørende 5 af fredningspåstanden

oprindeligt omfattede ejendom-

- 49me9 som - efter foretaget besigtigelse - blev udtaget af fredningen af fredningsnævnet.

I overensstemmelse med praksis i

sådanne tilfælde finder Overfredningsnævnet9
'.

at der bør til-

kendes omkostninger vedrørende disse ejendomme med de nedenfor
under lb.nr.e

42, 439 44, 45 og 46 opførte beløb. Det allere~

de tilkendte omkostningsbeløb

til lb.nr. 28 vedrørende den ud-

tagne ejendom, 500 kr., godkendes.

PJstatningsfordeling.
Overfredningsnævnet

har besluttet, at erstatningsud-

giften vil være at udrede af statskassen med 9/10 og af Frederiksborg amtskommune med l/lo.

Et kort nr. 2-105 visende det fredede areal, der ialt
udgør ca. 403 ha, er vedhæftet nærværende ken~else.'
Det bemærkes vedrørende lb.nr. 32, at matr.nr.
52 ~
,
er inddraget under matr.nr. 13 a og matr.nr. 52 h under matr.
nr. 13 h, begge af Jørlunde by og sogn9 hvilket er anført på
kortet.
T h i

b e s t e ID m e s :

Den af fredningsnævnet

for Frederiksborg amts sydlige

fredningskreds den 23. februar 1972 afsagte kendelse om fred-

. ..

ning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup stadfæstes med. foranstående ændringer.
I erstatning udbetales følgende beløb vedrørende de
nævnte ejendomme samt de ligeledes anførte omkostningsbeløb:
Lb.nr.

Matr. nr.

2.

4 a, 4 f
51-l=l,5r d,
Jørlunde ny

Navn
Gårdejer Valdemar Hansen

Erstatning

35.000 kr.

Omkostninger
4,iO

kr.

-

e

Lb .nr.

.

Matr. nr.

Erstatning

Omkostninger

SlangerupJørlunde og
Ølstykke skyt-=
teforening

3.

4 ~, 51 c
sammested

Gårdejer Holger Jessen

35.000

"

500

"

4•

3 1, 5 ~,
lo k
sammested

Entroprenør
Thorkild Bahara

20.000

"

500

"

5.

8 b, 8 k
lo B" lo ,2"
lo ,E, lo ,9"
lo r
sammested

Dansk Smedeog Maskinarbejderforbund

O

"

O

"

6.

8 ~, lo m
sammested

Arbejdsmand
Hans Larsen

O

"

O

"

7.

8 h, 8 l
sammested

Lilian Mose

O

"

O

ti

8.

l
l

30.000

"

500

ti

I.

.,

e)

Navn

4 ~,
Jørlunde by

~

•e

'0 -

O kr.

O kr.

-

II

~"

~,

l ~,

f,

7 b
sammested

Boet efter fru
Anne Marie Boserup v/William Boserup

a~ ,

40
Slagslunde
by

Staten ved
forstvæsenet

O

"

O

ti

lo.

12
Sperrestrup
by

Københavns vand~
forsyning

O

"

O

ti

ll.

19 E" 19 ~,
38 ~, 39
Slagslunde
by

Fru Hertha
Hedbcrg

20.000

"

400

ti

- 51
-Lb.nr.

..

19 E" 19 ~, Gårdejer Ole
Nielsen
19 ~, 21 b
37 b,Slagslunde by, 2 d
Sperrestrup by

13.

38 b
sammested

Inge Jensen

14.

34 ~, 34 ~
sammested

15.

li

--

,

11.000 kr.

300 kr.

O

"

Ingeniør J.
Grum-Schwensen

2.000

"

250

"

34 d, 37 a
sammested

Administrator Svend
Christensen

10.000

"

300

"

16.

?4 e

Mekaniker Axel
Nielsen

O

"

O

"

17.

Gartner Carl
35 og 36
saIllILested Gjcdsted

20.000

"

400

"

18.

8 ~, 8 b
33 b, 34 ~
sammested

Proprietær H.
Toxværd

65.000

"

600

"

19.

8 ~, 33 c
sammested

Parcellist Åge
Christiansen

6.000

"

O

"

20.

8 i, 8 n
sammested

Toldinspektør
Robert Smith

O

"

O

"

21.

8 m
sarnmested

fhv. typograf
Johs.Pedersen

4.392

"

O

n

22.

33 ~
sammested

fru Skræddermester Poul
Madsen

3.000

"

O

"

23.

11 1, 18 b
18 d, 18 f,

Gårdejer Gunnar Andreasen

25.000

"

400

"

.
I

Omkost.-:
ninger

"

I
:

Erstatning

O

e

e

Navn

12.

'

e

Matr. nr.

-

-

- ter.
...
J11D.es

-

~

e

-

-

-Lb.nr.

•
."

Erstatning

Omkostninger

4 ~,
Sperrestrup
by

Landmand Svend
Sylvest Petersen

25.

3 ~, 4 d,
sammested

Landmand Knud
Møller

22.000

II

400

II

26.

l 1" 4 ~,
samme sted

Fru Gerda Lund
Svendsen

43.000

"

500

II

27.

2 ~, 2 ~,
3 ~ 4 h,
4 ;i;, , 4 e
sammested

Overlæge dr.med.9o.000
Erreboe-Knudscn

"

700

"

29.

l ~, l b
sammested

Gårdejer Arne
Hoeck Kofoed

65.000

n

600

"

30.

l ro
sammested

Overingeniør
20.000
Kristian Nørlyng

"

2.000

"

31.

l

.s.,
4 .s.,

3 b
5 a
sammested

Gårdejer Karl
Marius Poulsen

65.000

"

600

"

32.

13 ~, 13 h,
Jørlunde by

Gårdejer Hans 300.000
v. AlgreenPetersen, Sørisgård

"

3.000

"

33.

13 f, 27
og 52 .ssammested

Maskininspektør H. v.
Jessen

10.000

"

300

"

34.

lo ~, lo t
52 cl.
sammested

Gårdejer Holger Due

35.000

"

400

"

e'

-

Navn

24.

",
\ ,Ilt

e

Matr.nr.

52 -

1

1.000 kr.

300 kr.

e'J
e

4'

•

•
.. .

-e

- Lb .nr.

Matr.nr.

53 Navn

Erstatning

Omkostninger

37.

52 ~
dørlunde
by

Slangerup
kommune

O kr.

38.

52 e
sammested

Knv.d Larsen

O

"

O

"

39.

6 .~. 15 a
sammested

Gårdejer Erik
Jacobsen

10.000

"

300

"

40.

12 a
sammested

Gårdejer Helge Rasmussen

3.000

"

250

"

41.

19 a
Slags lunde
by

Gårdejer Frede Rasmussen

5.000

"

O

"

-

O kr.

Udtagne ejendomme, alle repræsenteret af
højesteretssagfører Jørgen Pedersen.
28.

2 a
Sperrestrup
by

Espen Larsen

500

"

42.

l f
sammested

Axel Rasmussen

250

II

43.

l n
sammested

Bjarne Andersen

250

II

44.

29 ~, 30
Jørlunde by

E. Andersen

250

"

45 .

4 d
sammested

Sv. Klamrnt

250

"

46.

l ~
Sperrestrup
by

Eli Schelling

250

"

955.392 kr.

15.650 kr.

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

- 54 Erstatningsbeløbene

forrentes med 8 % p.a. fra 23.

februar 1972 til anvisningsdatoen,

medens omkostningsbeløbene

ikke forrentes.
Af erstatningsudgifterne
t

med renter som ovenfor nævnt

udredes 9/10 af statskassen og l/lo af Frederiksborg

amtskommu-

ne.
Nærværende kendelse vi~ være at tinglyse som adkomst
for Stenløse kommune til ejendommen matr.nr. 8 ~ Slagslunde
by og sogn, idet der med hensyn til påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Udskriftens

rigtighed bekræftes:

G. Hermann

•
,.

L~.nr.

Matr.nr.
Ejendommens

art

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Tilkendt

Ejendomsskyld

ønskes fredet

AI § l~

krav fra

erstatning

erstatning

ejer

og sagsom-

kr.

kr.

kastninger.
kr.

Ejer

Grundværdi

BI § 25 stk. 2

Ejend. beliggenhed

14.alm. vurdering

Cl

ha

ha

~

~rlunde

-

sogn

Slangerup

kommune

~

J'~

e
~

•

~

~e ~h 5a 5k l~c
l~e 52b 52f

1.

andre

AI 61,5

>

Landbrugsejendom

1.500.

BI

~

Cl

0,1
:Je sæ skilt sag.

10,9

---

r.

13,1

~

454.500 kr.

Jørge

eldsen

~h 5

~

~
Egedal, Jørlunde.

o

e

der er p!lagt
fredskovspligt

~
del
a

2.

4

f

4

a

41 51

d

51

36.5319 m2
heraf vej 6001 m2

af 4a og hele
518, 51d og

l.

.

laEdbrugseje::dom
-"

600.000 kr.

gå-rdejer Valdemar

303·000 kr.

12,1

AI 11,6
0,5
C • skydebane

Cl

150.000,O

55.000,800,-

hvoraf 0,5
udgør parcel
til skydebane.

Hansen
Jørlunde.

a

4e 51°

m2 heraf
vej 670 m2
1.8960

Ubebygget
gårdejer

e

ejendom
Holger

1,8

A: 1,8

67·500,-

9.000,500,-

12.800 kr.
12,800 kr.

Jessen
Jørlunde

~i 5m lok

4·

7.9907 m2

8,0

Al B,o

400.000,-

40.000,1.000,-

Landbrugsejendom
entreprenør
kild Bahara
Jørlunde
..

_ .._-

Thor-

Løbe nr.

e

Matr.nr.
Ejendommens

art

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

lIeregnet

Tilkendt

Ejendomsskyld

ønskes

AI

§ 13

krav fra

erstatning

erstatning

III

§25 stk. 2

ejer

Ejer

Grundværdi

Ejend. beliggenhed,

14.alm.

sogn

Jørlunde

by

og sagsomkostninger•

C: andre

vurdering
ha

Jørlunde

fredet

ha

kr.

kr.

kr.

I

Slangerup

Sb Sk lob 100 10P
loq lor

5.

kommune.

l5.S645 Øl2

15,9

AI 15,3
lh

O

O

0,6

KursusejendoØl

e

Dansk sØlede- og
maskinarbejder-

I

forbund

•
6.

Jørlunde

sg

10

m

1306 Øl2

0,1

AI

O

erstatnings-

0,1

krav
Eenfamiliehus

125·000

11.100 kr.

Hans Larsen

-

kr.

.

0_. ~

Jørlunde

- --- .~
7·

-- ---- --

- - -~_. - -- - ---

Sh SI

- - - - ~.-.-

1452 Øl2

--~---------- - --------0,1

AI

0,1

--

--------- -_._erstatnings-

-. -

----

_ .. _-

_.- -- ----

O

krav
Eenfamiliehus

:
e

Lillian Mose
Jørlunde

Id le Ir 19 7b

24.4165 m2

16,9

AI

4,1

2.711.685,-

45.000,-

III 12,8
Landbrugsejendom

350.000 kr.

boet efter
Anne Marie lloserup

141.800

m.fl.v.

0,-

kr.

kontorchef

William Boserup.
Jørlunde

---f------+------+-----1r------t------t----+-----9·

Slagslunde

by og

Sten10se

kommune.

~
9.0604 m2

40

9,0

Skovfogedbo lig
Staten,

Forstvæsnet

Slagslunde

ikke særskilt
vurderet

Fredskov

llt

9,0

O

O

--:e,-.----...,.----...,.-----r----...---....-----,---Løbe nr.

Matr.nr.
Ejendommens

art

Ejer
Ejend. beliggenhed

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Ejendomsskyld

ønskes fredet

AI § l~

krav fra

erstatning

Grundværdi

BI § 25 stk 2

ejer

l4.alm. vurdering

Cl

erstatning

oe

segsom-

kostninCer•

andre
kr.

kr.

ha

ha

Tilkendt

kr.

- - --+---------I---------!------+--------+------+------+-----Jørlunde

sogn

Sperrestrup

Ølstykke

by

kommune.

10

12

e

Vandforsyningsareal

AI

0,2

2

1. o~lo m

o

0,2

0,-

heraf vandløb

Københavns

570 m2

kommune

Sperrestrup

~
Slags lunde by og

Stenløse

Arealerst.

kom~une.

151. 700,-

sogn.

ll.

-19°, 199

med tillæg af
15.4658 m2
heraf vej 500 m2

~8a ~9

-

'-...
Hertha Hedberg

160.000,-

m.m.

30.000,-

eoo,-

500 m

2

.

Landbrugsejendom

BI 15,4

15,5
heraf vej

Slags lunde

Slagslunde

:

by og

Arealerst.
71.623,-

sogn.
19b 19d 1ge 21b

6.3193
heraf vandløb

~7b
?d Sperrestrup

betinget

160m

AI

0,8

BI

6,7

90.000,-

17 .000,600,-

x)

Landbrugsejendom
Lars William

7,5

med tillæg af

Hansen

skøde til

Asger Dragsholt
::;perrestrup.

150.000 kr.
72.500 kr.
Ole Nielsen
x)

og Ve ner Tostenæs

2d Sperrl'stru

by,

Jørlu"r\l'

og
s en - 0Jstykke

komn ml'.

intet erstat-

Slags lunde by og

ningskrav.
sogn.
0,2

~
grundmuret
Inge Jensen

~

Slagslunde.

hus.

BI

0,2

0,-

LØl__

•

Matr.nr.

Areal

Ejendommens

art

m2

Ejendomsskyld

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Tilkendt

ønskes

AI § 13

krav fra

erstatning

erstatning

ejer

fredet

Ejer

Grundværdi

BI § 25 stk. 2

Ejend. beliggenhed

14.alm. vurdering

Cl andre
ha

ha

og ssgsomkostninger.

kr.

kr.

kr.

Slags lunde by og
Stenløse

sogn

-a

14.

34

kommune.

2.4907 m2 heraf

34°

2,5

III

2,4

24.000,-

vej 340 m2

•
~

l5·

landbrugsejendom.

ing. J. Grum -

5.000,500,-

200.000 kr •
37.200 kr.

Schwensen
Slags lunde

d

34

a

7.5502 m2

37

Landbrugsejendom

7,6

AI

0,1

Arealerst.

15.000,-

BI

7,5

58.500,-

600,-

140.000 kr.

med ti11æe af
200.000,-

Svend Christensen

Slagslunde

-

.

71. 500 kr.

.

l6.

e

2575 m2heraf

34

vej 383

-'
•
7.

Eenfamiliehus

60.000 kr.

Mek. Axel Nielsen
Slagslunde

17.500 kr.

35 og 36

0,3

BI

0,3

25.000,-

AI

1,5

124.182,-

12.41a2 m2

12,4

BI 10,9
Gartneri
gartner

230.000
Carl Gjed-

0,-

m2

30.000,800,-

kr.

111.300 kr.

sted
Slags lunde

aa ab 33b 34b

a.

-

landbrugsejendom
i
d e
forening med a a
ag al

H. Toxværd,Schjellerupgård
Slags lunde

vej 2240 m2

af aa ab 33b
34b I 41,6

(gårdlod

heraf vej 0,6

42.5312

m2 heraf
0,9 ha)

AI 12,0
BI 29,0

425.000,-

115.000,1.800,-

Løbe nr.

e

Matr.nr.
Ejendommens

art

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Tilkendt

Ejendomsskyld

ønskes

AI § 13

krav fra

erstatning

erstatning

ejer

fredet

Ejer

Grundværdi

BI § 25 stk. 2

Ejend. beliggenhed

14.alm. vurdering

Cl andre
ha

ha

og sag Bomkostninger.

kr.

kr.

kr.

Slags lunde by og
Stenløse

sogn

19

-c

og 33c

8

kommune.

2.2201 m2

2,2

AI

2,2

125.000,-

Landbrugsejendom

i

forening med loc
loe og log

e

•

8·5043
135.000

11.000,0,-

ialt
m2
kr.

I

Aage Christiansen
Slagslunde

8

i

og 8n

I

4609

Sommerhus

I,

50.000 kr.

m2

0,5

AI

0,2

BI

0,3

AI

0,07

BI

0,08

AI

0,9

BI

0,3

AI

9,6

34.000,-

0,0,-

100.000 kr.

Robert Smith, ny

23.000 kr.

ejer 23/6 1970

Slagslunde

-..

.

21.

8 m

.
1450

11.2

vej 308
Ubebygget

:

,

typograf

parcel

heraf

0,15

m2

25.000,-

4.000,0,-

11.400 kr.

Johs.

Pedersen

11.400 kr.

S1agslunde

33a

1.1680 m2

grundmuret
skrædder

hus.
Poul

135.000

1,2

250.000,-

0,0,-

kr.

46.700 kr.

Madsen
Slags lunde

23·

111 18b lBd lBf 32

10.0930 m2 heraf
vej 123B

-

Landbrugsejendom

m2

45·700 kr.

ubeblgget
gdr. Gunnar Andreasen
Slagslunde

45.700 kr.

10,0

BI

0,4

100.000,-

45.000,0,_

I
I
I
I

l

r "be nr.

'e

Matr.nr.
Ejendommens

art

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Tilkendt

Ejendomsskyld

ønskes fredet

AI § 13

krav fra

erstatning

erstatning

ejer

Ejer

Grundværdi

BI § 25 stk. 2

Ejend. beliggenhed

14·alm. vurdering

Cl

ha

oe

andre

ha

ssgsom-

kostninger•
kr.

kr.

kr.

--Jørlunde

sogn,

Sperrestrup
24.

Ølstykke

by

li og 4b

kommune.

8·7835 m2

4,6

AI

4,6

38.000,-

23.000,600,-

Landbrugsejendom

•

•

140.000 kr.

Svend Sylvest
Pedersen

79.800 kr •

Sperrestrup

3a og 4d

44.4608 m2

1,1

AI

9,0

80.000,-

Landbrugsejendom

45.000,800,-

7,9
570.000 kr.

Knud Møller, :Bygård. 371. 000 kr.
Sperrestrup
.26.

.

.-..

11 og 4a

19·1158 m2

18,1

AI 16,3
BI

-:
27·

•

Landbrugsejendom

350.000 kr.

Gerda Lund 3vendsen.

170.500 kr.

Vange gård

(gårdlod

170.000,-

80.000,1.000,-

1,8

1,0 ha)

Sperrestrup

2b 2° 3° 4h 4i 4e

38.7698 m2

Landbrugsejendom

560.000 kr.

E.O. Errebo Knudsen

217.000 kr.

38,2

AI 36,6
BI

1,6

AI

1,3

570.000,-

180.000,2.000,-

Sperrestrup

28.

2 a

36.4414 m2

1,3

Ejendommen ud år af fredni gssagen.
0,-

Landbrugsejendom

e

i

500,-

forening med leog 11

750.000 kr.

Espen Larsen

416.000

Bakkegård.
Sperrestrup

kr.

Løbe nr.

Matr.nr.
Ejendommens

art

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings-

Beregnet

Tilksndt

Ejendomsskyld

ønskes fredet

AI § 13

krav fra

erstatnin8

erstatning

BI § 25 stk 2.
Cl andre oe; 4·

ejer

ha

kr.

Ejer

Grundværdi

Ejend. beliggenhed

14.alm. vurdering
ha

Jørlunde

•

•
30.

kr.

kr.

sogn,

Sperrestrup

29·

og SS/lsomkostninger•

~lstykke

by.

la og Ib

kommune.

30.6568 m2 heraf

28,8

vej 5206 m2

heraf vej

Al 28,3

280.000,-

140.000,1.800,-

0,5 ha
Landbrugsejendom

390.000 kr •

Arne Hoeck Kofoed

169.000 kr.

Damgården
Sperrestrup

l m

Ubebygget ._p~rcel

~4.900 kr.

overing. Nørlyng

14·900 kr.

0,1

88.200,-

21,0

A: 25,6

210.000,-

heraf vej 0,2

BI

79,3

AI 12,1

0,1

1460 m2

AI

0,800,-

Sperrestrup

-

:
31.

•

IC 3b 4c 5a

2

heraf vej 2013 m

1.800,-

1,2

Karl Marius
Poulsen,

Ellehøj

148.700 kr.

Sperrestrup

!!.2E!!-

h

13a 13

by og
a

52

h

og 52

79.3112 m2

BI
landbrugsejendom
og gartneri

950.000 kr.

Hans V. Algreen-

e

130.000,-

370.000 kr.

Landbrugsejendom

Jørlunde

32.

26.9949 m2

Petersen
Sørisgård.
Jørlunde

511. 500 kr.

7,2

1. 840. 000,-

400,000,5.000,-

.nr,

Matr.nr.
Ejendommens

art

Ejer
Ejend. beliggenhed

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings

Beregnet

Tilkendt

Ejendomsskyld

ønskes fredet

Al § 13

krav fra

erstatninB

erstatning

§ 25 stk 2.

Grundværdi

BI

14.alm. vurdering

Cl andre og 4·

kostninger.
kr.

ha

ha

og sagsOm-

ejer
kr.

kr.

kJlstykke kommun

Jørlunde '.:>y
og
sogn
f

33.

27 og 52c

13

4.0069 m2

4,0

Al

4,0

20.000,-

50.000,-

600,LandbrugGejendo~

•

••

250.000 kr •

H. v. Jessen.
Jørlunde

44.000 kr.

loa lot 52d

26.1985 m2

Landbrugsejendom

500.000 kr.

Holger Due

202.000 kr.

12,8

AI

9,7

BI

3.1

A:

0,2

B:

0,4

50.000,-

150.000,-

eoo,-

Bro~ård
Jørlunde

-.
14

35·

.- .
e

Jørlunde

SLangerup
by

5750

kommune

m2

0,6

og sogn.
Eenfamilienus

170.000 kr.

Hans Schjødt
Jørlunde
..

47.200 kr.

0,-

40.000,-

0,-

_--

_6.

I

14 g

•

1. 5578 m2
heraf vej 674 m2

Erhvervsejendom

33·900 kr •

Dansk lan<ibr",gs

33.900 kr.

1,6

AI

0,8

B:

0,8

Al

0,7

Eje'1dol"!'ler
u .:~r

;"f

freel ingen

andels maskinind-

I

køb a.m.b.a.
Jørlunde

1
52

g

Ubebygget

I

I
,

I

6697 m2

inben

0,0,-

parcel

K1o~krensninGRan]æL
Sl~m6e::-upKommune
Jørlunde

0,7

Løbe nr.

Matr.nr.

Areal m2

Areal der

Nettoarealer

Erstatnings

:Beregnet

Ejendommensaart

Ejendomsskyld

ønskes

AI § l}

krav fra

erstatninB

Ejer

Grundværdi

ejer

Ejend. beliggenhed

l4·alm.

BI § 25 stk 2.
Cl andre og 4·
ha

kr.

fredet

vurdering
ha

Jørlunde

by og
kommu~

sogn

Slangerup

52 e

1.1781 m2

-38.

•

•
39.

Tilkendt
erstatning
og sagsomkomstnineer.

kr.

kr.

.
1,2

AI

1,2

170.000,-

0,0,-

Beboelse

og værk-

sted

85.000

Knud Larsen

22,500 kr •

kr.

Jørlunde

6d og 15a

m2

28.8605

Landbrugsejendom

625·000

Erik Jacobs'E1I1

24:7'.
}oo kr.

2,7

A:

1,4

BI

1,3

AI

1,3

150.000,-

10.000,500,-

kr.

Skovgård.
Jørlunde

-

:

40.

•

Jørlunde

by og

sogn.

-

12 a

~lstykke

kom~une.

26.2253

2

m

1,3

14 .000,-

6.000,500,-

Landbrugsejendom

500.,000 kr.

Helge Rasmussen.

240.500

kr.

Jørlunde.

T,..l'-ø

'1r.

"-"1, ?~-35, 37-40

1n1 t:

39t.,

p h~

q.1o~.'151o,-

1.505.000,24·100,-

1

(særskilt

Fredet areal ia1t:

sag)

73,1 ha
467,9 hl?

OVER FREDNINGSNÆVNET>

gh/tk

sY go

REG. NR.

UDSKRIJ!'T
a f

OVER~REDNINGSNAN1~TS K~~DELSESPROTOKOL

År 1974,
net kendelse

den 15.august

i sag nr.

2130/71

"Egedal"

- matr.n!"'. 5.§:.

ejendom

af fredningsnævnet

under

, afsagde

m.fl.

om frednjng
Jørlunde

er udtaget

den for de c>ffiliggendeare&ler

førte fredning,
af 20. august

s tadfæstet

1973

(OfD.

hedder
"'"

det:

af ejendommen
og sogn, hvilken

til særskiJt

bellandl~nb

i Jørll..;'Dlle
!TI. v. gennem-

ved overfredr;ingsn3.:rv118ts
hendclDe
2145/72).

I dem. af fredningsnævnet
lige fredningsk~Gds

by

overfreclningsll&N-

for l~rodGriksborg

den 24. s8ptember

amts

syd-o

1971 afsagt e kendelse

- 2 II
1\

Ved skrivelse
forening begæret

af 25. marts 1968 har Danmarks

fredningssag

rejst vedrørende

~aturfrednings-

arealer

af Jørlun-

de, Slagslunde

og Sperrestrun

byer~ vest for Slagslunde

ved skrivelser

af henholdsvis

16. december 1968 og 28. januar 1971

fra samme er fredningspåstanden
dring i matrikelangivelsen,
udgår af den påståede

ændret~

fredning.

"Denne fredning,

af 25. marts 1968 blandt andet:

der er et naturligt

omkring det store dalsystem

søer sikrer ca. 500 ha af den vestlige
Naturpark.

Denne naturpark,

har søgt bevaret

som en rekreativ

store arealer

og Farum

del af den såkaldte Farum

og landskabelig

helhed,

betydelige

stræk-

i vest.

fredninger

er sikret ved fredskovpligt

i dette
eller

fredningsplan.

Under den successive
det vest for Slaeslunde
ringsliste

Området~

sikring af Farum Naturpark

som fredningsplanudvalget

er i sin landskabelige

til de øst og sydøst for liggende

har tillige fået en afvigende

og landskabelig

på grund af de særlige afløbsforhold,

ste istids afslutning

og Danmarks

har udarbejdet.

der ønskes fredet,

ling nært knyttet

har områ-

skov længe stået øverst på den priorite-

for fredninger,

Naturfredningsforening

formning

Buresø, Bastrup

i øst til Jørlunde

Der er siden 1934 foretaget

tinglyst

led i fredningsplan-

som man siden 1942 fra mange sider

ker sig fra Farum-Furesøornrådet

område~ ligesom

således at der sker æn-

og således at en række matrikelnumre

Det hedder i skrivelsen

lægningen

skov, og

har ~jort sig gældende

udvik-

arealer, men

betydningsfuld

ud-

der ved den sidi dette område un-

der isens endelige afsmeltning.
De brede dalstrøg~

der ganske dominerer

landskabet,

er i

- 3 deres oprindelige

anlæg fortsættelsen

af de store tunneldalsy-

stemer, der kan følges langt østpå. Bastrup-Buresø

dalen fortsæt-

ter således vest for Stenesknold

i den meget smukke afløbsdal

langs sydsiden af Jørlvndevejenj

og den store tunneldal

Ganløse Eged og Pr~steskov
ge del af Slagsluude
Endelig

fortsætter

vestover

syd om

gennem den sydli-

skov (med blandt andet Nysø) og Jørlunde

forts, tt~r den brede Sperrestrup-dal

med Kollensø

sø.

videre

mod sydøst over 2tenlille-Veksø.
Hele dette dalsystem,
vestligt

der stort set kan indordnes

og Gt sydøst-nordvestligt

forløb,

i et øst-

er oprindeligt

met inde undor iEJen Bom afløbsvej e for smeltevandet,

udfor-

der søgte

mod vest. ~.1iltider fandt der afl€'jring sted i disse tunnelløb ,
og et nyt landskabsel.ement - åse - o-pstod. Det meget
Kasbjerg

parti ved østenden

dan åsdannelse,

af Jørlunde

særprægede

sø må opfattes

oe kan ses som de vestligste

udløbere

som en såaf åsbak-

kerne langs sydsiden af Ganløse Eged og Præsteskov.
De~~e geomorfologiske
det i dag fremtræder

udvikling

er baggrunden

med så rig en landskabelig

vidtstrakte

landbrugsarealer

lavningerne

i de udtørrede

dominerer

for, at områ-

variation,

i det kuperede

de

terræn. I

I~

og mosedrag.

Mindre

der kontrasterer

arealer

markant

somme og skånsomme

søer brydes markarealerne
er tilplantet

i dag bidrager

skabets høje landskabsæstetiske

}'redningBbeotemmelserne

"

værdier,

for at fo~skønne

der ikke ukritiok

Landskabets

ligeledes

spar-

til land-

karat.

Området,s pædagogisk-videnskabelige

stræbeIser

med nåle- og løvtræer,

mod landbrugsarealerne.

bebyggelse

af vide eng-

værdi er betydelig.

skal ikke hindre velbegrundede
og udvikle

bør betragtes

stedets særlige
som endemålet,

be-

skønhedsmen som

et udgangspunkt.iI
Danmarks

Geologiske

Undersøgelse,

Geologisk

Rigsinstitut,

-4~

har i skrivelse

af 29. februar 1968 fuldt ud anbefalet

tigt støttet den fremsatte
Fredningspåstanden
"Bebyggelse

begæring

og kraf-

om fredning.

har følgende

indhold:

skal ikke være tilladt, bortset fra bygninger,

der er nødvendige

for driften af allerede

eksisterende

landbrugs-

ejendomme.
Sådanne bygninger

skal opføres i tilknytning

til den eksi-

sterende bebyggelse.
Opstilling

af skure, boder, master,

eller andre skæmmende
Arealerne

indretninger

må ikke benyttes

Bilophugningspladser
Motorbaner
Arealerne

må ikke finde sted.
til camping.

må ikke etableres.

må ikke anlægges.
må ikke benyttes

Beplantning
sterende

transformatorstationer

til henkastning

med busk- og trævegetation

skovområder,

Terrænformerne

af affald.

uden for de nu eksi-

må ikke finde sted.
må ikke ændres ved afgravning

eller opfyld-

ning.
De

påtaleberettigede

ne foretage

•

sådanne foranstaltninger

terrænformerne
kan begrundes

og retablering

tillægges

sydlige fredningskreds,
og Roskilde

som beplantning,

kun-

ændring af

af søer, for så vidt sådanne skridt

udfra landskabsæstetiske

Påtaleret

deriksborg

skal dog med ejernes godkendelse

og rekreative

fredningsnævnet

hensyn.

for Frederiksborg

fredningsplanudvalget

for København,

amts
Fre-

arntsrådskredse og Danmarks Naturfrednings-

forening. "
Efter at sagens behandling
indhentet

,4It)

tingbogsattester

havde været forberedt,

vedrørende

te nævnet i et møde den 13. december
naturfredningslovens

og der var

de enkelte ejendomme,

bestem-

1968, at der med hjemmel i

§ l forelå tilstrækkelige

grunde til iværk-

- 5 -
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sætteIse af den begærede
fredningssag

vedrørende

fredning,

en række ejendomme

nwvnte tre byer, således
Herom indrykkedes

og at der herefter

som det fremgår af bilagene
bekendtgørelse

cember 1968 og Frederiksborg

Samtliee lodsejere

.1_

erstatning,

l og l a.
for 17. de-

sagen påny efter indvars-

og i den følgende

med de enkelte lodsejere,ligesom

tt

i Statstidende

i de oven-

Amtsavis.

Den 17. april 1969 behandledes
ling til lodsejerne,

beliggende

rejstes

ejendommene

har modsat

såfremt fredningen

tid forhandlede

nævnet

blev besigtigeto

sig fredningen

og forlangt

gennemføres •

Specielt med ejeren af ejendoml118n I!E.,ggdal"
i Jørlunde,
matr. nr. 3 e, 3 h, 5 a, 5 k, 13 c, 13 e, 52 b og 52 f Jørlunde
by og sogn, direktør
indgående

Jørgen Prien Kjeldsen,

forhandlinger

har der været ført

navnlig med henblik på at udnytte

ejen-

dommen som dyrepark.
Efter at direktør

Kjeldsen

ved døden, blev fællesboet
de ægtefælle
sagførerne

og direktør

Helge Nielsen

i efteråret

efter direktør

Kje1dsens

1970 var afgået

Kjeldsen

og efterleven-

særbo udleveret

til landsrets-

og Otto Pers, København,

som executores

testamenti.
Executorerne

optog forhandlinger

grav I/S, Uve1se pr. Slangerup,
at grave grus på nærmere
overenskomst

med firma Langebjerg

om overdragelse

angivne

arealer

af 28. januar 1971 meddelte

ning fra l. april 1971 ovennævnte
grave, bryde og erhvervsmæssigt
lejer (betegnet

udnytte

executorerne

ved

med virk-

eneret til at

de på nærmere

angivne

som nr. l, 2 og 3) forekoTILllendematerialer,

som sten, grus og sand m.v. for perioden
Overenskomsten
garanteret

af retten til

af ejendommen,og

entreprenører

indeholder

minimumsafgift

så-

inGtil lo januar 1981.

blandt andet bestemmelse

på årsbasis

Grus-

stor 50.000 kr.

om en

,

I

- 6 -
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Spørgsmålet
ejendommen

om denne overenskomst

og om beplantning

af

af nævnet på møder den 4. februar 1971

blev behandlet

og den 24. februar 1971.
I sidstnævnte
fredningspåstanden
udenfor

møde tilkendegav

n8vnet, at bestemmelsen

om, at beplantning

de eksisterende

skovområder

med busk- og trævegetation
ikke må finde sted, i nævnets

kendelse vil blive ændret derhen, at beplantning
nåletræer,

i

af arealerne

med

der dyrkes med salg som juletræer for øje, vil blive

tilladt.
Endvidere

tilkendegav

nævnet i samme møde, at man for så

vidt angår ejeren af "Egedal" vil være sindet at meddele
sation til at udnytte

grusgravningsretten

lejer, der er betegnet
forbindelse

af retten at anbringe

og barakbygninger

Som følge af ovennævnte
ende grusgravning

på "Egedal"

med firma Langebjerg
lægsoverenskomst
nimumsafgift

for så vidt angår de

GI~sgrav

på årsbasis

Nævnet behandlede
dal" i en række møder,

de nødvendige

med videre.

tilkendegivelse

fra nævnet angå-

optog executorerne

ny forhandling

I/S, hvilket resulterede

af 28. juli 1971, hvorefter
nedsættes
yderligere

i en til-

den garanterede

mi-

fra 50.000 kr. til 25.000 kr.
sagen for så vidt angår iIEge-

senest den 6. september 1971.

Nævnet besluttede
vidt angår ejendommen

til i

som nr. l og 2, samt dispensation

med udnyttelsen

grussorteringsanlæg

dispen-

derefter at træffe en delafgørelse
"Bgedal",

grund af de store økonomiske
bindelse med grusgravning

for så

idet ejeren af denne ejendom på

interesser,

der står på spil i for-

på ejendommen,

fandtes at have krav på

en hurtig afgørelse.
Nævnet besluttede
om, at arealerno
hæftede

at fastholde

sin tidligere

l og 2 kunne udnyttes

kort betegnet

tilkendegivelse

til grusgravning

(på ved-

som areal I) og at der uanset fredningspå-

- 7 standen gives tillaeelse

til dyrkning af nåletræer

som juletræer

og til skæring af pyntegrønt.
Herefter

fredes ovennævnte

påvist på det vedhæftede
3 h9
sogn9

ejendom "Egedal"

som nærmere

nemlig matr. nr. 3 e9

landinspektørkort9

del af 5 a, 5 k, 13 C9 13 e, 52 b og 52 f Jørlunde
i overensstemmelse

ning nedlagte

by og

med den af DaTh~arks Naturfredningsfore-

påstand med følgende ændringer~

l. Det tillades

ejeren af ejendomnlen at udnytte det på vedhæftede
område på ca. 77500 m2 til grav-

kort som areal I betegnede

ning af grus m.v. med ret til indretning
ne anlæg efter nærmere
2. det tillades

forhandling

af de hertil fornød-

med nævnet9

ejeren at dyrke nåletræer

og

som juletræer

og til

skæring af pyntegrønt.
Med bemærkning,

at fredningen

omfatter ialt 7391

ejendommen

ligger i landzone

ejendommen

pr. l. august 1969 udgør 1.500.000

en for bele ejendommen
de erstatning

og at ejendomsskylden

at

for hele

kr. og grundværdi-

454.500 kr., findes den ejeren tilkommen-

efter alt foreliggende

sættes til 500.000.-

ha9

kr.9

skønsmæssigt

hvilket beløb forrentes

at kælne fastsom nedenfor

bestemt.
Nogle panthavere

har taget forbehold

statning. Nævnet skønner

imidlertid,

nogen fare for pantesikkerheden9
gen

vil

være at udbetale

Med sagsomkostninger

at fredningen

af statskassen

Kendelsen

forelægges

ikke medfører

panthaverne.
forholdes

som nedenfor

bestemt.

af 1937 udredes

3/4 af

og 1/4 af amtsfonden.
i medfør af Naturfredningslovens

stk. 39 for Overfredningsnævnet
sættelse, men denne forelæggelse
ling.

af er-

hvorfor ingen del af erstatnin-

Ifølge § 17 i Naturfredningsloven
erstatningen

om udbetaling

til godkendelse
medfører

§ 19,

inden dens iværk-

ikke nogen ankebehanJ-

- 8 -
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Ønsker nogen atpåklagekondelsen,
uger efter kendeIsens

forkyndelse,

net og blive iværksat

enten samtidig med kendeIsens

eller umiddelbart
fredningsnævnet,
Kendelsen

herefter.
Nyropsgade

kreds og med prioritet
af privatretlig

T h
Ejendommen

%

22, 1602

København

til Over-

V.

for Frederiksborg

amts sydlige fredningsog andre rettigheder

b e s t e m m e s :

matr. nr. 3 e, 3 h, del af 5 B., 5 k, 13 c, 13 e,

I erstatning

l

Anke sker ved henvendelse

forud for pantegæld

i

52 b og 52 f Jørlunde

løb forrentes

afsigelse

oprindelse.

e

•

som vil ske gennem postvæse-

vil være at tinglyse på ejendommen med påtaleret

for Naturfredningsnævnet

'4t

må dette ske inden 4

by og sogn fredes som foran bestemt.

betales til ejeren 500.000 kr., hvilket be-

fra kendeIsens

afsigelse med en årlig rente, der er

over den for nævnte dato af Danmarks ~ationalbank

diskonto.
I sagsomkostninger

betales til ejeren 10.000 kr.
Carsten Jupsen

fastsatte

nr.

Matr.nr.
Ejendommens art
Ejer
Ejend. beliggenhed

Areal m2
Ejendomsskyld
Grundværdi

Areal der
ønskes fredet

Nettoarealer
As § 13

Erstatningskrav fra ejer

Beregnet
erstatning

erstatnin[

ha

Bs § 25 stk. 2
Cs andre
ha

kr.

kr.

kr.

14'alm. vurdering

Jørlunde by og sogn
e h a k
3 3 5 5 13° 13e
52b 52f
Landbrugsejendom
Boet efter direktør
Jørgen Kjeldsen
Egedal, Jørlunde

A:

61,5

:Bt

0,7
10,9

Cs
74.1412 m2

73,1

Tilkendt

73,1
I

1. 500.

kr.
454.500 kr.
000

C udgør matr.nre
h k
3 5 og 13e
der er pålagt
fredskovspligt

~
I

- lo -

Fredningsnævnets
nævnet

kendelse

er forelagt

overfrednings-

i medfør af § 19, stk. 3, i lovbekendtgørelse

nr. 194

af 16. juni 1961, hvorhos den er anket af ejerne - fællesboet
efter direktør Jørgen Prien Kjeldsen
le og direktør Kjeldsens
Nielsen

og Otto Pers

er nedlagt

om begrænsning

som executores

af fredningens

af adgangen

opgjorte

erstatningskrav

kr. Herudover

testamenti.

subsidiært
indhold,

til grusudvinding

er krævet

princi-

flere påstande

specielt

vedrørende

med i forhold hertil

- for totalfredning
erstatning

Helge

Under anken

som for fredningsnævnet,

ophævelse,

omfanget

ægtefæJ.-

særbo v/landsretssagførerne

sarrunepåstande

palt om fredningens

og efterlevende

mindst

2 mille

for rådighedsindskrænk-

ning i.øvrigt samt renter og omkostninger.
Kendelsen
kommune

er endvidere

a~~et af Frederiksborg

med påstand om adgang til forlægning

øst om Jørlunde by gennem det fredede,
turfredningsforening
fredningssag

af hovedvej

med påstand - som i den øvrige JørlL:mde-

Overfredningsnævnet
get det fredede og forhandlet

og juletræsdrift.

har den l. marts 1972 bcsigtimed ejernes repræsentanter,

Helge Nielsen

haverne af Langebjerg

grusgravning

og otto Pers

r/s

for funmarks Na turfredningsforening,

udvalget,

funmarks

Slangerup

Geologiske

byudviklingsudvalget
kommune.

gravningsområder.

Undersøgelse,

fredningsplc~n-

Frederiksborg

for Frederikssund-egnen

WBn besigtigede
Betydelige

samt inde-

foruden med repræ-

sentanter

amtsråd,

A G

samt af Danmarks Na-

- om forbud mod grusudvinding

landsretssagførerne

a~ts-

herunder

og

bl.a. de 2 grus-

dele af ejendo~men

var tilp12n-

tet med nåletræer.
På det efterfølgende
landsretssagfører

Pers

møde uddybede

og begrundede

de for ejerne nedlagte

erstatnings-
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påstande,

amtsrådets

for planerne

om vejforlægningen
A. V. Nielsen

lingsgeolog
oplyste,

og kommunens

repræsentanter

af hovedvej

omtalte

gjorde rede

A 6, og afde-

de geologiske

at materialeforekomsterne

forhold

og

i området var stærkt va-

rierende.
Overfredningsnævnet
fæste den indankede

kendelse

har herefter

vedtaget

at stad-

med følgende

ændringer

og til-

føjeIser:
Fredningens

Den ved fredningskendelsen

fastlagte

dog at et øst for ejendommen

Eg8dals

",

kendes,

omfang.

tilhørende

udgør herefter
Fredningens

Det fredede areal

eksisterende

følgende

fredningsbe-

som servitutterne

Det bemærkes,

- i modsætning

til fredningRnævnets

til pyntegrønt

skovbevoksning

3~, beliggende

for den øv-

at fredningsbestem-

på hele den fredede

dyrkning af nåletræer

matr.nr.

er vedtaget

- af samrlieindhold

lukker grusgravning

•

af fredningen.

indhold.

rige Jørlunde-frednjng.
melserne

med

71,8 ha, hvoraf fredskov 10,9 ha.

For det fredede
stemmelser

bygninger

beliggende

have - der ikke er fredet

areal på ca. 1,3 ha udtages

grænse god-

kendelse

ejendom,

og julotræer

samt at
uden for

er forbudt med undtagelse

øst for fredskoven,

- ude-

af

hvor tilplant-

ning er tilladt.
Arealerne

"

skal bevares

i deres nuværende

således at ejendommenes

karakter

ejendomme

opretholdes.

!§ 2.

såvidt muligt
Bebyggelse

i tilknytning

misk nødvendige

af låndbrugs-

er ikke tilladt,

til eksisterende
for ejendommens

bortset

tilstand,

og skovbrugs-

fra bygninger

landbrugsbygninger

og økono-

d.rift som landbrugsejendom,

-

hvilken

.li!-

bebyggelse

ningsnævnet

-

ka.n tillades

meddelt

godkendelse

opført efter forud af fredmed hensyn

til placering

og

udformning.
Større om- og tilbygninger

af eksisterende

gel' må kun finde sted med fredningsnævnets

bygnin-

forudgående

god-

kendelse.
Opstilling
stationer

•e

~.

af skure, boder, master,

eller andre skæmmende

indretninger

transformatorsamt opførelse

af drivhuse må ikke finde sted. Læskure,

nødvendige

aturer,

kan dog opføres

og master

til lokal el-forsyning

med fredningsnævnets

tilladelse.

Arealerne
slagning.

for kre-

må ikke benyttes

Bilophugningspladser,

til camping

oplagspladser

eller telt-

eJler lignen-

de anlæg må ikke etableres.
Skydebaner,

motorbaner

eller llg~ende

må ikke an-

lægges.
Arealerne

må ikke benyttes

til henkastning

af af-

fald.
Beplantning
nu eksisterende

med busk- og træveget~tion

skovområder

planteskolevirksomhed
benyttede

må ikke finde sted, ligesom

arealer.
må ikke ændres ved aferavning,

op-

eller nå aLden måde.
Udstykning

kelnwnre

de

ikke er tilladt uden for de nu hertil

Terrænformerne
fyldning

udenfor

af de under fredningen

inddragne

eller dele heraf må ikke ske uden tillauelse

matrtaf

fredningsnævnet.

..

c:. o

~

}i'redningsplanudva1eet skal dog med Jredningsnæv-

nets til18delse

og ejernes godkendelse

danne fOl'anstaltninger

som beplantning,

kunne

foretage

så-

ryd11ing, ændring

af
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~

terr~~formerne

og retablering

skridt kan begrundes

af søer, for så vidt sådanne

ud fra landskabsæstetiske

og rekrea-

tive hensyn.
På taleret
borg amts sydlige

tillægges

fredningsnæ"'met for Frederiks-

fredningskreds.

Ve rjprosi ek t.
Om den af Frederiksborg

•

ne nedlagte

påstand

om adgang

anlæg gennem fredningens
forlægning

af hovedvej

vejtilslutning
bemærkes,

hertil

at nævnet

og Slangerup

til gennemførelse

nordvestlige

ledes som disse projekter

sig forbeholdent

foreligger

ningsnævnet,

har dette besluttet

ling hertll,

hvorfor

ansøgning

af e~

by samt eventuel

fra vest med tilhørende

til den sidstnævnte

kommu-

af et vej-

del - bestående

A 5 syd om Jørlunde

stiller

navnlig med hensyn

amtsråd

udfletninger
heroverfor,

vejtilslutning.

Så-o

oplyst for overfred-

ikke at ta,s:eendelig

stil-

efter nat~rfredningslovens

§ 34 til sin tid må indgives.
Erstatning.
Overfredningsnævnet,
ningsnæ'l,rnetanvendte

der har fundet det af fred-

erstatni.ngsniveau

den således genrlemførte fredning
rørende

erstatningen

et væsentligt

ud fra en samlet vurdering
nedgang

baseret

se er herefter

Spørgsmålet

forcla~t

de taksationskommission

fastsat

tilbud på

400.000

- hvilket

af

kr. -

tilbud ikke er

om erstatningens

den i naturfredDingslo~en

fastsættelomhandle-

til afgørelse.

Ved en den 8. oktober
statningen

af et på grundlag

af den ved freQrringen forvoldte

i ejendorrunens handelsværdi

blevet accepteret.

søgt at opnå forlig ved-

ved fremsættelse

lavere niveau

for højt, har for

]973 afsagt kendelse

er er-

til ialt IS5.ooo kr. i overenssterrunelse

- 14 med den ved taksationskendelse

. ,.

erstatningsfastsættelse
fredningen

omfattede

vedrørende

1972 skete

de øvrige af Jørlunde-

ejendomme. Herefter

er erstattet

med

2.500 kr. og 1.250 kr. pr. ha for arealer

beliggende

holdsvis

dog at der er

bortset

udenfor

og indenfor byggelinier,

fra fredskGvspligtigt

rådighedsbegrænsninger
udtales

•

af 30. oktober

areal på grund af gældende

i henhold

i kendelsen,

til skovlovgi "'mingen . Det

at kommissionen

ved den skete fastsæt-

te1se har fundet at måtte se bort fra kravet
for udnyttelige
grundlag

materialer

i undergrunden,

foretagen

at grus (materiale

undersøgelse

idet det - på

hvervsmæssig

og således tilgængeligt,

udvinding

ville være økonomisk

at det ikke findes tilstrækkeligt
på ejendommen
kum1e udnyttes

ffi2lægges

til grund,

større end 2 mm) ikke foreko~~er

dommen i sådan mængdo

forekommende

lønnende,

gravningsoverenskomst

ikke kan påberåbes

krav, der overstiger,

hvad ejendommens

der efter en almindelig
Indehaverne

materialer

til støtte

bud mod grusudvindine

r/s

har over

i maskiner

af fredningsnævnets

kendelse,

firmaet efter overfredni~gsnæv~ets
var blevet afskåret

for-

fra at nyttiggØl'E;-.

rettigheder

først er stiftet efter fredningssagens

og endelig beslutning

for et

udnyttelsesmulighe-

Grusgravning

Under hells;Y11
til, at interessentskabets
ejendo~men

grus-

fremsat krav om en fredningser-

efter afsigelse

investeringer

bemærkes,

indgåede

på 100.000 kr. for tab ved investering

m.v. foretaget

ville

målestok kunne begrunde.

af Langebjerg

for taksationskommissionen

samt

at de

til en rentabel produ.1ction, hvorved
rejsning

på ejen-

at en er-

sandsYnliggjort,

mere fintkornede

at den først efter fredningssagens

hvilke

om erstatning

af en på ejernes begæring af DaTh~arks Geologiske

Undersøgelse

statning

hen-

om freq.ningens indhold

over
rejsning

ikke var traf-

l

i

- 15 fet, således at det var uvist,
o'

.'

tilladt på nogen

om grusgTavning

del af ejendommen,

ville blive

har taksationskommissio-

,

nen, der med overfredningsnævnets
se har taget spørgsmålet
der påhviler

under påkendelse,

det offentlige

bet for forgæves

efterfølgende

foretagne

indforståel-

ikke fundet, at

erstatnjng0pligG

over for selska-

investeringer.

Omkostninger.

•

I anledning
kendelse

af det af ejerne fremsatte

af omkostninger

- bl.a. for landinspektørbistand

så til brug for fredningsnævnet
sluttet at tillægge

boerne

Det fremsatte
skrænkning

pkt. i lovbekendtgørelse

og-

- har 8verfrednirlgsnæ\rnet bc-

et beløb på talt 15.000 kr.

krav om erstatning

under fredningssagens

følge, da betingelserne

krav om til-

for rådighedsind-

behandling

i naturfrednjngsloven

tages ikke til
- § lo, sidste

af 16. juni 1961 - ikke foreligger.

Erstatningsfordeling.
Erstatningsudgiften
ningsnæ\rnets beslutning
kassen

med renter vil efter overfred-

være at "Udrede med 9/10 af stats-

og l/lo af Frederiksborg

amtskommune.

Ejerskifte.
Ejendommen
december

1973 overdraget

sund, medens
Jørlunde,
ingeniør

"Egedal"

er ved endeligt

til advokat

det frastykkede

skøde af 18.

Jens Viuff,

Frederikssom 5 :!l.

fryseri, matrikuleret

ved skøde af 4. januar 1974 er- overdraget
Henning Kyllesbech,

Jørlunde.

Et kort nr. 2 - 105 A udvisende
dom, der ialt udgør
nets kendelse

til

d.en fredede

e j en-o

73,1 ha, samt de ved oVRrfredningS1l8V-

a: 20. august

1973 fredede arealer

m. v., ('1.er
inclusi ve nærværende

i Jørlunde

fredning andy-ager 476 ha, er

- 16 vedhæftet
_I

nærværende

kendelse.

T h i

"

b

9

t e m m e s :

S

Den af fredningsnævnet
lige fredningskred~

for Frederiksborg

den 24. september

amts syd-

1971 afsagt e kendel-

3 _,
h 5 ~,

. dommen E ge da l - ma tr.nr.ne ~~,
~
se ve drøren d e eJen

5 k, 13 ~, 13~, 52 b og 52

stadfæstes

f

med foranstående

ændringer.
I erstatning

direktør
-,

tilkendes

Jørgen Prien Kjeldsen

fru Mette Georg Kjeldsen

ningen,

% p.a.

og efterlevende

og direkt0r

særbo en fredningserstatning
rentes med Bt

ejerne, fællesboet

efter

ægtefælle,

Jørgen Prien Kjeldsem~

på ialt 155.000 kr., der for-

fra den 24. september

der har fundet sted henholdsvis

1971 til anvis-

den 7. november

1972 og den 18. marts 1974, samt et omkostni~gsbeløb

på

15.000 kr.

Af erstatningsudgiften
des 9/10 af statskassen

med renter

nævnt udre-·

som

og l/lo af Frederiksborg

amtskomIDu·-

ne.
Udskriftens

•
I

rigtighed

bekræftes.

OVER FREDNINGSNÆVNET>
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KENDELSESPROTOKOL

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

År 19711 den 21. juli~ afsagde Overfredningsnævnet følgende
K e n d e l s e
~

~

i sagen 2130/71 angående grusgravning på ejendommen Egedal,
matr. nr. 3 ~ m.v. af Jørlunde by~ Jørlunde sogn,
Med skrivelse af 6. juli 1971 (F.S.176/1968) har fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige del tilOverfredningsnævnets
afgørelse fremsendt en af fredningsnævnet den 2. juli 1971 truffet
delafgørelse~ hvorefter nævnet vil være sindet at tillade ejeren
af ejendommen Egedal i Jørlunde~ som er omfattet af en på foranled-

,,

~.~

ning af Danmarks Naturfredningsforening

rejst fredningssag vedrø-

rende en række ejendomme i Jørlunde~ at foretage grusgravning indenfor en nærmere beskrevet del af ejendommen; kaldet areal 19 medens nævnet ikke finder at kunne meddele tilladelse til grusgravning på en
anden del af ejendommen, hvor gravning også ønskesy kaldet areal II.
Fredningsnævnets afgørelse er sålydende~
79Efter at nævnet

i

forbindelse med sit møde den 24. februar

11

1971 havde truffet den afgørelse; at bestemmelsen i fredningspåstanden om at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyld,"

ning9 vi.lblive opretholdt; men at nævnet forsåvidt angår ejeren af
"Egedal" ville være sindet at meddele dispensation til at udnytte
grusgravningsretten forsåvidt angår de lejer9 som på et fremlagt
kort var afmærket som leje nr. l og 29 har ejeren af nævnte ejendom;

(ltl

repræsenteret ved executorerne9 landsretssagførerne otto Pers og
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Helge Nielsen~ i en skrivelse af 10.3.1911 gjort gældende, at det
er en nødvendighed for opretholdelsen af den mellem ejeren og firmaet Langebjerg Grusgrav I/S indgåede kontrakt ~ at enterprenørerne
får adgang til også at indvinde grus fra leje nr. 3.

.'

Der er herved

henvist til? at en opblanding af materialet fra de tre lejer er af
meget væsentlig betydning for fremstillingen af de mest værdifulde

.r,_

produkter og for opnåelsen af den bedste pris? ligesom der er henvist til? at grus indvindingen på "Egedal" kræver investeringer på
ikke under li mill. kr.
Nævnet har derpå den 2.4.1911 afholdt nyt møde vedrørende
"Egedal"~ og det vedtoges i dette møde~ at ejeren skulle fremkomme
med et af landinspektør Søllner Pedersen udarbejdet oversigtskort?
der viser? hvor store arealer grusgravforetagendet

i leje nr. l~ 2

og 3 i givet fald vil lægge beslag på.
Med skrivelse af 19.5.1911 har landsretssagfører Pers under
henvisning hertil fremsendt et af landinspektør Søllner Pedersen
udarbejdet kort, dateret 11.5.1911~ på hvilket lejerne nr. l og 2
er betegnet som areal I med et areal på ialt 71500 m2~ medens leje
nr. 3 er betegnet som areal II med et areal på ialt 25100 m2? tillige med en af landinspektøren

afgivet arealattest~ hvoraf tillige

fremgår~ at ejendommens samlede areal udgør 141~359 m2•

Herfra går

til grus indvinding 102.600 m2~ således at restarealet er 6~8.759 m2.
Endvidere fremsendtes et af landinspektør Søllner Pedersen udarbejdet
oversigtskort over hele ejendommen~ på hvilket de to grusarealer
er mærket I og II.
Nævnet har derpå den 14.6.1911 afholdt nyt møde og foretaget
,I

besigtigelse.
Efter alt foreliggende finder nævnet at måtte fastholde den

,It:

afgørelse, som nævnet har truffet i forbindelse med mødet den
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itt

24.2.197l~ hvorefter nævnet vil være sindet at meddele dispensation
til ejeren af "Egedal" til at udnytte grusgravningsretten

forsåvidt

angår de lejer, som på det dengang fremlagte kort var afmærket leje
"..

l og 2.

Det vil sige~ at nævnet efter de foreliggende oplysninger

'

vil være sindet at meddele dispensation til grusgravning inden for
det araal~ som på landinspektør Søllner Pedersens kort af 11.5.1971
er betegnet som areal r.

Derimod finder nævnet ikke at kunne følge

ejerens påstand om~ at der tillige meddeles dispensation til grusgravning inden for det areal~ som på landinspektør Søllner Pedersens
kort er betegnet som areal

rI~ Kastbjerg.

Det bemærkes~ at en til-

ladelse til grusgravning på dette område efter nævnets opfattelse
på afgørende måde ville stride imod formålet med fredningen af hele
Jørlunde-området. medens en iværksættelse af grusgravning på areal I,
der er beliggende i yderkanten af området, nok ville virke skæmmende,
~

men ikke ødelæggende for fredningen.
Da det må anses for afgørende for den videre behandling af

.'

fredningssagen, i hvilket omfang der kan meddeles dispensation til
grusgravning inden for Jørlunde-fredningens
I~

tt

mest hensigtsmæssigt,

område, finder nævnet det

at nævnet af egen drift forelægger nærværende

spørgsmål tilOverfredningsnævnets

afgørelse.

Sagen vil med dertil hørende bilag derfor være

at fremsende

tiIOverfredningsnævnet."
I sin fremsendelsesskrivelse

motiverer fredningsnævnet endvide-

re sin forelæggelse for Overfredningsnævnet

således:

"Da hele fredningssagen til sin tid skal forelægges Overfredningsnævnet i medfør af Naturfredningslovens

§ 25~ og da den herved

trufne afgørelse findes at være af betydning for hele fredningssagens videre behandling~ har nævnet besluttet af egen drift at fore-

- 4 lægge sagen for Overfredningsnævnet."

I henhold til § 25 i lov nr. 314 af 18. juni 1969 om naturfred-

.

I

ning skal kendelser, der medfører udgifter for det offentlige på over
l

I

'

50.000 kr. til betaling af erstatning, af fredningsnævnet forelægges
for Overfredningsnævnet,

selvom

de klageberettigede

ikke indbringer

sagen.
Uanset om det udfra visse synspunkter kunne være praktisk, at
Overfredningsnævnet

på et relativt tidligt tidspunkt af en frednings-

sags behandling tog stilling til visse grundlæggende spørgsmål, giver
~

§ 25 efter Overfredningsnævnets

opfattelse ikke hjemmel til, at et

fredningsnævn under en fredningssags behandling kan forelægge enkeltspørgsmål for Overfredningsnævnet

til afgørelse.

Såfremt et frednings-

nævn undtagelsesvis finder, at spørgsmål vedrørende en enkelt ejendom
bør afgøres, inden hele fredningssagen

afsluttes for nævnet, og dette

ikke har kunnet ske ved en ændring i fredningspåstanden,
af de rejsningsberettigede,

som tiltrædes

må fredningsnævnet ved kendelse træffe

en endelig beslutning vedrørende den pågældende ejendom.

Går kendelsen

ud på fredning, og medfører den udgifter for det offentlige på over
50.000 kr. til betaling af erstatning, forelægges kendelsen af fredningsnævnet for Overfredningsnævnet

i henhold til § 25, uanset om den

tillige ankes af ejeren eller andre i henhold til naturfredningslovens
§ 24, stk. 2, jfr. § 22, dertil berettigede.
går ud på fredning, eller såfremt den, selvom

Såfremt kendelsen ikke
den går ud på fredning,

ikke medfører erstatning, eller den tilkendte erstatning ikke overstiger 50.000 kr., kan fredningsnævnet
Overfredningsnævnet,

ikke forelægge sagen for

men kendelsen kan alene indbringes af de i

henhold til § 22 ankeberettigede.
Den forelagte sag vil herefter være at hjemvise til frednings-
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nævnet til videre behandling.
T h i

b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet

for Frederiksborg amts sydlige del

den 2. juli 1971 trufne afgørelse vedrørende grusgravning på
ejendommen Egedal i Jørlunde hjemvises til fortsat behandling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

•

•
.
'
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Afgørelser - Reg. nr.: 05480.00
Dispensationer

i perioden:

16-01-1980 - 27-1986

,(N aturfredningsnævnet
for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.:
_

Hillerød
4{fr~a\gØi. den

..

Kriminaldommcrkontoret

Djc,gcbJdc

22,

,BBO IIc13insør

li
Nya resse:

-+el€ftljr{-{)

F. S.

nr .

16.•.januar 1980.

.298/.79 .•....................

2l 71 "

5t/gfj

Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03) 269800 ml. kJ. 9-12

Ang. bebyggelse på matr. nr. 52~,

•
./.

Jørlunde by og sogn, RoskildevejlS

Ved brev af 5. december 1979 har Slangerup Kommune, Teknisk Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende
genopførelse af en beboelsesbygning stor 30 m2 i stedet for en nedbrændt beboelsesbygning stor 69 m2 på matr. nr. 52 ~, Jørlurlde by
og sogn.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af.Over~red?ing~nævnet~_~endelse af 20. au~u~~ 1973 vedrørende fredning af
arealer i Jørlunde, Sl~gslunde og Sperrestrup for sit vedkomme~de
tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse ned de fremsendte tegninger.
Den af nævnet således 'meddelte tilladelse bortfalder i medfør
af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte forenin
ger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den'meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58 •
En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren.
,,~ ~,
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N aturfredningsnævnet
for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Kriminalciommerkontoret
_

~fg(lb~-;2~~~

REL~.;~R. !i'l2 o
Hillerød

~5! .rna,rts
1980.

:Hefsi'Kgøt:, den
F. S. nr ..

184/.7.9

.

~-+€f~3-H-l--+4-#

Ny adresse:

Torvet 3-5, 3400 Hillerød
Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

Ang. etablering af kloakledning på matr. nrr. 15 ~ og 5 ~, Jørlunde by
og sogn og etablering af en pumpestation samt anlæg af opmagasineringsbassin på matr. nr. 52 E, samme steds.

•

•
•

Ved brev af 13. juli 1979 har Slangerup Kommune, Teknisk Forvalt~
ning, ansøgt om n~vnets godkendelse af etablering af klo~kledning på
matr. nr. 15 ~ (tidligere en del af matr. nr. 15 a) og 5 a, Jørlunde by
og sogn og etablering af en pumpestation samt anlæg af opmagasinerin8sbassin på matr. nr. 52 E, saa~e steds.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Farum skovdistrikt samt Danmarks Naturfredningsforening.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af bestemmelsen i Overfredningsnæ~~~~ ..!<endel~e~_~_~
_~~~._~_~E~~~b~r
.1??1. _og .20.
_.augus~ 1973 f?r sit vedkommende tilladelse til. den ansøgte etablering
og anlæg.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af
naturfredningslovens § 6Lt a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes tilOverfredningsnævnet
af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende amtsråc
hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før ankefristens
udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.
l
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Naturfrcdningsnævnct for
t:cderiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Kriminaldommerkontoret

le

Hillerød, den

F. S. nr

Torvet 3-5, 3400 Hillerød

11.7/77.

.

Tlf. (03) 269800 ml. kl. 9-12

Vedr. ansøgning om godkendelse af stianlæg fra Sperrestrup by (Ølstykke
kommune) til Guldbjergvej (Stenløse kommune).

••

•

Ved brev af 25. maj 1977 har Rådgivende InGeniører Dines Jørgensen
& Co. på veGne Ølstykke Kommune og Burresøudvalget v/Stenløse Kommune ansøgt om nævnets godkendelse af projekt for anlmg af ca. 2.000 Ibm. sti
omfattende i Ølstykke Kommune strækninecn fra Tennisvej til Slagslunde
Skov og i Stenløse Kommune strækningen fra Guldbjergvej til Sperrestrup
Å. Projektet bygger til dels på nuværende markveje, og stianlæget agtes
udlagt til en bredde af 4,00 m, fordelt med rabat 0,50 m, ridesti 1,00 m,
cykelsti 1,00 m, ridesti 1,00 m og rabat 0,50 m. Stianlmget er beliggende i område omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. aug~s~197~
om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. I fornævn-te br~~-af-i5:~~j
andrager ansøgeren om, at spørgsmålet om stiens
befæstelse må stå åbent til afgørelse af bygherren, når åstedsforretDingen har fundet sted.

1977

•

•

Fredningsplanudvalget har ved skrivelse af 24. maj 1977 godkendt
projektet i henhold til § 3 i miljøministeriets cirkulære nr. 174 af
l. april 1976 med bemærkning, at for så vidt angår anlæg på de fredede
arealer kræves tillige tilladelse fra naturfredningsnævnet.
Danmarks Naturfredningsforening har ved skrivelse af 28. oktober
1977 henstillet, at det pålægges de ·nævnte kommuner at revidere projektet således, at et væsentligt mere ekstensivt stianlæg udarbejdes, hvorved offentligheden sikres en færdselsret i princippet på de eksisterende
stier og markveje til fods/gennem de to fredningsområder, medens egentlige anlægsarbejder i princippet undgås, udover mindre opfyldninger med
grus og lignende.i lavninger, således at stien får karakter af en egentlig natursti.
Den 4. september 1978 holdt nævnet åstedsforretning på Guldbjergvej i Stenløse Kommune, hvortil var indvarslet bl.a. de da for nævnet
oplyste lodsejere, som ville blive berørt af projektet.
Nævnet foretog vandring ad ca. l km af den værende'sti fra Guldbjergvej og besigtigede forholdene. Ved mødets afslutning Modtoe ~vnet
en fortegnelse over de lodsejere, som direkte berøres af det projekterede stianlæE, i Stenløse Kommune.
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Nævnet pålaede de mødende repræsentanter for de to kommuner at
oplyse, om der var yderligere personer eller institutioner end de på
det tidspunkt oplyste, som måtte anta~es at blive umiddelbart berørt
ved det påtænkte stianlæg og anmodede det projekterende ineeniørfirma
om at udarbejde oB fremsende det endelige projekt til stianlæg, idet
nævnet ikke kunne tiltræde at lade spørgsmålet om stiens befæstelse
stå åbent til afgørelse af bygherren på et senere tidspunkt.
}~ed skrivelse af 9. februar 1979 fra det rådgivende ingeniørfirma
modtog nævnet et revideret projektmateriale med udlægningsbredde af
stiareal på ialt 3,50 m fordelt med rabat 0,50 m, ridesti 1,00 ro, gangcyklesti 1,50 m og rabat 0,50 m og s&ledes, at befæstelsen for rabat
er lo cm muld tilsået med minimum 2 kg/loo m2 græsfrø, for ridesti
25 cm harpede nøddeslagger og for gang- og cyklesti 5 cm lergrus og
20 cm stabilt grus.
Med materialet fulgte kopi af Stenløse Kommunes skrivelse af 31.
oktober 1978 til Ølstykke Koæmune hvoraf fremg&r, at Ølstykl<e Kommunes
Byplanudvalg går ind for et'stiudlrog på 4,00 m, medens Ølstykke Kommunes Tekniske Udvalg går ind for et stiudlæg på 3,50 m, og at Stenløse
Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har godkendt sidstnævnte stiudlæg,
doe at man vil kunne gå ind for et stianlæg på L~,oo ro, såfremt dette
fordrækkesaf fredningsmyndighederne.
Endvidere medfulgte kopi af skrivelse af 5. januar 1979 fra Ølstykke Kommune, Teknisk Forvaltning til rådgivende ingeniørfirma, hvorefter
kommunens udvalg for tekniske anliggender og byplanudvaleet hEr godkendt det reviderede projekt, idet samtidig oplyses at stien herefter
skulle have samme tværprofil og opbygning i begge kommuner.
Den 24. august 1979 holdt nævnet nyt møde i sagens anledning på
Ølstykke Kommunes Bibliotek. Til mødet var bl.a. indkaldt de af kommunerne opgivne lodsejere, som ville blive berørt af det projekterede
stianlæg. Det rådgivende ingeniørfirmas repræsentant redegjorde for det
reviderede stiprojekt med en længde på ca. l~ km og med en bredde på
2,50 m samt rabatte~ på hver side å 0,50 m. De midterste 1,50 m af den
projekterede bredde på 2,50 m belægges med stabilt grus mod so~ tidlieere projekteret asfalt, medens de yderste.o,5o m i hver side belægges
_med slagger og rabatterne tilsås med græs. Endvidere oplystes, at stien
i store træk følger de eksisterende spor i terrænet, men forudsætte~
enkelte opfyldninger, herunder i engarealer~ og at den vil kunne benyttes som ~arkvej til kvægtransport og for de for lar.dbrucet n8dvendiee
~askiner. I det o~fang stianlæo~oqetafskærer tr8kant2~eal~r
·1er,
~- 08 }~l
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vil lodsejerne kunne pålægge kommunerne at overtage sådanne arealer.
Forinden mødet var til nævnet fremsendt skriftlige protester fra
adskillige lodsejere under henvisning til den på arealet hvilende fredning, hensynet til at bevare den ret sparsomme bestand af rådyr, dåog sikahjorte, faren for knallertkørsel og ulempen for visse landbrugsejere, hvorfor lodsejerne foreslår, at den eksisterende sti kun udbedres i det begrænsede omfang, det er nødvendigt af hensyn til våde pletter, og at der gennem tinglysning på de involverede ejendomme sikres
offentligheden færdselsret til fods på den allerede eksisterende stiog markvejsforbindelse mellem Sperrestrup og Slagslunde Skov.
Skovrideren for Statsskovdistriktet oplyste, at skovdistriktet i
sit område vil forlænge stien som amtssti med grusbelægning og i overensstemmelse med landbrugsministeriets forskrifter fra 1972, herunder
med forbud mod bl.a. motor- og knallertkørsel og med ændret linieføring således, at stien krydser Guldbjergvej viru{elret på denne.
Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
tiltrådte lodsejernes forslag om opfyldning i fornødent omfang og iøvrigt med bibeholdelse af den nuværende status, gerne med adgang for
fodgængere, sub~idiært også for cyklister.
Hovedstadsrådets repræsentant udtalte sig principielt for alternative stier, men med hensyntagen til den landskabelige værdi, så de
eksisterende muligheder for benyttelse bruges.
Ølstykke Kommunes repræsentanter oplyste på anledning, at stianlægget ønskes af hensyn til cyklister til Buresø, og at rideklubberne i
kommunen ønsker adgang til Slagslunde Skov. løvrigt kunne kommunen med
hensyn til befæstelsen tænkes at fremkomme med et nyt projekt.
I tilslutning til mødet foretoges med udgangspunkt i Sperrestrup
by besigtigelse af den første del af stiarealet.
En del lodsejere fremsendte herefter skrivelse til nævnet af 12.
september 1979, i hvilken de fastholdt protesten mod stianlægget og
forslaget om tinglyst færdselsret samt anførte, at ridning på stien
som hidtil skulle foregå efter private aftaler mellem lodsejerne og
rideklubberne. De forbeholdt sig endvidere at kræve erstatning for
tinglyst rådighedsindskrænkning, specielt for de arealer som ikke i
dag er noteret som vej 1 matriklen.
Ved skrivelse af 26. oktober 1979 tilskrev nævnet de to kOIT@uner
bl.a. sålydende: "•.•.....•• Forinden videre foretages skal et enigt
~~vn udtale, at man finder, at det påtænkte stianlæg, som ifølge udtalelser fra Ølstykke Kommune skal anlægges af hensyn til cyklende
b0rn til Buresø og for at efterkomme 0ns~-<erfr~ -ri r1 o1.rl ,,'h'h~~ ~ ,

,
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om adgang til Slagslunde Skov, ikke er anvendeligt til 3 så uligeartede færdselsarter som gående, cyklende og ridende. Gående og cyklende vil som de svage trafikanter blive fortrængt af rytterne. Da endvidere den betydelige udbygning af den værende sti kun findes nødvendiggjort af hensyn til den ridende færdsel, henstiller ~Ævnet til kommunens overvejelse at lade stien have sit nuværende forløb og varierende bredde og kun at belægge strækninger med våde områder og sandstrækninger med stabilt grus eller andet lettere materiale såsom slagger, men ikke asfalt.
Nævnet finder endvidere, at den ridende færdsel vil være til
stærk gene for det på de omliggende ejendomme værende kvæg, og opmærksomheden henledes hermed på de i Overfredningsnævnets kendelse
af 20. august 1973 indeholdte bestemmelser, som pålægger lodsejerne
indskræw(ninger i deres rådighed.
Et enigt nævn skal herefter henstille til kommunen i samråd med
Stenløse Kommune at overveje rÆvnets udtalelser og, såfremt stien
begrænses til gående og cyklende færdsel efter fornævnte retningslinier da at tage et møde med de berørte lodsejere til nærmere drøftelse .
Kopi af skrivelse af 12. september 1979 fra lodsejerne vedlægges
til orientering.
Såfremt kommunen og Stenløse Kommune fastholder det indsendte
reviderede projekt, vil nævnet naturligvis træffe en afgørelse på det
foreliggende grundlag.
Nævnet forventer at modtage svar om kommunernes planer inden
en måned fra dato.tf ••••••
tf Samtlige
indkaldte lodsejere er tiJlskrevet i overensstemmelse med foranstående."
Ved skrivelse af 23: november 1979 anmodede Ølstykke Kommune om
forlængelse af fornævnte frist, og ved skrivelse af 25. januar 1980
meddelte byrådet, at man havde besluttet at anbefale:
"a. at ruten markeres ved skiltning, i lighed med de der findes
på visse andre fredede områder i landet.
b. at stien får sit nuværende forløb og varierende bredde og
belægges kun på strækninger med våde områder og sandstrækninger med stabilt grus eller andet lettere materiale så
som slagger. Samtidig udbedres det samlede stiforløb, så-o
ledes at cykling er muligt.
c. at motoriseret færdsel forbydes.
d. at ridning på stien - som hidtil - skal foreg2 efter private
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Foranlediget af sidstnævnte pasus under punkt b. om udbedring af
det samlede stiforløb således, at cykling er mulig, tilskrev nævnet
Ølstykke Kommune herom, og ved skrivelse af ll. marts 1980 meddelte'
ko~~unens byplanudvalg, at det er tanken at belægge strækningen med
våde områder og sandstrækninger med stabilt grus eller lignende, ligesom der vil være behov for at opfylde huller samt udbedre stien de enkelte steder, hvor den er groet til, hvorefter det er udvalgets opfattelse, at cykling på stien vil være mulig.
Ved skrivelse af 3. marts 1980 meddelte Stenløse Kommune, Teknisk
Forvaltning, at kommunen fuldt ud kan tilslutte sig Ølstykke Kommunes
vedtagelse som den har fundet udtryk i fornævnte skrivelse af 25. januar 1980, og at kommunen, såfremt nævnets godkendelse opnås, vil søge
stien retableret og istandsat.
Af Overfredningsnævnets fornævnte kendelse af 20. august 1973
fremgår bl.a., at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde, m~n at Fredningsplanudvalget med fredningsnævnets tilladelse og ejernes godkendelse skal kunne foretage
sådanne foranstaltninger som beplantning, rydning, ændring af terrænformerne og retablering af søer, for så vidt sådanne skridt kan begrundes udfra landskabsæstetiske og rekreative hensyn.
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fredningskendelse nf 20. august 1973 for sit vedkommende tilladelse til, at den
værende sti med sit nuværende forløb og varierende bredde for så vidt
angår våde områder og sandstrækninger belægges med stabilt grus eller
andet lettere materiale såsom slagger, ligesom eventuelle huller opfyldes med samme materiale, og at stien i det omfang den er groet til
gøres farbar på samme måde som den øvrige del af stien.
Nævnet kan endvidere godkende, at motoriseret færdsel forbydes
og at ruten markeres ved skiltning, sidstnævnte efter aftale med de
berørte lodsejere, ligesom det overlades til disse som hidtil at træffe
eventuelle aftaler med rideklubber.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af
naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
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udløb, jfr. naturfredningslovens

§ 58.

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
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Vedr. terrænreguleringsarbejder m.v. på matr. nr. lo d, 11 1, 18 b,
18 d, 18 f og 32, Slagslunde by og sogn.

•
I

Ved brev af 19. januar 1979 meddelte Stenløse Kommune, Teknisk
Forvaltning, at det den 18. januar 1979 blev konstateret, at der pågik
jordregulering på ejendommen matr. nr. 32, Slagslunde by og sogn, hvilken ejendom er omfattet af--'---Overfredningsnævnets
kendelse
af _?o._?ugus~_
-.
-..- - '.-- -- --- - . 1973, hvorefter terrænformerne ikke må ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde, dog at Fredningsplanudvalget med Frednings~~vnets tilladelse og ejerens godkendelse skal "kunne foretage sådanne
foranstaltninger som •••, ændring af terrænformerne ..., for så vidt
sådanne skridt kan begrundes ud fra landskabsæstetiske og rekreative
hensyn. ..."
Ved skrivelse af 5. marts 1979 tilskrev nævnet ejendommens ejer,
gårdejer Kristian Kristensen, Ordrupdalsvej 2, 4050 Skibby, om en udtalelse i sagens anledning, og ejeren oplyste, at han havde opgravet
og planeret en grøft, der var nedtrådt af kvier samt havde udført planeringsarbejder af et areal, der var udtørret som følge af en af Københavns Vandforsyning på et nærliggende areal foretaget oppumpning, og
at denne planering havde været nødvendig for at 'kunne benytte arealet
i landbrugsbedriften.
Ifølge brev af 28. juni 1979 fra Stenløse Kommune, Teknisk Forvaltning, konstaterede bygningsmyndigheden ved syn på ejendommen den
26. juni 1979, at der var r~retaget omfattende opfyldning af grøften
mod naboejendommen matr. nr. 9 i og at det planerede areal ikke var
tilsået eller på anden måde søgt indpasset i omgivelserne.
Ved brev af 29. august 1979 meddelte ejerens advokat, at der ikke
på ejendommen var foretaget terrænregulering, og at de i januar 1979
udførte arbejder alene havde til formål at bevare jorden som eng, for·anlediget af at den af Københavns Kommune påbegyndte vandindvinding i
området forårsagede render på kryds og tværs med en afstand på 4-5 m.
Området for bearbejdningen af jorden var efter det oplyste ca. 2 tdr.
land.
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Nævnet foretog besigtigelse den 14. september 1979, hvorunder
ejeren oplyste, at han i løbet af året havde rørlagt ca. 80 ID af den
langs loddens sydskel før da forløbende grøft, som dyrene havde nedtrampet. Han oplyste endvidere, at han havde ladet afgrave jord i et
pløjelags tykkelse af den over arealet i retning nord/syd forløbende
vold og planeret den omliggende tørvejord hermed, da jorden udtørrede
som følge af Københavns Kommunes vandindvinding. Han bestred, at der
havde stået vand på dette sidstnævnte areal om so~meren, men der havde
været vand i våde forår.
Sagen har ved nævnets brev af l. april 1980 været forelagt Hovedstadsrådet til udtalelse i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 614 af l. december 1978, § l, jfr. miljøministeriets cirkulære nr.
222 af l. december 1978, punkt 3.1.3 og punkt 3.3.1, jfr. punkt 7.2.2,
sidste afsnit, sidste punktum.
Ejerens advokat har ved brev af lo. april 1980 bestridt, at ejeren
har erkendt at have ladet afgrave jord i et pløjelags tykkelse af fornævnte vold og har anført, at der overhovedet ikke er sket afgravning,
men udelukkende en udjævning af de på arealet opståede revner og derefter pløjning af området. For så vidt angår vandarealerne er oplyst,
at der - i lighed med, hvad der er tilfældet hvert forår - nu igen er
vand på et område af måske 3-4 tdr. land.
Hovedstadsrådet har som svar på nævnets skrivelse ved brev af
24. april 1980 meddelt, at rørlægningen af grøften ikke har krævet
Hovedstadsrådets tilladelse efter naturfredningslovens § 43, men at
rørlægningen findes at være i uoverensstemmelse med fredningskendelsen.
Ifølge vedlagt luftfotografi fra maj 1978 ses tydeligt 2 vandhuller
langs ejendommens vestskel, som ved Hovedstadsrådets besigtigelse den
14. april 1980 skønsmæssigt havde samme udstrækning som i 1978. Ifølge
luftfotografiet fra 1978 ses 2 mindre udtørrede arealer, hvoraf der
.ved fornævnte besigtigelse stod åbent vand på det ene område, medens
det andet var udtørret, og det er Hovedstadsrådets opfattelse, at den
I skete terrænregulering
primært må anses at være i uoverensstemmelse
med fredningskendelsen, medens det er usikkert, om arealet kan defineres som mose i henhold til miljøministeriets cirkulære nr. 222 af
l. december 1978, punkt 3.3. Hovedstadsrådet har ved sin besigtigelse
konstateret, at terrænreguleringen ikke mere er synlig på arealet, da
,hele området er dækket af græs, og har tilføjet, at arealet ifølge
~ortsignatur er eng og ikke tørvejord.
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Hovedstadsrådet har derhos oplyst, at grundvandsspejlet ved
observationsboring 338, der er den nærmest omhandlede ejendom liggende observationsboring, er steget fra kote 10,54 i 1973 til kote
14,41 i februar 1980, og at indpumpningen i området de sidste 30 år
har været jævn, endda nedadgående, hvorfor arealets påståede tørlægning må have en anden årsag end vandindvindingen.
Således foranlediget skal nævnet for sit vedkommende meddele,
at rørlægningen af omhandlede grøft og den foretagne planering ikke
lovligt har kunnet foretages uden fredningsffiYndighedernes"til1ade1se,
men at nævnet efter omstændighederne ikke agter videre foretaget.
Det indskærpes imidlertid ejendommens ejer ikke at foretage yderligere terrænreguleringer og planeringsarbejder herunder med den virkning, at de konstaterede vandhuller udtørres, forinden projektets
forelæggelse for nævnet og nævnets godkendelse heraf.
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51 ~, Jørlunde by og sog]

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. januar 1980, der stadfæster nævnets kendelse af 2. oktober 1979, blev meddelt afslag på
disuensation til bibeholdelse af en af ejeren på matr. nr. 4 e m.fl .
Jør~Unde by og sogn opført tilbY8ning stor 41 m2.
EjendomÆen er omfattet af Overfredningsnæv~ets .kendelse af 20.
3ug~st ~97~ vedrørende fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og
Sperrestrup (Slancerup, Stenløse og Ølstykke kommu~er).
På fredningstidspunktet var ejendommen bebY8Get med en som pakhus betegnet 101 m2 stor bygning. Ved skrivelse af 17. marts 1976
af3log Overfredningsn~vnet at meddele tilladelse til at nævnte bygnin~ blev erstattet med en beboelsesbygninb af sawne størrelse under
henvisning til, at fredning af ejendommen var sket med be~nærkning
om "at dispensation til yderligere bebYGgelse il\:kemeddeles II og til
at der ved kendelsen blev tillagt erstatning for tabet ved ikke 3t
kunne opføre en p~tankt gartneribebyggelse, herunder til beboelse .
Kort tid efter opførte ejeren som erstatning for ~~vnte pakhus en
ny bebyggelse af sew~e størrelse oe i sten, ifølge te~ning indrettet
til heste- og opholdsformål. Tilbygninger::på Lfl 0/ er opført i samme
rr.aterialerog er benævnt som sadel-opbevaringsrum. Ingen del af bebYGGelsen er forinden opførelse godl<endt af Slangerup Kommune og
fredningsmyndighederne.
Ved Overfrednings~~vnets fornævnte kendelse af 7. januar 1980
er meddelt godkendelse af ombygningen af det 101 m2 store pakhus på
vilkår, at bygnineen ild<e 2nvendes til beboelsesform3.1 under henvisning til, at ombyg~ingen efter det oplyste må antages 2t have medført en forbedring af forholdene pn ejendo~~en.
Ifølge kendelsen vil tilbygninGen være at fjerne inden den
frist, som m~tte blive fastsat af hovedstadsrndet i medfør af dettes
afgørelse i he~~old til loven om by- og landzoner, dog senest inden
l. september 1980.
Ved skrivelse af 26. februar 1980 hnr Hovedstadsrådet i med:ør
af bestem:.lGlseni by- oEj landzonelovens § 9. ,4fr. ;.:,
8 r.:oCU:p.r;( ....
;0-+
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det tidligere redskabsskur/pakhus anvendes til hestestald, på vilkåJ
at der ikke forefindes, indrettes eller opføres beboelsesrum på eje!
do~~e~, men har meddelt afslag til bibeholdelse af tilbygningen på
41 m2 og har givet pålæg om fjernelse af denne inden den l. september 1980.
~
Nærv23rc::mde
sag er rejst af Danmarks Naturfredningsforening undE
henvisning til, at der i strid med Overfrednines~Ævnets kendelse af
20. august 1973 er foretaget afgravning og påfyldning i forbindelse
med etablering af en ridebane.
Nævnet har foretaget besigtigelse den 17. juni 1980.
Ejeren af ejendommen har herunder oplyst, at hun i 1976 har
lacet anlægge o~~andlede ridebane med internationale mål (20 x 60 m~
i skrænten øst for for~~vnte 101 ~2 store bebyggelse og ~~rmest vej .
Ridebanen er heLnet med sort træstaleit. Da såvel hun, som ægtefæller
og datteren er dressurryttere, kræver træningen af deres heste, at
ridebanen er inQ~egnet. Der er ikke iøvrigt foretaget terr2uxndringer, men l<.:un
oprydning, da ejendommen ved købet var i en meget forfalden stand. .
Således foranlediget skal nævnet udtale:
da
den til etablering af ridebanen foretagne afgravning og påfyldninG kun vedrører et i forhold til det ca. 1,8 ha store
areal ringe del,
da
ridebanen er beliCGende umiddelbart op til den bebyggede del
af ejendommen og må betragtes som et naturligt led til den
godkendte bebyggelse og dennes formål som ridestald,
da
ridebanen ligesom den godkendte bebyggelse er beliggende nær
vej, og
da
der fortsat fra vejen haves frit udsyn ove~n
del af ejendommen, på hvilken der ikke er foretaget afGravninger og påfyldninger

•
I
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finder Th~vnet efter o~stændighederne at kunne dispensere fra Overfredningsr~vnets kendelse af 20. august 1973, således at nævnet for
sit vedkommende godkender den etablerede ridebane på vilkår, at det
omgivende sorte træstakit sløres med en beplantning af vilde roser.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsr~v
net a'::den, der har begæret frednine;sn.'Bvnets
afgørelse, vedlwmmende
aotsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerl<.:endte
foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udr-yttes
før alli{efristensudløb, jfr. naturfredningslover.s § 58 .
En genpart nf tilladelsen vedl~cees til
udleveringo til eJer~~.
~. .
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Jørlunde by, Rappendamsvej

6.

Ved brev af 2. juni 1981 har Slangerup Kommune, Teknisk Forvaltning, ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende et
260 m2 stort skytte- og foreningshus med fuld kælder på matr.nr. 4~,
Jørlunde by, Jørlunde.
Ejendommen er beliggende i landzone og omfattet af fredningsdeklaration af 23. marts 1972, ligesom den er beliggen~e indenfor Jørlundefredningen af 20. august 1973, hvorefter tilstanden på arealet
ikke må ændres, udover hvad ejendommens anvendelse til skydebane nødvendiggør. Endvidere skal fredningsnævnet ved nyopførelse godkende
husenes udseende.
Hovedstadsrådet indstillede, at nævnet foretog besigtigelse og
drøftelse af omarbejdelse af projektet således, at en del af bebyggelsen etableres i forbindelse med det eksisterende skydehus, og at
det påtænkte skydehus til 200 m banen etableres nedgravet.
Danmarks Naturfredningsforening
modsatte sig projektet under henvisning til, at yderligere aktivitet vil krænke miljøet og spærre udsigten fra landevejen.
Nævnet foretog besigtigelse den 6. oktober 1981 og muligheden
drøftedes for et ændret projekt, hvorefter taghøjden sænkes, og det
naturlige terræn udnyttes i videre omf'ang.
Ved brev af l. marts 1982 fra Slangerup Kommune, Teknisk Forvaltning, fremsendtærevideret
projekt til opførelse af nyt 220 m2 skytteog foreningshus med kælder. Byplan- og Bygningsudvalget anbefalede
projektet på vilkår, at lokalerne kun anvendes til klubvirksomhed, og
at den arkitektoniske indpasning af bebyggelsen i området drøftes nærmere. Af ansøgningsskrivelsen fra Slangerup/Jørlunde Skytteforening
fremgår blandt andet, at det nuværende hus med standplads for 200 m
banerne nedrives og nyt etableres i forbindelse med nedgravet skydekælder under klubhuset. Kælderregionens areal, hvorpå der ikke bygges ~
klubhus, tænkes dækket med græstørv.
Nævnet tilskrev efter høring af Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening den 17. maj 1982 Slangerup Kommune om fremsendelse
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af forslag til den arkitektoniske indpasning af bebyggelsen i området.
Slangerup Kommune, Teknisk Forvaltning, fremsendte med brev af
6. juli 1982 ændret projekt, hvorefter den nye bygning, som flugter
eksisterende bygning, har et areal i stueplan på 214 m2 og et areal
i kælderplan på 287 m2• Kælderen er nedgravet og stueetagen agtes udført som træskeletkonstruktion
beklædt med ubehandlede trykimprægnerede brædder og taget beklædt med tagpap.
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening •
Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af fredningsdeklaration af 23. marts 1972 og fredningskendelse af 20. august
1973 for sit vedkommende tilladelse til den ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med forslag af 6. juli 1982 på vilkår, at der til bebyggelsen anvendes naturfarver, og at den kun anvendes til klubvirksomhed.
Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af
naturfredningslovens
§ 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, vedkommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen
samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens
§ 58.
En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren.
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Hovedstadsrådets planlægni~gsafdeling har saw~en med en repnæsentant fra Stenløse kommune besigtiget ejendommen den 26. maj 1983 efter en telefonisk underretning om det påbegyndte gravearbejde. Det blev ved besigtigelsen konstateret,
at der er gravet en rende fra den sænkning i ternænet, der benævnes Kollensø,
således at det vand, der har været opmagasineret i lavningen, nu er drænet mod
Sperrestrup A-sænkningen. Hovedstadsrådets planlægningsafdeling har i forbindelse med registrering af regionens vådområder omfattet af naturfredningslovens
§

43 i 1980 besøgt denne lokalitet. Ved denne besigtigelse blev det konstateret,

at lokaliteten ikke er omfattet af vådområdebeste~melserne, idet arealet betegnes som værende under vedvarende græsning og dermed i landbrugsmæssig drift.
Det udførte gravearbejde er imidlertid i strid med de bestemmelser, der fremgår af den på ejendommen hvilende fredning
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besigtigelse

sydsiden

af den

let konstateredes

lerjord,

værende

Ejeren

mosejord.

nemgravet

højderyggen

fra et drænløb
løb

marken.

i terrænforholdene

inden
dets

kendelse
den

Det

af 20.

august
1983

indskærpes

mende

af den,
amtsråd,

som

1983,

fordi

våde

at have

vandet
har ud-

år, har vand

foretaget

indgreb

for sit vedkommende
med

Overfredningsnæv-

og det pålægges

at foretage

meddele,

ejendommens

retablering

af arealet

ejer
i

terrænform.
ejeren

fredningsnævnets
kendelse.
Nævnets
afgørelse
kan
nævnet

på area-

fremtrådte

Schjellerupgaard

er i strid

1973,

be-

retning.

nævnet

rendegravning

l. november

oprindelige

skal

og

at han har gen-

og i de seneste

i nord/sydgående

at den konstaterede
nets

ejendom

hjørne,

andet,

1983

som foran

sø midt

iøvrigt

i maj

Han har bestridt,

foranlediget

dannede

blandt

de 2 søer

5. juli

af .rende

jordarten

forklarede

nordøstlige

opfyldt

Således

medens

mellem

den

gravning

tidligere

på den tilstødende

i markens

herfra

af arealet

at der var foretaget

og ved

".

der

påny

at overholde

inden

har begæret

hovedstadsrådet,

4 uger

bestemmelserne

påankes

fredningsnævnets
kommunalbestyrelsen

i Over-

til Overfredningsafgørelse,
samt

vedkomanerkendte

-

foreninger

og institutioner,

turfredningslovens

./ .

En genpart
ren.

3 -

der

virker

af afgørelsen

vedlægges

herved

meddeles.

e

•e
Fredningsstyrelsen,
Amaliegade
1256

Modt<lget i fredningsstyrelsen

13,

København

gennemførelse

af na-

formål.

II

Hvilket

for

K.

til udlevering

til bygher-

"

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

e

Adr.: Kriminaldommerkontoret
Torvet

TIt.

3-'.

}4()()

(03) 269800

1985

Hillerød, den

90/83.

F.S, nr.

Hillerød

ml. kl. 9-12

REG.Nl

Bo~

OSLt

•
--e

Ang.

bebyggelse

på matr.
af 7. juni

Ved brev
valtning,

meddelt

Jørlunde,

Jørlunde

elseshuset

JØrlunde

Overdrev

4.

1983

Kommune,

Teknisk

For-

Overdrev

forudgående

landbrugsejendom,

tilhører

20. august ..1973
lunde

tilknytning

bebyggelse

kan

tillades

godkendelse

med

re om- og tilbygninger
med

Sagen

til beboder er en

af arealer

Stenløse

kendelse
._--~--

"-.-

i Jørlunde,

og Ølstykke

bortset

fra

landbrugsbygninger

efter

forud

hensyn

til placering

af eksisterende

Slags-

kommuner),

bygninger

i

og økonomisk

som landbrugsejendom,

opført

af

hvilken

af Fredningsnævnet
og udformning.

bygninger

Stør-

må kun finde

godkendelse.

har med skrivelse

modtaget

den 5. novem-

stor

fremsendt
tegningsmateriale,
der udviser
2
34,6 m til eksisterende
beboelseshus.

har af nævnet

været

forelagt

Hovedstadsrådet

en

og Dan-

Naturfredningsforening.
Således

foranlediget

fredningskendelse
delse

-

-

forudgående

lo ~

Fogh.

~

drift

nr.

til nævnet

tilbygning

marks

Kommune

Chr.

er tilladt,

Fredningsnævnets

Slangerup
ber 1984

Ejendommen,

til eksisterende
for ejendommens

sted

godkendelse.

(Slangerup,

nødvendige

meddelt

en tilbygning

fredning

ikke

på matr.

af Overfredningsnævnets

vedrørende

bebyggelse

at der

4, er opført
Mogens

er omfattet

og Sperrestrup

hvorefter

har Slangerup

Naturfredningsnævnet,

uden

Ejendommen

•
-•

nr. lo k Jørlunde,

af 20. august

til bibeholdelse

fremsendte

meddeler

tegninger.

nævnet

1973

af tilbygning

herved

i medfør

for sit vedkommende
i overensstemmelse

af
tilla-

med

de

.,

- 2 Nævnets
nævnet
kommende
kendte

afgørelse

af den,

foreninger

•

Chr.

4 uger

og institutioner,

til Overfredningsgodkendelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

aner-

for gennemførelse

Jørlunde

er fremsendt

Overdrev

til ejendommens

4, 3550

Slangerup

drn~

Lis Lauritsen
Formand

•e
•

samt

ved-

formål.

af afgørelsen

Fogh,

påankes

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens
Mogens

inden

der har begæret

amtsråd,

En genpart

kan

.

ejer

c'"

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

e

88/83.

F.Snr.

REG.NI.

•

Ang.

bebyggelse

2 2- r~RS.1~85

HiUeroci, den

Adr.: Kriminaldommerkontorer
Torvet 3-5, 3400 Hillerod
ru. (03) 269800 ml. kl. 9-12

på matr.

nr. 7 b Jørlunde

80

O S~

by,

o

Slagslundevej

15,

Slangerup.
Ved brev
Forvaltning,
gang

af 6. juni
meddelt

af luftfotos

har Slangerup

Naturfredningsnævnet,

fra 1976

fra BBR-registeret
på matr.

1983

og 1980

er konstateret

nr. 7 b Jørlunde

Kommune,
at der ved

sammenholdt
opførelse

by uden

Teknisk

med

gennem-

oplysninger

af en del bygninger

anmeldelse

og ansøgning

om

byggetilladelse.
Ejendommen
af 20. august
gelinie.

•e
•

vares

er omfattet
1973

Ifølge

og er beliggende

fra

bygninger

tilstand.

bygninger

og økonomisk

landbrugsejendom,
forud

nødvendige

hvilken

arealet

er ikke

for ejendommens
kan

godkendelse

landbrugs-

drift

tillades

som

opført

med

be-

tilladt,

til eksisterende

bebyggelse
meddelt

skal

skovbyg-

hensyn

efter
til pla-

og udformning.

Opstilling
læskure

Bebyggelse

kendelse

indenfor

kendelse

i tilknytning

af Fredningsnævnet

cering

til dels

Overfredningsnævnets

i sin daværende

bortset

af ~verfredningsnævnets

af blandt

nødvendige

andet

for kreaturer

skure

må ikke

kan opføres

finde
med

sted,

dog at

Fredningsnævnets

tilladelse.
Efter

nævnets

oversigtsplan
og ikke
med

vedrørende

godkendte

en bolig

anmodning

fremsendte

ejendommen

bygninger.

og en 3-længet

med

Ejendommen
kostald

Teknisk

Forvaltning

indtegning
ses herefter

opført

omkring

en

af godkendte
bebygget
år 1800,

- 2 og 2 udhuse a 60 m2 opført omkring år 1900
og 2 ladebygninger
a 375 m2 og 225 m2 opført i 1975. 3 1adebyg.
, ca. lom
2
2 ca. 13 o m 2 og ca. 195 m 2 samt en ca. 11 5 m 2
nlnger
a
et eenfamiliehus

stor

staldbygning

ses ikke

Naturfredningsnævnet
delse

•

til opførelse

anmeldt.
har den 6. oktober

af dobbelt
§

tens

efter

placering

Carporten

foretages

ses ikke

Nævnet
kommunen

ses

byggelse

uden

Med
ning
get,

at have

liggende

ejeren

tilskrev

ejer

oplyste,

af 9. januar

ungkvæg

ejer

gårde

Kommune,

Sagen
kommunen

arealer

er angivet

vedlagt

situationsplan
arealer

besigtigelse,

Herefordracen.
hvortil

stor
Han

herefter
indsende

ansøgning

tegninger

Forvalt-

foretaget

an-

for gårdens kvæg73 m2, 88 m2, 178 m2
staklader

be-

ejendommens

38 tdr.

har 300

han indkøber

indhøstningen,

1983

hvorunder

land,

drives

kreaturer

incl.

hø og halm

hvorfor

udsat,

på omegnens

han behøver

for at ejendommens
til nævnet

bygninger

ejer

gennem

om lovliggørelses-

med mål angivelser.
sig det nævnte

materiale

senest

den 17.

1984.
Kommune,

af 7. februar
9. januar

be-

3 ladebygninger
og en stald2
ca. 120 m , ca. 130 m2, ca.

blev

Slangerup

lagte

foretaget

har udbedt

til de 2 til

Teknisk

er nævnte

af hø og halm.

Nævnet
december

at være

og opbevaring

med

Skovdistrikt.

og Planlægningsudval-

til brug

som de fornævnte

efter

kunne

tilladelse

Bygnings-

staklader

med

straks

til stalde

den 22. december

4 opførte

og kalve,

at carpor-

om den værende

1984 fremsendte

at der på ejendommen,

kvægproduktion

m i henhold

svar.

bygning af tidligere
opgivne
2
2
195 m og ca. 115 m .
har

projekt

nævnet

sammesteds

Nævnet

forelagt

1983

til Slangerup

Bebyggede
2
og 99 m . Ifølge

fået

i 1975.

en af ejendommens

drift.

fra Farum

opført

at modtage

vedrørende

anvisning

ladebygninger

skrivelse

meldelse

5,29

tilla-

opført .

ikke

anmeldte

i bredde

meddelt

47, stk. l, nr. l, således

til naturfredningslovens

Den 21. juli

•e
•

carport

1976

1985

1984

skitse

ansøgt

nævnte

opgivne

Teknisk

om godkendelse

staklader
mål

Forvaltning,

skrivelse

af de i skrivelse

og har oplyst,

er korrekte.

har ved

af

at de i den ved-

- 3 Således

foranlediget

fredningskendelse

meddeler

af 20. august

nævnet

herved

i medfør

1973 for sit vedkommende

af
godken-

delse af den ansøgte bebyggelse
omfattende
4 opførte staklader
,'2
2
2
2.
a 73 ro , 88 m , 178 m og 99 m
l
overensstemmelse
med de fremsendte

tegninger.

Da Naturfredningsnævnet
materiale

•

og ansøgning

a

ladebygninger
hertil

ikke

ningsnævnet
derfor
nævnet
kommende
kendte

375 m

fritager
ikke

fortsat

Nævnets

2

for forelæggelse
tage

foreninger

kan

Christensen,

inden

til disse

og institutioner,

påankes

e

e

har Naturfredbygninger,

der

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

er fremsendt

ved-

samt

aner-

for gennemførelse

til bygherren

15, 3550 Slangerup.

dn1~~

e

tegnings-

formål.

af afgørelsen

Slagslundevej

4 uger

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens
En genpart

for nævnet,

stilling

der har begæret

amtsråd,

har modtaget

er godkendt.

afgørelse

af den,

ikke

om godkendelse
af de i 1975 opførte
2
2
og 225 m , og kommunens
byggetilladelse

kunnet

ikke

fortsat

Lis Lauritsen
Formand

Olaf

Naturfredningsnzvnet for
iederiksborg amts sydlige fredningskreds
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•

•

Vedr.

klage

over

rendegravning

m. fl. Slagslunde
Den

13.

december

september

1983

på ejendommen

ejer

Kristian

e
I

20. august

at nævnets

32 Slags lunde

fremgår,

yderligere

den med

efter

2, Skibby,

rendegravgård-

ikke

var

rende

af diameter

ef-

den 9.

ejer

den omhandlede

cementrør

af 14.

by tilhørende

at ejendommens

har uddybet

fra nogle

kendelse

af areal

Ordrupdalsvej

Af skrivelsen

en strækning

over,

nr.

Kristensen,

1983

nr. 32

Naturfredningsnævnet

retablering

matr.

ca. 50 cm og rørlagt

•

klage

vedrørende

ning

modtog

1983

i Slags lunde

december

på matr.

by.

lodsejere

terkommet.

og rørlægning

med

25 cm over

på ca. 50 m.

Ej endomm en e r omf a tte t af Ove rf redn ings nævn_e_~~__.!<_e~?_~L~~_~
-

-----

lunde

vedrørende

1973

og Sperrestrup

(Slangerup,

Fredningen

har

til formål

riationer

i det

kuperede

arealer
drag.
dres

Det
ved

11

er blandt
afgravning,

!'

der drives

af arealer

18 ~,

terræn

i Jørlunde,

fik ved fredningen

omfattende

bestemt,

opfyldning

er ejendommen
18 ~ og 18

f

med

Slags-

matr.

vidtstrakte

søer

både

på anden

en erstatning

nr.

under

va-

og mose-

ikke

må æn-

måde.

som ubebygget

med matr.

rige

.

landbrugs-

eng-

nr. 32 i forening

beskrevet

kommuner)

dets

at terrænformerne

eller

i forening

tillagt

og Ølstykke

landskabet

i de udtørrede

andet

som landbrug

Stenløse

at bevare

og i lavningerne

r kendelsen
nrr.

fredning

-

med matr.
engjord,

lo ~. Ejeren

henvisning

til

- 2 en nægtet

tidligere

udarbejdet

udstykningsplan.

Ejendommen
matr. nr. 32 er ifølge tingbogsattest
af areal
2
2
2 ha 5.568 m hvoraf vej 400 m . Ejerens samlede ejendom er ef2
ter det oplyste af areal lo ha 2.821 m2 hvoraf vej 1.238 m , og
heraf

er fredet
Nævnet

juli

har

lo ha.
afsagt

kendelser

1980 og den 14. september
Ifølge

nævnets

kendelse

•

sydskellet

og den ligeledes
areal

i retning

foretages
efter
blev

på matr.

af 4. juli

uden

indskærpet

Ifølge

nævnets

meddelelse

om inden

af en med

rendegraver

gennemgravet

arealet
Det

1983

der benævnes

ved

meddelte

havde
men

foretaget.

denne

kunnet

at nævnet

Endvidere

fredningsbestemmelser.

til afledning

blev

grøft

samme

1983

fik ejeren

at foretage

retablering

30 m lang og l m dyb rende
Kollensø.

af vand

afgørelse

fredningskendelsens

Nævnet

tilladelse,

den l. november

i terrænet,

af den over

af 14. september

gravet

af den

forløbne

ikke lovligt

videre

de gældende

den sænkning

at overholde

vold

agtede

kendelse

4.

meddelel-

rørlægning

rørlægningen

planering

forløbne
ikke

ejeren

sænkningen.

nr. 32 før

fredningsmyndighedernes

omstændighederne

nr. 32 den

1980 fik ejeren

ca. 80 m lange

af ham foretagne
nord/syd

matr.

1983.

se om, at den af ham foretagne
langs

vedrørende

Ejeren

indenfor
havde

til Sperrestrup

påny

indskærpet

Aejeren

bestemmelse.

udsættelse

med

retablering

til den

l. januar

1984.
Nærværende
stadsrådet
konstateret,

kommer

nævnets

sel blive

besigtigelse

forrige

grøft,

Kommune,

Hoved-

den 18. januar

besigtigelse

han

primo
af den

1984

november
tidligere

som nu er tildækket.

har ved

at såfremt

skrivelse
ikke

retableringskrav,

overgivet

Danmarks

Stenløse

ca. 50 m ø 25 cm rør i bunden

etablerede

ejeren,

har ved

at der siden

Hovedstadsrådet
delt

forelagt

Naturfredningsforening.

Kommune

er udlagt

ulovligt

har været

og Danmarks

Stenløse

1983

sag

til politiet

Naturfredningsforening

af 24. februar

inden

den lo. marts

vil sagen
til videre

uden

1984
1984

yderligere

foranstaitning.

bad om besigtigelse.

medeftervar-

-

Ejendommens
1984 nævnet,

meddelte

at han efter

net som pålagt
ning

ejer

med

ved

bedste

og samtidigt

af overfladevand.

strid

3 -

skrivelse

skøn

havde

etableret

Han mener,

af 29.

retableret

en rørlægning

at rørlægningen

Overfredningsnævnets

kendelse

en gammel

grøft

del af arealet.

oplysning

om, hvordan

i den nordlige

februar
til afled-

ikke

og til dels

han får lovliggjort

terræ-

Han

er i

erstatter
anmoder

den etablerede

om
rør-

lægning.
Nævnet

•

oplyste

foretog

herunder,

Nævnet

at drænrøret

alet

anmodede

på kendeIsens

udtage

Kollensø.

1984,

sidste

og delvis

jordprØve
fyldt)

viser

omsat

af sand

og ejeren

sag er forlænget

om fotos

vedrørende

og Hovedstadsrådet

og Det

på nærmere

angivne

modtaget

tørv,

svagt

og blåler,

dybder

og stærkt

finsand

vandflade,

Danske
steder.

omsat

tørv,

tørv

tildels

og humus.

er fundet

om,

der kaldes

blandet

(leret)

are-

meddelelse

i den del af terrænet,
i forskellige

l, nær værende

I

finsand

(vand-

ikke

at være

i 120 - 170 cm dybde.

Stenløse
besiddelse
indsendt

Kommune

har

af kortmateriale

Under

behandlingen

ansøgning

at bevare

sags

terræn

herunder

det pålagte

eng-

forbud

opfyldning

eller

Nævnet

lering,

Den

men

skal

kendelse
varierede

og mosedrag,

på anden
derfor

en varig

i

nævnet

af 20.

ejer

til kreaturvanding.
udtale:

august

landskab

1973

har

til

i det kuperede

og på denne

baggrund

i terrænformerne

ved

skal

ses

afgravning,

måde.
ved

sin afgørelse

af den gravede

af ejeren

sag har ejendommens

af brønd

anledning

rigt

meddelt

.

mod ændring

pålagde

retablering

var åben.

det

1985

af nærværende

Overfredningsnævnets
formål

i januar

om etablering

I nærværende

1983

Kommune

jordprøverne

6 prøver

Prøverne

med overlæg

•

efter

jordprøver

har vedrørende

at der er udtaget
omsat

Stenløse
tidspunkt,

ville

Nævnet

e

den lo. maj

20 m.

Hedeselskab

e

besigtigelse

rende,

foretagne

foranstaltning,

af 14. september

der ved

rørlægning
ifølge

besigt~gelsen

er ikke
ejerens

en retabforklaring

- 4 til afledning

af vand

De af ejeren
naturlige
behov,

terræn,

findes

omliggende

•

nu gentagne
alt efter

at have

arealer,

og dennes

hvorfor

det

pålægges

opgrave

de nedlagte

Nævnets
nævnet
kommende
kendte

drænrør

foreninger

e

•

e

uden

også

for

forudgående

for fredningsmyndighederne,
ejer

inden

den

i denne
rende

den l.

maj

1985

at

sag omhandlede
ved

tilkastning

jord.
kan

inden

og institutioner,

påankes

til Overfredningsafgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

samt

vedaner-

for gennemførelse

formsi.

af afgørelsen

Kristensen,

4 uger

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

af naturfredningslovens
Kristian

i det

tid værende

følgevirkninger

den gravede

der har begæret

amtsråd,

En genpart

over

indgreb

til enhver

de er foretaget

ejendommens

afgørelse

af den,

foretagne

ejerens

forelæ~gelse

og at retablere

med den opgravede

gange

uoverskuelige

fordi

planlægning

strækning

i området.

er fremsendt

Ordrupdalsvej

til ejendommens

2, 4050

Skibby.

~Ilft

~1iJ"

n '"

f

LisvL~n
Formand

I.

ejer

NR. 51f 3D
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Hillerød, den

1986

99/86

F. S nr

Torvet 3-5, 3400 Hillerød
ml. kl. 9-12

ru. (02) 269800

Modtaget I fredningsstyrelsen

Til fredningsregisterot
til orientering

2 8 OKT. 1986

~j/- 8'c,~L-l(
Ang. omlægning

•

af markvej og opfyldning

"Ellehøjll, matr. nrr. 1 c,

ejendommen
Sperrestrup

by, Ølstykke,

af mergelgrav
3 ~, 4 f. og 5 a

Sperrestrupvej

42 •

Ved brev af 23. juni 1986 har Ølstykke
valtning,
l f.,

meddelt,

at ejeren af ejendommen

3 b, 4 f. og 5 a Sperrestrup

Kommune,

Teknisk

"Ellehøj",

matr.

Fornrr.

by, har omlagt et stykke markvej

nr. 4 c for at opnå bedre

på matr.

på

tilkØrselsforhold

samt for at opnå en bedre udnyttelse

af et areal,

til markerne

som tidligere

var delt af en markvej.
Den nye markvej
ligesom

er anlagt ved afgravning

der i en mindre

med murbrokker

lavning

i terrænet

og mindre mængder

ind i bakkedraget,

er foretaget

asfaltflager.

opfyldning

Den nyanlagte

mark-

vej er ikke befæstet.
Efter

forvaltningens

med den ejendommen
forringe

e
e

•

fang,

skØn er den nyanlagte

pålagte

fredning,

den landskabsmæssige

forudsat

to hjulspor.

at markvejen

Det indstilles

værdi

i strid

men ikke et indgreb,
i området

vedligeholdes
derfor,

markvej

der vil

i nævneværdigt

på traditionel

at der meddeles

om-

vis med

dispensation

til bibeholdelse.
Der skØnnes

ikke at være forureningsmæssig

risiko

forbundet

med opfyldningen.
Forvaltningen
stilling
delse

har samtidigt

til en af ejendommens

til opfyldning

anmodet

ejer

om Naturfredningsnævnets

fremsat anmodning

af en gammel mergelgrav

om tilla-

beliggende

på matr.

nr. 4 c.
De nævnte ejendomme
delse

af 20. august

1973 om fredning

lunde og Sperrestrup.
ændres

ved afgravning,

Endvidere
lyst fredning

\-J

\

er omfattet

af Overfredningsnævnets
af arealer

IfØlge kendeIsens
opfyldning

er den 10. januar
af stengærde.

§

i JØrlunde,

7 må terrænformerne

kenSlagsikke

eller på anden måde.
1963 på de nævnte ejendomme

ting-

- 2 -

StenlØsse
respørgsel
naboens

Kommune,

oplyst,

ejendom

Teknisk

Forvaltning,

at stengærdet

har på nævnets

er beliggende

og ikke er berØrt

i skellet

af den nyanlagte

gærdet var intakt ved forvaltningens

besigtigelse

fo-

ind mod

markvej.

Sten-

den 15. oktober

1986.
Sagen har af nævnet været

forelagt

Hovedstadsrådet

og Dan-

sig enig med teknisk

forvalt-

marks Naturfredningsforening.
Hovedstadsrådet
nings vurdering

har erklæret

af betydningen

af det skete indgreb,

er i strid med Overfredningsnævnets
Hovedstadsrådet
gelgraven
fyldning,
kaldes

taget i betragtning

udtalelse

vurderet,

vejarbejdet

VedrØrende
blev oplyst,

7.

§

tilsluttet

om, at det pålægges

at den skete opmå

sig Hovedstadsrådets
ejendommens

og tilsåning

ejer at

af de afgra-

langs vejen.

mergelgraven

siges,

at mergelgraven

affald,

af mer-

at der er tale om en markvej,

med en beplantning

arealer

at opfyldning

har udtalt,

Man har iøvrigt

med tilfØjelse

vede/opfyldte

diverse

har endvidere

Naturfredningsforening

omfattende.

afslutte

kendelse.

vil være i strid med kendelsens

Danmarks

og at dette

at det ved en besigtigelse

i mange

hvorfor man mener,

år har været

fyldt op med

at et forbud mod opfyldning

skal fØlges op med et påbud om oprensning.
Nævnet

e
e

e

skal herved bemærke,

at beplantning

med busk- og trævegetation

rende skovområder

kunne

rydning,

ændring

vidt sådanne
rekreative

foretage

sådanne

tilladelse

foranstaltninger

af terrænformerne

skridt kan begrundes

(nu Hoved-

og ejerens

god-

som beplantning,

og retablering

af sØer,

for så

ud fra landskabsæstetiske

og

hensyn.

Således

foranlediget

Overfredningsnævnets

meddeler

kendelse

nævnet herved

af 20. august

tilladelse

til bibeholdelse

strid med fredningskendelsen
af forvaltningen

fremsendte

i medfØr
"-

af den af ejendommens

anlagte

nye markvej

kort indtegnet

ret den 3. maj 1986 og den 16. april
afgravning

at der ikke sker yderligere

opfyldning,

ejer i

som vist på det

efter luftfoto

1978 på vilkår,

at der ikke sker yderligere

af

1973 for sit vedkom-

..-ø

mande

6 fØlger,

de nu eksiste-

9 skal Fredningsplanudvalget

§

med Naturfredningsnævnets

kendelse

udenfor

§

ikke må finde sted.

IfØlge kendelsens
stadsrådet)

at det af kendelsens

ind i bakkedraget,

date-

-

3 -

at vejen kun har to hjulspor,

og

at der ikke sker befæstning.
For så vidt angår ansøgning
meddeler

nævnet herved

vedkommende

om opfyldning

i medfØr

af fornævnte

kendelse

afgØrelse

kan inden

4 uger påankes

ningsnævnet

af den, der har begæret

vedkommende

amtsråd,

anerkendte

foreninger

En genpart

MØhl, Sperrestrupvej

der virker

er fremsendt

ti

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 KØbenhavn K.

for gennem-

til ejendommens

42, 3650 Ølstykke.

~1'1 rkUJi4fiJ

e

samt

formål.

L1S Laur 1tse'n
formand

e

afgørelse,

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

af afgørelsen

til Over fred-

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

førelse af naturfredningslovens

~

for sit

forbud mod opfyldning.

Nævnets

Christian

af mergelgraven

ejer,

05480.00
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Ang. omlægning
beplantning

•

af vej, oprensning

matr. nrr. 19 ~, 19 g, 38 a og

på ejendommen

39 Slagslunde

by, Kollensøvej

4, Slagslunde.

Ved breve af 27. oktober
Staal Petersen,

af grØft og mose samt

Turistvej

1986 og 3. marts

172, BirkerØd,

som ejer af ejendommen

matr. nrr. 19 ~, 19 ~, 38 ~ og 39 Slagslunde
godkendelse

af omlægning

beplantning

på ejendommen.

af vej, oprensning

Efter foretagen besigtigelse
brev af 3. august
de omhandlede

1987 modtaget

holder tillige en yderligere

by ansøgt om nævnets
af grØft og mose samt

er efter nævnets

målsat

foranstaltningers

1987 har Fritz

anmodning

situationsplan

stedlige

beskrivelse

placering.

med

udvisende
Brevet

af de omhandlede

indeforan-

staltninger.
Samtlige

ejendomme

delse af 20. august

er omfattet

1973 om fredning

af Overfredningsnævnets
af arealer

i JØrlunde,

kenSlags-

lunde og Sperrestrup.

•
•e

Den 4. februar 1915 er lyst deklaration
om benyttelse

af skovspor

nr. 38 af Slagslunde
til Slagslunde

i Slagslunde

med Statsskovvæsenet

Skov fra leddet ved matr.

by og til den offentlige

samt bestemmelse

vej fra Slangerup

om vedligeholdelse

af nævnte

spor

alt for nærmere angivne ejendomme.
Den 8. marts

1983 er lyst deklaration,

matr. nr. 19 c skal tåle uhindret
rute bestående

af eksisterende

Den 20. november
ejeren af ejendommen

hvorefter

færdselsret

markveje

ejendommen

ad nærmere

angiven

og stier.

1986 er lyst færdselsservitut

matr. nr. 38 b Slagslunde

til fods for

over det areal, der

ligger mellem nævnte ejendom og statsskoven.
IfØlge Overfredningsnævnets
landbrugsejendom,
fredskov.

kendelse

der er beliggende

inden for 300 m grænsen

Den består af hovedejendornmen

samt "overdrevslod"

Miijøministeriel

J. nr. F. 1?:>o~/ 2-~2.

/"

udgør ejendommen

matr.

matr. nr. 19 c og 19 .9..

en
for

nr. 38 ~ og 39

•

- 2 -

Ifølge de i kendelsen
dOmme gældende
res nuværende

for alle af fredningen

fredningsbestemmelser
tilstand,

Bebyggelse
for ejendommens

•

tillades

såvidt muligt

er ikke tilladt,

ning til eksisterende

karakter

og Økonomisk

drift som landbrugsejendom,

i tilknyt-

nØdvendige

hvilken bebyggelse
meddelt

kan

godkendelse

og udformning.

Større om- og tilbygninger

af eksisterende

finde sted med fredningsnævnets

forudgående

fredningsbestemmelserne

ning med busk- og trævegetation

bygninger

må kun

godkendelse.

er iØvrigt anfØrt,

at beplant-

uden for de nu eksisterende

ikke må finde sted, ligesom planteskolevirksomhed

tilladt uden for de nu her til benyttede
Terrænformer

i de-

af land-

fra bygninger

opført efter forud af fredningsnævnet

Blandt

bevares

ejen-

opretholdes.

bortset

landbrugsbygninger

med hensyn til placering

områder

skal arealerne

således at ejendommenes

brugs- og skovbrugsejendomme

omfattede

skov-

ikke er

arealer.

må ikke ændres ved opgravning,

opfyldning

eller

på anden måde.
Fredningsplanudvalget
se og ejernes godkendelse
som beplantning,

skal dog med fredningsnævnets
kunne foretage

rydning, ændring

sådanne

foranstaltninger

af terrænformerne

af sØer, for så vidt sådanne skridt kan begrundes

•
•
•

æstetiske

og rekreative

Udstykning
Særligt
bestemt,

må kun ske med fredningsnævnets

længe den benyttes

i 1964 til bØrnehave

til bØrnehave-

ophØr skal bygningen

fjernes.

opfØrte bygning,

Bygningen

byggeri.

erstatning

til ejendommens

I den til grund for Overfredningsnævnets
trufne afgØrelse

at dyrke nåletræer

så-

Ved denne

må ikke udvi-

2 uden tilladelse

er meddelt

ejer.
kendelse

generel

med henblik på salg som juletræer

ring som pyntegrønt.

plantning.

den på ejendommen

skal fjernes.

Der er betalt

kendelse,

tilladelse.

eller spejderformål.

des, og der må ikke opfØres yderligere

fredningsnævnet

ud fra landskabs-

for så vidt angår matr. nr. 19 c og 19 g m.fl. er

inden for skovbyggelinien

opfØrte hytter

og retablering

hensyn.

at det skal være tilladt at bibeholde

benytteises

tilladel-

Tilladelsen

er udgået

der som foran anfØrt indeholder

af Natur-

tilladelse

til

eller på skæ-

i Overfredningsnævnets
et totalt

forbud mod be-

- 3 Ved Naturfredningsnævnets
delt tilladelse
erstattes

til, at eksisterende

af 1. juni 1987 er med-

stuehus på matr.

med et nyt stuehus med kælder og udnyttet

at eksisterende
omfattende

udhus i ØstflØj

fyrrum

at eksisterende

•

afgørelse

og

erstattes

nr. 38 ~

tagetage,

og

med en ny bebyggelse

garage på vilkår,

stuehuse

og ØstflØj

at ny bebyggelse

opfØres

at ny bebyggelse

ikke bliver

nedrives,

til erstatning

herfor, og

større end den eksisterende

bebyg-

gelse.
AnsØger
byggelse

fremsendte

samtidigt

dispositionsplaner

med ansøgningen

vedrØrende

hvortil der ikke er taget stilling

yderligere

bebyggelse,

af nævnet.

Den af ejeren ansøgte vejomlægning
planen vist vej mrk. A over matr.

om nævnte be-

vedrØrer

en på situations-

nr. 38 a umiddelbart

ved ejendom-

mens bygninger.
Nævnte vejstrækning
skovdiget,

Ønskes

hvilket er markeret

omlagt,

med B på situationsplanen.

Den mose, der Ønskes oprenset,
og er markeret
er· beliggende

•
•
•

er beliggende

med D på situationsplanen.
en våd eng, og hele arealet

lavvandet

bassin 20

x

materiale

agtes placeret

således at den lØber langs
på matr. nr. 39

I forbindelse

med mosen

Ønskes omdannet

40 m med lave skånende

til et

sider. Det opgravede

på det med E mærkede

sted, der agtes be-

plantet.
Den grøft, der Ønskes
~ og er markeret

oprenset,

med C. Det er anfØrt,

er beliggende

på matr. nr. 38

at tillØb til mose hermed

forbedres.
Den Ønskede beplantning
grØft C, langs markvej

omfatter

markeret

arealet

langs den fornævnte

med F og langs naturstien

over

matr. nr. 19 c.
Beplantningen

er beskrevet

slåen, kornel, benved og gråpil

som værende

lave vækster,

fordelt med 1-2 planter

roser,
pr. m2 i

2-4 m brede korridorer.
Sagen har af nævnet været
stadsrådets
Danmarks

forelagt

plan- og miljØforvaltning,

Naturfredningsforening

StenlØse

Kommune,

Hoved-

Farum Statsskovdistrikt

såvel på grundlag

og

af den oprinde-

lige som senere ansØgninger.
StenlØse

Kommune

har udtalt,

lægning med de af Skovstyrelsen

at spørgsmålet

fremsatte

om vej A's for-

kommentarer

vil blive

•

- 4 taget op på et vej syn med de vejberettigede,
nævnets

afgØrelse

StenlØse

når Naturfrednings-

foreligger.

Kommune har iøvrigt tilsluttet

Naturfredningsforening

i skrivelse

idet det understreges,

at beplantningen

sig det af Danmarks

af 15. september

1987 udtalte,

ikke må være udsigsthin-

drende.
Hovedstadsrådets
af 19. oktober
ningsforening

plan- og miljøforvaltning

1987 udtalt,

at man er enig med Danmarks Naturfred-

med hensyn til de i skrivelse

anfØrte bemærkninger.

Man pointerer,

vejene

med lavtvoksende

skal etableres

simale hØjde
E er oplyst,

naturfredningslovens
Farum

§

Statsskovdistrikt

aldrig overstiger
af vådområdet

ikke kræver

tilladelse

har den 23. oktober

imod, at vejen

når skellet til skoven,

125 cm) fra stengærdets
lØb i lavningen

langs mark1 meter.

markeret

med

i medfØr

af

43.

man intet har at indvende
skovområdet,

1987

arter, således at den mak-

etablering/oprensning

at dette indgreb

af 15. september

at beplantningen

for disse beplantninger

VedrØrende

har i skrivelse

udvendige

1987 udtalt,

flyttes og placeres

som er beliggende

fod, respekteres,

at

langs

2 alen

(ca.

og skovens af-

mod sØ opretholdes.

I tilfælde

af grenkapning

bedes ejeren

sætte sig i forbin-

delse med skovdistriktet.

e
e

e

Farum Statsskovdistrikt
den forlagte

markvej

har vedrØrende

langs skovbrynet

til Slagslunde

uØnsket,

spærre

til det ca. 200 år gamle stengærde,

sig se bag nedhængende
I Danmarks

langs

Skov udtalt,

at dette er absolut
for udsigten

da

plantebæltet

det, selv med beskeden

højde, vil
som lader

grene.

Naturfredningsforenings

skrivelse

af 15. septem-

ber 1987 siges:

"
1. Vejomlægning

anbefales.

fra vejen bevares.

Det er en betingelse,

Der kan eventuelt

med lave buske. Max. hØjde
2. Oprensning
marken

langs vejen

1 m.

af mose anbefales.

gravet materiale

plantes

at udsynet

Det er en betingelse,

ikke placeres

i vådområdet,

at op-

men f.eks. på

Øst for vådområdet.

3. Langs markvej

F kan der plantes

være udsigtshindrende.

lave buske, der ikke må

Max. højde

l m.

- 5 -

Dette skal ses i sammenhæng

med, at Fritz Staal-Petersen

har opnået en aftale med naboen om fjernelse af den granholm, der siden fredningens

ikrafttræden

er vokset

op syd

for markvej en.
4. GrØft C, der nu er i rØr, kan frilægges.

Gerne med et

slynget forlØb.
5. Langs markvej

G kan sættes

et lavt buskads

ikke være udsigtshindrende
Således foranlediget
fredningsnævnets
nedennævnte

kendelse

tilladelser

des nedennævnte

vilkår.

1. Vejomlægning

tillades

at de vejberettigede
heri, hvorom

(1 m). Det må

•••"

meddeler

nævnet herved i medfØr

af 20. august

til de ansøgte

af Over-

1973 for sit vedkommende
foranstaltninger

på ligele-

på vilkår,
ved kommunens

i bekræftende

vej syn erklærer

sig enige

fald vil være at foretage

ting-

lysning, og
at Statsskovdistriktets
2. Oprensning

af mose tillades

at opgrave t materiale
vis på marken

e

e

vilkår

3. Frilægning

i vådområdet,

Øst for vådområdet,

men eksempel-

og

som et bassin men henligger

i natur-

som mose.

af rørlagt

grØften et slynget
4. Beplantning

på vilkår,

ikke placeres

at mosen ikke fremtræder
lig tilstand

opfyldes.

grØft

tillades

at der gives

forlØb.

langs markvejene

at beplantningen

på vilkår,

omfatter

F og G tillades på vilkår,

lave buske,

at nævnte buske stedse holdes

i en højde af ikke over 1 meter,

samt
at de generelt

ikke på nogen måde må være udsigtshindrende.

For så vidt angår øvrige

ansøgte

se at være i strid med fredningens

foranstaltninger

formål, hvorfor

findes dis-

tilladelise

ikke

kan gives.
Den af nævnet således

meddelte

tilladelse

fØr af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra ti11adelsens

meddelelse.

bortfalder

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

- 6 -

Nævnets

afgørelse

kan inden 4 uger påankes til Overfred-

ningsnævnet

af den, der har begæret

vedkommende

amtsråd,

anerkendte

foreninger

Hovedstadsrådet,
og institutioner,

fØrelse af naturfredningslovens
kan derfor
ningslovens

ikke udnyttes
§

fredningsnævnets

afgørelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

for gennem-

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

tilladelse

jfr. naturfred-

58.

GhtJa~

Lis Lauritsen
formand

e

e
e

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken

13,

2970 HØrsholm.

samt

jt;80

REG. HR.

N aturfredningsnævnet for
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Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
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Ang. bebyggelse
Kollensøvej

•
I

l 7/ 87

F. S. nr.

på matr. nr. 19 c m.fl. Slagslunde

by,

4, Slagslunde.

Ved brev af 23. januar
valtning,

1 J UNI 1987

-

ansøgt om nævnets

1987 har StenlØse Kommune,
godkendelse

Teknisk

af en bebyggelse

For-

omfattende

nyt stuehus og ØstflØj med fyrrum og garage på matr. nr. 19 c m.fl.
Slags lunde by.
Det på ejendommen

værende

stuehus og den til udhus

indrettede

ØstflØj agtes nedrevet.
Ejendommen

matr.

nrr. 19 ~, 19 g, 38 ~ og 39 Slagslunde

fattet af Overfredningsnævnets
ning af arealer

i JØrlunde,

IfØlge kendelsen
beliggende

kendelse

Slagslunde

udgØr ejendommen

inden for 300 m grænsen

vedejendommen

af 20. august

er om-

1973 om fred-

og Sperrestrup.
en landbrugsejendom,

der er

for fredskov. Den består

matr. nr. 38 a og 39 samt "overdrevslod"

af ho-

matr. nr. 19

c og 19 g.
Ifølge de i kendelsen

•
•

domme gældende
nuværende

fredningsbestemmelser

tilstand,

således

og skovbrugsejendomme
Bebyggelse

såvidt muligt

karakter

bortset

i deres

af landbrugs-

fra bygninger
og Økonomisk

drift som landbrugsejendom,

hvilken

tillades opført efter forud af fredningsnævnet

i tilknytnødvendige

bebyggelse

meddelt

kan

godkendelse

og udformning.

Større om- og tilbygninger
finde sted med fredningsnævnets
Blandt

bevares

ejen-

opretholdes.

landbrugsbygninger

med hensyn til placering

omfattede

skal arealerne

at ejendommenes

er ikke tilladt,

ning til eksisterende
for ejendommens

for alle af fredningen

af eksisterende
forudgående

fredningsbestemmelserne

ning med busk- og trævegetation

bygninger

må kun

godkendelse.

er iøvrigt anfØrt,

at beplant-

uden for de nu eksisterende

områder ikke må finde sted, ligesom planteskolevirksomhed
tilladt uden for de nu her til benyttede

arealer.

skovikke er

- 2 -

Terrænformer

må ikke ændres

ved opgravning,

opfyldning

eller

på anden måde.
Fredningsplanudvalget
se og ejernes

godkendelse

som beplantning,

skal dog med fredningsnævnets
kunne

rydning, ændring

af sØer, for så vidt sådanne
æstetiske

og rekreative

Udstykning
Særligt
bestemt,

af terrænformerne

skridt kan begrundes

må kun ske med fredningsnævnets

sålænge den benyttes

ud fra landskabs-

tilladelse.

til bØrnehave-

ophØr skal bygningen

opfØrte hytter

at bibeholde

den på ejendommen

i 1964 til bØrnehave

des, og der må ikke opføres

opfØrte bygning,

eller spejderformål.

fjernes. Bygningen

yderligere

byggeri.

Ved denne

må ikke udvi-

2 uden tilladelse

skal fjernes.

Der er betalt erstatning
IfØlge det til nævnet
tionsplan

og retablering

for så vidt angår matr. nr. 19 c og 19 ~ m.fl. er

at det skal være tilladt

benytteises

sådanne foranstaltninger

hensyn.

inden for skovbyggelinien

I

foretage

tilladel-

til ejendommens

fremsendte

ejer.

projekt agtes ifØlge situa-

eksisterende

stuehus erstattet med et nyt stuehus af be2
252,73 m med kælder og udnyttet tagetage, og

bygget bruttoareal
eksisterende

udhus i ØstflØj agtes erstattet med ny bygning
2
2
tende et 51,54 m stort fyrrum og en 55,65 m stor garage.
Begge bebyggelser

er på fremsendt

situationsplan

omfat-

beskrevet

som etape l.

•
•

De på den fremsendte
bygninger

er ikke forelagt

I et til nævnet
vist vandbassiner
Dette projekt

situationsplan
nævnet

fremsendt

Bebyggelsen

projekthæfte

er projekteret
er projekteret

Sagen har af nævnet været
miljØforvaltning

samt Danmarks

Hovedstadsrådet
Danmarks
bebyggelsens
byggede

er omkring

til behandling.

opfØrt med gule sten til vandskuer udbygget

kviste.

opfØrt på eksisterende
forelagt

Hovedstadsrådets

Naturfredningsforening
holdes

areal, at byggehØjden

sokkel.
plan- og

Naturfredningsforening.

har ikke haft bemærkninger

stØrrelse

stuehuset

af stuehuset en terrasse .

nævnet

ring og med stråtag. på stuehuset
Bygningerne

til behandling.

og i fortsættelse

er ikke forelagt

som etape 2 beskrevne

til det ansØgte.

har ikke indvendinger,

tilnærmelsesvis
ikke bliver

såfremt

inden for det nu be-

væsentligt

hØjere

end

- 3 -

nuværende

bebyggelse,

med vinduer

og såfremt

byggestilen

som skitseret

af ældre model og stråtag.

Nævnet har foretaget
Farum statsskovdistrikt,
Således

besigtigelse,

hvortil også var indkaldt

der var repræsenteret.

foranlediget

fredningsnævnets

meddeler

kendelse

nævnet herved i medfØr

af 20. august

søgte bebyggelse

i overensstemmelse

det omfang disse er forelagt
eksisterende

med de fremsendte

stuehus og østflØj

at

ny bebyggelse

at

ny bebyggelse ikke bliver

opfØres

tilladelse

til nævnets behandling

at

af Over-

1973 og naturfredningslo-

vens § 47, stk. 1 nr. 1 for sit vedkommende

I

bliver

til den antegninger,

i

på vilkår,

nedrives,

til erstatning

herfor, og

større end den eksisterende

bebyg-

gelse.
Den af nævnet

således meddelte

tilladelse

fØr af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladeisens

meddelelse.

Nævnets

afgØrelse

amtsråd,

erkendte

foreninger

derfor ikke udnyttes

til Overfrednings-

fredningsnævnets

Hovedstadsrådet,

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen

og institutioner,

se af naturfredningslovens

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

kan inden 4 uger påankes

nævnet af den, der har begæret
kommende

bortfalder

der virker

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

udlØb,

ved-

samt an-

for gennemfØreltilladelse

kan

jfr. naturfrednings-

lovens § 58.
En genpart

I

af afgØrelsen

tor Fritz Staal Petersen
172, Bistrup,

er fremsendt

og fru Marianne

3460 BirkerØd,

til bygherren,

Staal Petersen,

og arkitekt

Turistvej

Anton Hald, Drachmannsvej

9, 9990 Skagen.

',)

.

01'\1 O'tmtatu

Lis Lauritsen
formand

•

kiroprak-
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90/88

F. S. nr.

'"

Ang. skel forandring

mellem matr. nrr. 5 ~ og 5

Q

ansøgt om nævnets

godkendelse

_to :;~~

.~.~, '"' .....

i

JØrlunde

Ved brev af 9. juni 1988 har LandinspektØrfirma
Frederikssund,

t ......

:J~ \'t:.L

; h ...'

by.

BØrgen

Hansen,

af en ske lforandring

mellem matr. nrr. 5 a og 5 h JØrlunde.
Ejendommen

matr. nr. 5 ~, der udgØr en del af ejendommen

dal", er ved Overfredningsnævnets
med undtagelse

e

ejendommens

e

af den til bebyggelsen

bygninger

AnsØgningen

/

kendelse

beliggende

vedrØrer

af 15. august

areal på ca. 1,3 ha.
2

overfØrelse

af et areal stort 69 m
trekant,

lagt den tilgrænsende

villahave på matr. nr. 5
2
doms areal forØges fra 857 m til 926 m2.
IfØlge Overfredningsnævnets
nævnets

Slangerup

kendelse

Q,

fra

som Ønskes til-

hvorved

af 15. august

denne ejen-

1974 kræver

tilladelse.

Kommune

nævnets godkendelse,

1974 fredet

hørende have og et øst for

den fredede del af matr. nr. 5 a, en udyrket

udstykningen

"Ege-

har godkendt

skel forandringen

og at det omhandlede

på vilkår

frastykkede

af

areal overfØ-

res til byzone.
Sagen har af nævnet været forelagt

•

miljøforvaltning
Således

foranlediget

ningskendelse
den ansøgte

samt Danmarks

skelforandring

skilte areal overføres
Den af nævnet

5 år fra tilladeisens
afgØrelse

på vilkår,

§

tilladelse

til

at det fra matr. nr. 5 a ud-

tilladelse

bortfalder

i medfØr
inden

meddelelse.
kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

Hovedstadsrådet,

te foreninger

og institutioner,

fredningsnævnets

fØr ankefristens

udlØb,

afgØrelse,

kommunalbestyrelsen
der virker

formål. Den meddelte

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

af fred-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

mende amtsråd,

udnyttes

.

til byzone.

nævnet af den, der har begæret

turfredningslovens

plan- og

nævnet herved i medfØr

1974 for sit vedkommende

således meddelte

af naturfredningslovens
Nævnets

Naturfredningsforening

meddeler

af 15. august

Hovedstadsrådets

vedkom-

samt anerkend-

for gennemfØrelse

tilladelse

af na-

kan derfor

jfr. naturfr~n~~~~ns

§

Lis Lauritsen
formand

~,,"e ,,.......
.L

_

ikke
58.

Naturfredningsnævnet for
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165/88

rt~s.nr.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 5 APR. i3Z9
af matr. nr. 52 g Jørlunde

Ang. udstykning

Ved brev af 10. november
Frederikssund,

by.

1988 har Landinspektørfirma

ansøgt om nævnets

godkendelse

BØrge

af en udstykning

Hansen,

af matr.

nr. 52 g JØrlunde.
Ejendommen,
stort 6.720 m2.

•

•

Ansøgningen
sammenlægning
Roskildevej

vedrØrer

Slangerup

areal

2

frastykning

er omfattet

af et areal stort 2.458 m
tilhØrende

1973 om fredning

af Overfredningsn~vnets

af arealer

Willy

til

Brasen,

i JØrlunde,

kendelse

Slagslunde

af 20.

og Sperre-

strup.
Ifølge kendelsens

generelle

jøforvaltning

samt Danmarks

Hovedstadsrådet

kendelse

foranlediget

af 20. august

søgte udstykning
på vilkår,

forelagt

må udstykning

ikke ske

Hovedstadsrådets

plan-

og mil-

Naturfredningsforening.

som zonemyndighed

lovens § 9 jfr. § 6 meddelt
Således

bestemmelser

af Naturfredningsnævnet.

Sagen har af nævnet været

har i medfØr

tilladelse

meddeler

1973 for sit vedkommende

i overensstemmelse

af by- og landzone-

til det ansøgte.

nævnet herved

i medfØr

af fredning s-

tilladelse

til den an-

med den fremsendte

at de i fredningskendelsen

af 20. august

udstykningsplan

1973 indeholdte

vilkår overholdes.
Den af nævnet således meddelte

•

er et ubebygget

15, JØrlunde.

uden tilladelse

I

Kommune,

med matr. nr. 52 e Jørlunde

Ejendommen
august

der tilhØrer

naturfredningslovens
fra tilladelsens
Nævnets

§

64 a, såfremt

afgØrelse

den ikke er udnyttet

kan inden 4 uger påankes

Hovedstadsrådet,

ger og institutioner,

fredningsnævnets

kommunalbestyrelsen

der virker

lovens formål. Den meddelte
ankefristens

bortfalder

i medfØr
inden

af

5 år

meddelelse.

net af den, der har begæret
amtsråd,

tilladelse

til Overfredningsnæv-

afgØrelse,

samt anerkendte

for gennemfØrelse

tilladelse

kan derfor

udlØb, )fr. naturfredningslovens

vedkommende

§

af naturfredningsikke udnyttes

58.

~~

Lis Lauritsen
formand
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
Miljøministeriet
2970 HØrsholm.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.

& / '3.03/ ~ - 8.2; ..

forenin-

fØr

REG. NR.
Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

•
--

.

- 9 MAJ 1989

ved BuresØ,

& Spile A/S, BrønshØj,
brØnde

Slangerup

som led i kloakering

IngeniØrer

om Fredningsnævnets
over

Viemose

godkendelse

terræn ved 2 projekterede

af 24 parceller

er en del af Slangerup

kendt af Hovedstadsrådet

Kommune.

1989 har Rådgivende

ansøgt

og udluftningsrør

Projektet

26/ 8 ~kov. og Naturstyrelsen

F.S.nr.

Ved brev af 20. februar

målerskabe

• 8 MAJ Modtaget
19SQ I

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 -26 98 00 ml. kl. 9-12

Ang. kloakering

() sY BO.fJ o-C

af JØrlunde

Kommunes

den 27. august

af
pumpe-

by.

spildevandsplan

1985 med tillæg

god-

af 1. decem-

ber 1987.
Af den fremsendte
den ene pumpebrønd
6 ad Jørlunde,
de pumpebrØnd

projektbeskrivelse

fremgår blandt

(nr. 9) er projekteret

hvorfra

spildevandet

beliggende

andet,

ved matr.

at
nr.

pumpes over den anden projektere-

(nr. 12) til eksisterende

ledningssystem

ved matr. nr.

S b JØrlunde.
BrØnddæksler
Arealet

placeres

for de 2 fornævnte

af Overfredningsnævnets
arealer

i niveau med eksisterende

i JØrlunde,

det opstilling

master,

ningskendelse
den ansøgte

meddeler

af 20. august
bebyggelse

an-

eller
til lokal

tilladelse.

været forelagt Hovedstadsrådets

samt Danmarks

foranlediget

af

blandet

ikke er tilladt, dog at master

Sagen har af Fredningsnævnet
Således

hvorefter

transformerstationer

kan opfØres med Fredningsnævnets

plan- og miljøforvaltning

er omfattet

af 20. august 1973 om freOhing

og Sperrestrup,

af skure, boder,

andre skæmrnende indretninger
el-forsyning

purnpebrØndes placering

kendelse

Slagslunde

terræn.

Naturfredningsforening.

nævnet herved

i medfØr

1973 for sit vedkommende

i overensstemmelse

af fred-

tilladelse

med de fremsendte

til

tegnin-

ger.
Den af nævnet

således meddelte

af naturfredningslovens
5 år fra tilladeIsens
Nævnets
nævnet

afgørelse

§

Miljøministerief

i medfØr
inden

meddelelse.
kan inden

Hovedstadsrådet,

Skoy- og Naturstyrelsen .

bortfalder

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

af den, der har begæret

mende amtsråd,

tilladelse

4 uger påankes

fredningsnævnets

til OverfredningsafgØrelse,

kommunalbestyrelsen

vedkom-

samt anerkendte

- 2 -

foreninger

og institutioner,

fredningslovens
nyttes

der virker

formål. Den meddelte

før ankefristens

udlØb,

for gennemfØrelse

tilladelse

kan derfor

jfr. naturfredningslovens

dM~

Lis Lauritsen
formand

•
•
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken
2970

13,

HØrsholm.

Miljømfnlsteriet J. nr. F
~~ til
."

~

I">L~~'::
r. ~ lJClq\"
IitdJ,",b

I~?:;J~~&1..

af naturikke ud§

58.
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Hillerød, den

Adr.: cmldommerlr.ontoret
Kannikegade s, 3400 Hillel1lld
Tlf. 02 ·26 9800 ml. kJ. 9·12

Ang. bebyggelse
Slagslundevej

Jørlunde

Forvaltning,

anmodet

om nævnets udtalelse

tekt Torben

Krogh Hansens

Christensen

som ejer af ejendommen

fremsendt

ansØgning

Ejendommen

Tegnestue,

om udvidelse

Slangerup,

matr.

nr. 7

fredning

Slagslunde

i JØrlunde,

og Ølstykke

og at bygningerne

areal, der omfatter

stuehus

til et

for Slagslunde

2p.

af

august

1973 om

og Sperrestrup-(Slan-

hele matr.

fremgår,

g,

at ejendommen

f

og l g udgør en

er beliggende

på det fredede

1 ~,

l

nr.7 b og dele af matr. nrr. 1 d,

f.

1 e og 1

Der er efterfØlgende
set fra matr.

sket ændringer

bebyggelse

ikke tilladt,

eksisterende

af matrikelnumrene

bort-

nr. 7 b.

Ifølge de i kendelsen

indeholdte

bortset

landbrugsbygninger

dommens drift
Ligeledes

generelle

fra bygninger
og Økonomisk

som landbrugsejendom

ende godkendelse

nævnets

afgØrelse

sammen med matr. nrr. 1

landbrugsejendom,

m.fl. JØrlunde

kommuner) .

Af Overfredningsnævnets

E

E

af beskyttelseslinie
kendelse

7

et af arki-

på vegne Oluf

af ejendommens

Skov og af Overfredningsnævnets
gerup,Stenløse

,

vedrØrende

Teknisk

stort 250 m .

er omfattet

af arealer

Kommune,

2

samlet bruttoetageareal

matr.nr.

by,

15, Slangerup.

Ved brev af 25. april 1990 har Slangerup

•

.OKT. 1990

56/90 og 111/90

F.S,nr.

på matr. nr. 7 b m.fl.

.t 5

..

i tilknytning

nødvendige

og kun efter nævnets

med hensyn til placering

er
til

for ejenforudgå-

og udformning.

må større om- og tilbygninger

forudgående

bestemmelser

kun finde sted med

godkendelse.

Af den medsendte

ansØgning

om byggetilladelse

fremgår,

at den
areal 85 m2 med

bolig opfØrt i år 1800 er af bebygget
2
2
tagetage 68 m eller ailt 153 m •
2
Den projekterede tilbygning er af areal 97 m med carport
2
41 m .

eksisterende

'iljøministeriet

kov- og Naturstyrelsen
... ....,

..

A

I.........

.".

".,.

Å

- 2 Samlet bruttoareal
Af medfølgende

for beboelse

plan

er herefter

fremgår, at ejendommen

bygget med en i år 1800 opført

3-1ænget

2
250 m •
endvidere

er be-

2

kostald

af areal 315 m ,
2
2
2 i år 1975 opfØrte ladebygninger af areal 375 m og 225 m , et
2
i år 1900 opført udhus af areal 60 m samt et i år 1900 opført
eenfamiliehus af bebygget areal 70 m2 og med samlet beboelses2
areal 110 m .
Den projekterede

ken-alrum,

opholdsstue,

Sammenbygning

Ydervægge

E

og carpot.

med glaspartier.

fremgår,

at der ved afgørelse

af naturfredningslovens
til opførelse

efter anvisning

Ved nævnets

uden forudgående

af en 5,29 m bred carport

af 22. marts

1985 er meddelte efter2
2
2
arealer 73 m , 88 m , 178 m

samtidigt

opmærksom

ansØgning om godkendelse
375 m2 og 225 m2.

Nævnet har fortsat

r nærværende

sags anledning

stilet skrivelse

ejer har oplyst,

på, at man aldrig

ansØgning

har nævnet

ejer

ladebygnin-

fra Frederiksborg
Tegnestue

1990, hvorefter

at der i 1973 blev udarbejdet
af fornævnte

havde

om godkendelse.

en af Krogh Hansens

af 13. august

de istandsættelsesarbejde
ikke godkendte

af ejendommens

af 2 i 1975 opførte

ikke modtaget

den 21. august 1990 modtaget
Amtet

o~ført

tilladelse.

modtaget

I

på matr.

fra Farum Skovdistrikt.

afgØrelse

Nævnet gjorde

a

af 6. oktober

47, stk. 1, nr. l er med-

§

følgende godkendelse af 4 staklader a
og 99 m2 til brug for gårdens kvægdrift

ger

kØk-

er bølgeeternitplader.
akter

delt tilladelse
nr. 7

med fyrrum,

er af tegl.

Af nævnets
1976 i medfØr

bryggers

udfØres

Tagbelægning

I

tilbygning 'skal indrettes

Amt

til

ejendommens

tegninger

2 ikke ansøgte

vedrØren-

og derfor

ladebygninger.

Sagen har af nævnet været
skabsafdelingen,

forelagt Frederiksborg

og Farum Statsskovdistrikt

Amt, Land-

samt Danmarks

Natur-

fredningsforening.
Af Landskabsafdelingens
Tegnestue

har fremsendt

udarbejdet

tegninger

fremgår,

vedrØrende

i 1973 af bygningskonsulent

er ladebygningerne
udvidede

skrivelse

at Krogh Hansens

de 2 ladebygninger

Sv.Aa. Molbjerg.

af nuværende

med henholdsvis

Landskabsafdelingen

bebyggede arealer
2
ca. 200 m2 og ca. 225 m •

har indstillet,

at nævnte

Herefter
2
375 m og 225 m2

ladebygninger

- 3 -

•

efterfølgende

godkendes

i henhold

tilOverfredningsnævnets

ken-

delse.
Således
stemmelsen
kendelse

foranlediget

meddeler

i naturfredningslovens

af 20. august

den ansøgte

tilbygning

med de fremsendte

nævnet herved i medfØr
47, stk. 1, nr. log

§

1973 for sit vedkommende
til stuehus

af befrednings-

tilladelse

til

og garage i overensstemmelse

tegninger

på vilkår, at stuehusets bruttoetage2
250 m , og at der~eddeles
eventuel fornØden

areal ikke overstiger
zonelovstilladelse.

2
For så vidt angår de 2 ladebygninger af bebygget areal 375 m
og 225 m2 må nævnet konstatere, at der på ejendommen er opfØrt bebyggelse

I

uden forudgående

Nævnet meddeler
nævnte

godkendelse.

efter omstændighederne

af de

2 ladebygninger.

Efter det hidtil passerede
men finder nævnet anledning
melser

godkendelse

vedrØrende

bebyggelser

til at indskærpe

på ejendom-

de gældende

bestem-

for bebyggelse.

Den af nævnet

således meddelte

ning til stuehus og garage

tilladelse

bortfalder

i medfØr

lovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet

vedrØrende

tilbyg-

af naturfrednings-

inden 5 år fra tilla-

delsens meddelelse.
Nævnets

afgØrelse

kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-

nævnet af den, der har begæret
kommende

•

amtsråd,

og institutioner,

kommunalbestyrelsen
der virker

lovens formål. Den meddelte

jfr. naturfredningslovens

tilladelse

§

Hansens

Tegnestue,

ved-

foreninger

af naturfrednings-

vedrØrende

ikke udnyttes

tilbygning

fØr ankefristens

til
udlØb,

58.

En genpart af afgØrelsen
JØrlunde

afgørelse,

samt anerkendte

for gennemfØrelse

stuehus og garage kan derfor

Oluf Christensen,

fredningsnævnets

er fremsendt

Overdrev

til bygherren,

20, 3550 Slangerup,

gårdejer

og Krogh

Ny øvej 2, 3550 Slangerup.
Lo
vY\1
•

ej

.~
•

I

LJ.s LaurJ.tsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

REG.Nl

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

Slagslundevej

2., APR, 1990

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 9800 ml. kJ. 9-12

Ang. bebyggelse

S~ 80 ..00
12/90

F. S.nr.

på matr. nr. 8 ~ JØrlunde by,

13, Metalskolen

JØrlunde.

Ved brev af 23. januar 1990 har Slangerup Kommune,
Forvaltning,

ansØgt om nævnets principgodkendelse

se på matr. nr. 8 ~ JØrlunde

a

Ejendommen,

af en bebyggel-

by.

der er beliggende

i landzone, er omfattet

fredningsnævnets

kendelse

ler i JØrlunde,

Slagslunde

munes lokalplan

nr. 16, Fagskoleområde

af Over-

af 20. august 1973 om fredning af areaog Sperrestrup

samt af Slangerup Kom-

ved JØrlunde.

omfatter matr. nrr. 8 b, 8 ~, 10 ~, 10 ~, 10 E,

Ejendommen
10

Teknisk

g og 10 ~ JØrlunde. Ejendommen

udgØr en kursusejendom

med til-

hØrende tjenesteboliger.
IfØlge Overfredningsnævnets
ladt, dog at fredningen
mæssig nødvendig
for nybygninger
Lokalplan

•

bebyggelsens

ikke til-

ikke skal være til hinder for en drifts-

udvidelse

af skolen. Placering og materialevalg

skal forelægges

nævnet til godkendelse.

nr. 16 indeholder

omfang, placering

Af ansøgningsskrivelsen
flØj, bygning

kendelse er bebyggelse

blandt andet bestemmelser

og ydre fremtræden .

fremgår, at den eksisterende

G, er projekteret

for at få et større mØderum.

om
gæste-

forlænget med ca. 5 m mod nordvest

Projektet

omfatter endvidere

en ud-

gravet kælder.
Taghældning,
bygning.

tagdækning

Skiltning

og ydermure bliver som eksisterende

forekommer

Sagen har af nævnet været
skabsafdelingen
Således

samt Danmarks

foranlediget

fredningsnævnets

kendelse

ikke.
forelagt Frederiksborg

Amt, land-

Naturfredningsforening.

meddeler

nævnet herved i medfØr af Over-

af 20. august 1973 for sit vedkommende

tilladelse

til den ansØgte bebyggelse

fremsendte

tegninger.

Den af nævnet således meddelte

i overensstemmelse

tilladelse bortfalder

før af naturfredningslovens

§

inden 5 år fra tilladeIsens

meddelelse.

med de
i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

- 2 -

Nævnets

afgørelse kan inden 4 uger påankes til Over fred-

ningsnævnet

af den, der har begæret

vedkommende

amtsråd, kommunalbestyrelsen

ninger og institutioner,
fredningslovens
udnyttes

afgørelse,

samt anerkendte

der virker for gennemfØrelse

formål. Den meddelte

fØr ankefristens

fredningsnævnets

tilladelse

kan derfor ikke

er fremsendt

dw!~

•

§

58.

til arkitekt Jørgen

Hersaa, Hauser Plads 16, 1127 KØbenhavn K.

I

af natur-

udlØb, jfr. naturfredningslovens

En genpart af afgØrelsen

fore-

Lis Lauritsen
formand

N arurfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds

,'t'

Hillerød, den

Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02 - 26 98 00 ml. kL 9-12

Vedr. etablering

•
I

76/90

F. S. nr.

af en pistolskydebane

på matr. nr. 4 ~

JØrlunde,

med tilhØrende

Rappendamsvej

læskur

6, Slangerup.

Ved brev af 13. juni 1990 har Slangerup Kommune,
valtning,

fremsendt ansøgning

v/formand

Jørgen Brodt om tilladelse

pistolbaner

'"

og opførelse

fra Slangerup-Jørlunde
til etablering

Teknisk ForSkytteforening

af 10 stk. 25 m

af et læskur af areal 11,5 x 3, O m på ejen-

dommen matr. nr. 4 ae JØrlunde.
Ejendommen,
fredningsnævnets
i JØrlunde,

kendelse

i landzone, er omfattet

af Over-

af 20. august 1973 om fredning af arealer

Slagslunde og Sperrestrup.

I kendelsen
fredningen

der er beliggende

er bestemt,

at ejendommen

fortsat må anvendes

bestemmelserne

matr. nr. 4 ae uanset

til skydebane i overensstemmelse

i en den 23. maj 1972 på ejendommen

med

tinglyst dekla-

ration.
Naturfredningsnævnet
af Overfredningsnævnets

•

meddelte
kendelse

den 22. september 1982 i medfØr

af 20. august 1973 og fornævnte

deklaration godkendelse af en tilbygning af areal i stueplan på
214 m2 og et areal i kælderplan på 287 m2 på vilkår, at der til bebyggelsen

anvendes naturfarver,

og at den kun anvendes

til klubvirk-

somhed.
I ansØgningen

vedrØrende

læskuret er dette beskrevet som projek-

teret opført med vægge af et lag vandfast
ven umbra og med et papdækket
Sagen har af nævnet været
skabsafdelingen
Danmarks

samt Danmarks

finer bemalet med jordfar-

tag.
forelagt Frederiksborg

Amt, land-

Naturfredningsforening.

Naturfredningsforening

har bemærket

del, hvis læskuret beklædes med granrafter

som en afgjort for-

på siderne og græstørv på

taget.
Således

foranlediget meddeler

fredningsnævnets

kendelse

nævnet herved i medfØr

af Over-

af 20. august 1973 og tinglyst deklaration

af 23. maj 1972 for sit vedkommende

tilladelse

til det ansøgte anlæg

og den ansøgte bebyggelse

2 -

i overensstemmelse

skitser på vilkår, at der meddeles
til by- og landzoneloven

fornØden godkendelse

samt miljøbeskyttelsesloven

kår, at læskuret beklædes med granrafter
Nævnet har fundet, at tagbelægning
en fordyrelse

Den af nævnet således meddelte
§

inden 5 år fra tilladeIsens

meddelelse.

på bjælker.
bortfalder

afgØrelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-

mende amtsråd, kommunalbestyrelsen
institutioner,

udIØb,-jfr.

En genpart
Skytteforening

tilladelse

foreninger og

kan derfor ikke udnyttes
§

fØr

58.

er fremsendt til Slangerup-Jørlunde

v/formand Jørgen Brodt, Mågevej

trvl ~~

6, 3550 Slangerup.

Lis Lauritsen
formand

I

vedkom-

af naturfredningslo-

naturfredningslovens

af afgørelsen

afgØrelse,

samt anerkendte

der virker for gennemfØrelse

vens formål. Den meddelte
ankefristens

i med-

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets

e
e

samt på vil-

med græstørv vil medfØre

tilladelse

før af naturfredningslovens

i henhold

på siderne.

som følge af en øget dimension

Nævnets

med de fremsendte

REG.NR.5~BOooo

Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amts sydlige fredningskreds
Adr.: Civildommerkontoret
Kannikegade 5, 3400 Hillerød
Tlf. 02·269800
ml Id 9-12

I aq
7 I

'? ~~

Ib

Hillerød, den

42/91

F. S. nr.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 9 JUNI 1991
.,-

Ang. bebyggelse

på matr. nr. 5 a Sperrestrup

Sperrestrupvej

42, JØrlunde.

Ved brev af 7. marts 1991 har Ølstykke
valtning,

e
e
e

ansøgt om nævnets godkendelse

de nye landbrugsbygninger
Ejendommen,
Den værende

bebyggelse

kostald af bebygget

186 m

areal

72 m
51 m

areal

materialebygning

af bebygget areal

af bebygget areal

Ønskes fremtidigt

stald af bebygget
maskinhus/garage

hvortil

O li~

i 1922
i 1922
i 1928
i 1931
fedekvægbe-

ikke er produktionsven-

areal

bebyggelse

opført

m2
420 m2
250

m2

er omfattet af Overfredningsnævnets

der er nødvendige

O

m

250

af bebygget areal

restrup, hvorefter

C;l ..

opført i 1892

J

172 m2

areal

august 1973 om fredning af arealer

J.nr. SN \ ~ \\ \

opført i 1822

stedet er projekteret

areal

stald af bebygget

Mi!iørtinisteriet.

2

opført i 1822

drevet med en fedekvægsbesætning

og da fornævnte bygninger

stuehus af bebygget

Skov- o~ l'Jaturstyre1stm

2

opført i 1822

samt korn og kartofler.

lige, agtes disse nedrevet, ogi

ejendomme,

2

har været drevet med malkekvægbesætning,

i lØsdriftstalde,

Ejendommen

2

opfØrt
2
51 m -opført
2
59 m opfØrt
2
62 ro opført

210

af bebygget areal

Ejendommen

er af oplyst areal

154 m

areal

sætning og svineavl

I

omfatten-

omfatter

lade af bebygget

Ejendommen

for-

nr. 5 ~ Sperrestrup by.

areal

af bebygget

hønsehus/depot

af en bebyggelse

areal

af bebygget

brændehus/stald

Teknisk

matr. nrr. 1 ~, 3 ~, 4 c og 5 a Sperrestrup.

stuehus af bebygget

svinestald

på matr.

kommune,

der er noteret som landbrug,

27 ha og omfatter

hestestald

by,

i JØrlunde,

kendelse af 20.

Slagslunde

og Sper-

ikke er tilladt, bortset fra bygninger,

for driften af allerede

eksisterende

kræves naturfredningsnævnets

landbrugs-

godkendelse.

-

2 -

Sagen har af nævnet været
skabsafdelingen

og Danmarks

Af landskabsafdelingens

forelagt Frederiksborg

Amt, land-

Naturfredningsforening.
skrivelse

fremgår, at ejendommens
ca. 1000 m2 bygninger og er pro-

ejer har oplyst, at der nedrives
2
jekteret opfØrt ca. 1200 m beliggende

samme sted som de eksiste-

rende.
Således

foranlediget

meddeler

nævnet herved

delse af 20. august 1973 for sit vedkommende
ansøgte bebyggelse

i overensstemmelse

Den af nævnet således meddelte

e
e
e

af naturfredningslovens
5 år fra tilladelsens
Nævnets

afgØrelse

§

med de fremsendte
tilladelse

vens formålr Den meddelte

bortfalder

fredningsnævnets

for gennemførelse
tilladelse

En genpart af afgørelsen
Ermelundsvej

afgørelse,

samt anerkendte

§

ikke udnyttes

tt

2970

13,

HØrsholm.

og

fØr

58.

er fremsendt til bygherren,
88, 2820 Gentofte.
~~~

Slotsmarken

inden

vedkom-

foreninger

Lis Lauritsen
formand

Skov- og Naturstyrelsen,

i medfØr

af naturfredningslo-

kan derfor

udlØb, jfr. naturfredningslovens

•

tegninger.

kan inden 4 uger påanke s til Overfrednings-

der virker

Eric SØnderskov,

til den

meddelelse.

mende amtsråd, kommunalbestyrelsen

ankefristens

tilladelse

64 a, såfremt den ikke er udnyttet

nævnet af den, der har begæret

institutioner,

i medfØr af ken-

Paul-

l",jUL. tc...~;:H I

Skov- cg I\,::u:'sty~elsen

Ar 1993, den 26. august kJ. 10.00 foretog formanden for fredningsnævnet for Frederiksborg Amt sagen

FS 16/93

Ansøgning om tilladelse til opførelse af løsdriftsta]d med lade på
ejendommen, matr. nr. 4 a og l I Sperrestrup by, Jørlunde.

Sagens akter var til stede.

Efter rådslagning og votering har nævnet truffet følgende

AFGØRELSE:
Ølstykke Kommune har den 18. febr. 1993 på vegne af ejerne af ovennævnte ejendom, Bodil og Leif P.

•

Jorgensen ansøgt om tilladelse til opførelse af en løsdriftstald med lade på ejendommen, der er noteret som
landbrug.

Iflg. projektet ønskes stalden, der har en længde på 27 m., en bredde på 15,7 m., ialt ca. 425

m2 og en højde på ca. 6,5 m., placeret ca. 50 m. fra den eksisterende landbrugsbygning og ca. 150 m. fra
Sperrestrupvej.

Under sagens behandling har ejerne foreslået stalden placeret ca. 3m. nærmere den

eksisterende landbrugs bygning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.

kendelse af 20. aug. 1970 om fredning af arealer i

Dog er et areal omkring omkring stuehus og staldbygninger m.v.

holdt uden for det fredede omrade.

Kendclsens generelle fredningsbestemmelser § 2 er sålydende:

•

" Bebyggelse er ikke 1ll/adt. bortset fra bygninger i tllknytmng til eksisterende
landbmgsbygninger

og okonomlsk nodvendige for ejendommens drift som landbmgsejendom .

hvilken bebyggelse kan tillades opfort efter fomd af fredningsnævnet

meddelt godkendelse med

hensyn t1l placermg og udformning. "

Iflg. projektet er den ansøgte staldbygning i sin helhed placeret inden for det fredede område.

Ølstykke Kommune har anbefalet det ansøgte over for nævnet.

Frederiksborg Amt har efter sin endelige indstilling til nævnet principalt anbefalet den ansøgte placering
nægtet under henvisning til, at stalden vil kunne placeres nord for de eksisterende bygninger uden for det
fredede område, subsidiært at stalden placeres inden for det fredede område umiddelbart syd for den
eksisterende adgangsvej til ejendommen og ca. 10-15 m. fra kommunevejen Sperrestrupvej.

Amtet har

vedr. den subsidiære påstand bl.a. anført, at stalden derved i højere grad vil fremstå som en del af

,?'l.

ejendommens bygningskompleks - specielt set fra syd - for dem, som færdes på Sperrestrupvej, og vil
dermed ikke ~elaste det fredede område så væsentligt som i den ansøgte placering.

Amtet har endvidere foreslciet en evt. dispensation gjort betinget af,
at den rode farve, hvori den overste del af stalden s vægge iflg. projektet vil blive malet, vælges inden for
jordfarveområdet,
at staldens tag udfores i en mørk gra farve, og
at der tinglyses en deklaration pil ejendommen, hvorefter staldbygningen - uanset bestemmelserne i
planlovens § 37 om anvendelse af tiloversblevne driftsbygninger ældre end 5 år - ikke må benyttes til
andet end landbrugsrnæssige fonnål.

Tisvilde Statsskovdistrikt har udtalt til nævnet. at staldbygningen bor placeres nænnere og i tilknytning til
ejendommens eksisterende bygninger mod henholdsvis ost og vest og denncd uden for fredningsgrænsen.

Danmarks Naturfrcdningsforenings lokalkomite har gjort indsigelse mod projektet under henvisning til, at
staldbygmngen bor placeres i umiddelbar tilkn)1ning til de eksisterende bygninger uden for det fredede
omrade.

Ejerne har over for de rejste indsigelser bl.a. anført, at en placering af stalden uden for det fredede område
VII

være uhenSigtsmæssig og uforenelIg med staldens anvendelse som losdriftstald for kreaturer på græs på

marken vest for bygningskomplekset.
Sperrestrupvej.

Det samme gælder en placering i umiddelbar nærhed af

Den af amtet foreslilcde tagfarve vil medfore en ikke uvæsentlig fordyrelse af byggeriet,

hvortil kommer. at de i projektet foreslåede tagplader hurtigt vil fa en naturlig patina. Den foreslåede
deklaration vil under henvisning til planlovens § 37 indebære en urimelig begrænsning i fremtidige ejeres
anvendelse af ejendommen.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 16. juni og den 25. aug. 1993.

Fredningsnævnet

finder efter det silledes foreliggende, at der bør gives ejerne medhold i, at en placering af

den projekterede staldbygning under hensyn til dens funktion ikke vil kunne placeres på en hensigtsmæssig
måde i forbindelse med de eksisterende bygninger uden for det fredede område. Herefter, og da det
anerkendes, at stalden kan anses for økonomisk nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom,
tillades det at placere stalden pa det fredede område.

Nævnet finder i overensstemmelse med Frederiksborg Amts indstilling til nævnet, at en placering af stalden
tættest muligt ved Sperrestupvej dels vil give et bedre indtryk af staldens sammenhæng med de ovrige
landbrugsbygninger. dels vil fremsta som mindre dominerende i forhold til de fredede områder ost for

ejendommen. end den i ansøgningen angivne placering sydøst for de eksisterende bygninger. Nævnet følger
derfor amtets subsidiære placeringsforslag.

Nævnet finder grundlag for at følge amtet forslag om krav til den rode farve på staldens vægge, hvorimod
der af de af ejerne anførte grunde ikke findes fuldt tilstrækkeligt grundlag for at stille krav om en anden
tagbelægning end den projekterede.

Det følger af den ovenfor gengivne bestemmelse i fredningskendelsen, at det er en betingelse for en
tilladelse til ny bebyggelse på. den fredede del af ejendommen, at bebyggelsen skal anvendes til
landbrugsdrift. Næ\l1et finder derfor grundlag for at følge amtets indstilling om. at en dispensation
betinges af en tinglysning pa ejendommen af en deklaration om staldens fortsatte brug tillandbrugsmæssige
formal. Dog finder nævnet. at de henS)l1. der er baggrunden for planlovens § 37, bør medføre, at der i
•

deklaratIOnen indsættes en adgang for nævnet til at tillade en ændret brug af bygningen.

Som folge af det foran anforte

b e s t e m m e s:

Fredningsnævnet meddeler i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. I Bodil og LeifP. Jørgensen

tilladelse til pa ejendommen matr. nr. 4 a og II Sperrestrup by, Jørlunde at opføre en løsdriftstald med lade
i overensstemmelse med det til nævnet indgivne projekt, dog at stalden skal placeres umiddelbart syd for
den eksisterende adgangsvej til ejendommen og ca. 10-15 m. fra kommunevejen Sperrestrupvej.

Tilladelsen er betmget af.
at den i projektet angivne rode farve pa en del af staldens vægge vælges inden for jordfarveområdet, og
•

at der på ejernes bekostning tinglyses en deklaration på ejendommen, hvorefter den pågældende
staldbygning ikke uden fredningsnævnets forudgående tilladelse må benyttes til andet end landbrugsrnæssige formål.

Carsten Iversen

Thorkild Bendsen

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbes~ttelseslovens

Harry Rasmussen

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af
adressaten for afgørelsen, offentlige m}l1digheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger

o. lign., som har en væsentlig interesse i afgorelsen. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse ma derfor ikke udnytte~ for klagefristens udlob uden rettidigt indgivet påklage, jf.
naturbesk~ttelseslovens § 87, stk. 3

Æ~tIlL
Thorkild Bendsen \
nævnets formand

Bodil og Leif P. Jorgensen. Sperrestrupvej 30, 3650 Ølstykke
Frederiksborg Amt

1. nr. 8-70-52-6-237-1-93

Ølstykke Kommune

Byggesag 10837

Skov- og Naturstyrelsen. 4. kontor
Tisvilde Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfrcdningsforening

J. nr. 0614-1

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite vI Erik Sorensen, Roarsvej 22, 3650 Ølstykke
Carsten Iversen
Harry Rasmussen

•
(
\

\

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17
fax. 4921 4686

Helsingør, den 3. juni 1996

REG. NR. 5~ ~o. (Jo
Vedr. FS 66/95, matr.nr.

34 d, 37 a m.fl. Slagslunde

by, Slagslunde.

Beliggende Kollen-

søvej 11, Slagslunde.

•

Ved skrivelse af 21. juli 1995 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at opføre to halvtage i tilknytning til eksisterende driftsbygning .
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 20. august 1973, der har til for-

mål at bevare den landskabelige og rekreative helhed i vestlige dele af den såkaldte Farum Naturpark.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
delse til det ansøgte i overensstemmelse

§ 50, stk. 1 tilla-

med det fremsendte projekt på vilkår at mure og tag-

beklædning udføres i samme materialer og overflader som eksisterende bygning.
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 Naturklagenævnet 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 afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

~~

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Miljø· og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996
Akt. nr.

/

-/21Ip

8

-CJ'OC'

§ 88, stk. 1.

Mo<tfaget.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 4921 09 17

SJ(ov- og Naturstyrelsen
.., ~

fax. 49 21 46 86

Helsingør, den

REG. NR.

5'1 ~o.

71j'11

"tl'lf.'

~ ~-,~~
'" L~ ;•.
J~r:

25. juli 1996

bO

Vedr. FS 57/94 matr.nr. 37 a Slagslunde, Kollensøvej 26, Stenløse.
Ved skrivelse af 28. juli 1994 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom
•

ansøgt om nævnets tilladelse til at bibeholde en udvidelse af et sommerhus på ejendommen.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
Fredningsnævnet

kendelse af 20. august 1973.

har den 1. maj 1996 foretaget en besigtigelse af ejendommen. I besigtigelsen

deltog repræsentanter

for Frederiksborg Amt, Stenløse kommune, Tisvilde Statsskovdistrikt og

Danmarks Naturfredningsforening.
Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens

§

50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur-

e

klagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,

Danmarks Naturfrednings-

forening og lo~ale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

{~~

Thorkild Bendsen
nævnets formand

~

\C1~ ~ - \ '1 \ \ /2 - 000 8

Ak! :l-

§ 88, stk. 1.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

2 5 J ULI 1996

Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf 49210917 Fax. 49214686

Til nedcllstacndc adressater

Vedr. FS 56/94. Matr. nr. 37 a Slagslunde.

Kollensøvej 24, Stenløse.

Ved sknvelse af 28.07.94 har Stenløse Kommune for Rita og Svend Christensen ansøgt om
tilladelse til at bibeholde udvidelse af et sommerhus pi ovennævnte ejendom.

Det er i ansøgningen anført. at det af kommunens BBR-oplysninger fremgår, at det oprindelige
sommerhus har haft et bebygget areal på 14 m2. Det nuværende sommerhus er på 95 m2.

Af sagen fremgar, at huset. der tilhorer Rita og Svend Christensen. ligger pi lejet grund, matr.
nr. 37 a Slagslunde. der er beliggende i landzone og tilhorer Trine og Enk Lund.

Matr. nr. 37 a Slags Iunde er omfattet af Overfredningsnævncts kendelse af 20 08.73.

Fred-

ningskendelsen. hVISformal er at bevare status quo. anforer bl.a.
• at bebyggelse

Ikke er tilladt

bortset

fra

bygninger

i tilkn)tning

til eksisterende

landbrugsbygninger når det er okonomIsk nødvendigt for ejendommens drift. og kun efter
fred.nmgsnævnets godkendelse,
• at starre om- og tdbygninger kun ma finde sted efter fredningsnævnets godkendelse
• at opstilling af skure. boder. master.

transformatorstatloner

eller andre skæmmende

indretmnger samt opforelse af drivhuse ikke ma finde sted
• at bilophugningspladser. oplagspladser og lignende anlæg Ikke ma ctableres
• at beplantning med busk- og trævegetation uden for de eksisterende skovomr:ider ikke m
finde sted.

Fredmngsnæ\net har den 01.05.96 foretaget en besigtIgelse af ejendommen.

I besigtigelsen

deltog repræsentanter for Frederiksborg Amt. Stenlose Kommune. TisvIlde Statsskovdistrikt og
Danmarks Naturfredningsforenmg.

Ved besigtigelsen er det konstatcret. at der forskellige

steder er henstIllet landbrugsredskaber.

byggematenaler,

skurvogn og campingvogn i et

omfang. sa det har karakter af oplag. Endvidere er der plantet til med naletræer og anlagt have,
plantet hække og placeret dnvhus.
Under besigtigelsen har ejeren. Svend Christensen oplyst. at han kobte ejendommen, matr. nr.
37 a Slagslunde pr 11.12.63.

Der var da pa parcellen, Kollensovej 24 et sommerhus af en

storrelse på ca. 50 m2. Idet dcn tldligcre ejer havde foretaget flere udvidelser af det oprindeligc
sommerhus pa ca. 14 m2. Matr. nr. 37 a blev
Erik Lund, der hans dattcr og svigerson.

I

1982 solgt til de nuværende ejere, Trine og

Han beholdt ejendomsretten til sommerhuset på

Kollensovej 24 og har siden udvidet det etapevis til den nuværende storreise på 95 m2. Huset
ben)'ttes til helårsbeboelse for ham og hans hustru.

Ingen del af det oprindelige sommerhus

indgar i det nuværende hus. som er placeret, hvor det gamle sommerhus lå. Han har hverken
sagt tilladelse hos kommunen eller fredningsnævnet til opforclsen af det nuværende hus. Under
opforelsen. der afsluttet omkring 1992, boede han og hans hustru i den campingvogn, der
fortsat star pa grunden og som nu benyttes til værktoJsskur. Han har. ligeledes efter frcdningen
I

1973. etableret havcn pa den modsatte side af Kollensovej. I haven er opstlllcs en skurvogn.

der benyttes som redskabsskur.

Han har foretaget en vis beplantning på grunden med ask og

gran.
Svend Chnstensen har tilfojet. at i forbindelse med fredningssagen

l

1973 ga\ næmcts formand

udtryk for en liberal holdning til mmdre fravigelser fra frcdningsbestemmelserne.
Af en bopæls attest for cJerne fremgar. at de begge har været tJlmddt folkeregisteret pa adressen
Kol1ensovej 24 siden 25.01.93 .

•

Under beslgtigclsen har eJeme af matr. nr. 37 a Slagslunde. Trine og Erik Lund bemærket. at
der ved deres ovcrtagelse af ejendonuncn i 1982 og formentlig ogsa ved frednmgen

I

1973 var

en kraftigere beplantnIng pa ejendommcn end den nuværende.

Fredningsnævnet har under sagens behandling indhentet udtalelser fra Stenlose Kommune.
Fredenksborg Amt. TisvIlde Statsskovdistrikt og Danmarks Naturtredmngsforening

Nævnets afgørelse:

Efter det saledcs forehggende lægger fredningsnævnet til grund. ~ det sommerhus. der stod pa
gnmden ved fredningen I L 973 antageligt har haft en storrelse pa ca. 50 m2. ~ dette hus er
fjernet

I

sin helhed og erstattet af det nuværende hus. der har en storrelse pa ca 95 m2 og er

,
opfort over et ikke nærmere angivet tidsrum frem til ca. 1992, og at opforelsen af det
nuværende hus er foretaget uden at der er sogt tIlladelse fra kommunen eller frednmgsnævnet.

Herefter og ved

~11

samlet vurdering af sagens omstændigheder meddeler frednmgsnævnet

afslag pa ansogningen om tilladelse tIl bibeholdelse af det nuværende beboelseshus og de ovnge
installatIOner og beplantninger pa ejendommen i strid med Overfredningsnævnets kendelse af
20 08.73
Nævnet har herved særligt lagt vægt pa, at beboelseshuset og de ovnge installationer findes
uforenelige med fredningens formaL at de ligger udover hvad der kunne forventes tilladt, hvis
der var mdglvet en regulær ansogning om dispensation fra fredningen, og at ejerne har
disponeret som sket uanset kendskab til indholdet af fredningskendelsen, hvoraf folger. at
sagen, udover de ovennævnte konkrete hensyn, tIllige indeholder et generelt hensyn, hvorefter
en grundejer I et fredet omrade Ikke bor kunne forbedre sin retsstilling ved forst efterfolgende at
soge dispensation til en allerede opfort bygning I strid med fredningen.

Nævnet fastsætter en frist pa I ar fra denne afgorelses dato til at fjerne de bygninger. andre
installationer samt beplantnmg, der er i strid med fredningskendelsen.

Nævnets atgorelse kan inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt. påklages til Naturklagenævnet af adressaten for atgorelsen, offentlige m)'udigheder. Danmarks Naturfredningsforemng og lokale foreninger o.lign .. som har en væsentlig interesse i a(gorclsen. En evt. klage
skal sttles til Naturklagenævnet og indsendes til frednmgsnævnet.

Et evt. sogsmal mod fredningsnævnet skal være anlagt inden 6 maneder efter. at afgorelsen er
meddelt. Jf. naturbeskyttelseslovens § 88.

C~-~

Ole Retoft

Thorkild Bendsen
nævnets formand

,

Frede Lundsteen

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sten gade 72-74
3000 Helsingør

Tlf. 4921 09 17
fax. 49 21 46 86

Helsingør, den 12. september 1996

REG. Nit 5'1~CL00
Vedr. FS 22/96, matr.nr. 7 b Jørlunde by, Jørlunde
Gennem Skov- og Naturstyrelsen har fredningsnævnet den 12. april 1996 modtaget en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at frastykke en overflødiggjort medarbejderbolig, Slagslundevej 22, primært med en parcel på ca. 5. tdr. land, sekundært med en
parcel på 5.000 m2.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 20. august 1973, Jørlundefred-

ningen, der har til formål at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører,

at

"bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger til tilknytning til eksisterende
landbrugsbygninger

og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som

landbrugsejendom,
hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt
godkendelse med hensyn til placering og udformning" samt

at
•

"udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele heraf ikke må
ske uden tilladelse af fredningsnævnet" .

Landinspektør Jens Bruun Andersen har ved skrivelse af 29. august 1996 på ejerens vegne frafaldet den primære ansøgning.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
delse til en frastykning af en parcel på 5.000 m2 i overensstemmelse

§ 50, stk. 1 tilla-

med det fremsendte pro-

jekt.
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 Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

,

,J

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 afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 88, stk. 1.

~~

Thorkild Bendsen
nævnets formand

•

Dette brev er sendt til:
Per John Jensen, Slagslundevej 15, Jørlunde, 3550 Slangerup
Landinspektørgruppen,

Frejasvej 5, 3400 Hillerød, j.nr. 96.140

Frederiksborg Amt, j.nr.8-70-51-8-233-1-96
Danmarks Naturfredningsforening

j.nr. 0119-15

Slangerup Kommune, j.nr. 01.03.03 P21
Skov-og Naturstyrelsen, j.nr. 1211/2-0042
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Ole Retoft
N ævnsmedlem Gunnar Rasmussen.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 09 17 fax. 49 21 46 86

REG"NR.

Helsingør, den 03/01-97

5~l)O.GO.

Vedr. FS 83/96, matr.nr. 40 Slagslunde by, Slagslunde
Ved skrivelse af 7. oktober 1996 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at frastykke en tidligere skovfogedbolig med en parcel på 9.212
m2 fra ejendommen.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 20. august 1973, der har til for-

mål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne
der fredningen inddragne matrikelnumre

bl.a. anfører, "at udstykning af de un-

eller dele heraf ikke må ske uden tilladelse af fred-

ningsnævnet" .
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 Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens

~

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Cl

cl S'v\J \ ~

§ 88, stk. 1.
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MILJØ

& ENERGI
MINISTERIET

Trine og Erik Lund
Kollensøvej II

REG. NR. 5>'i ~ O . ao '

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Slagslunde Skov
3550 Slangerup

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/2-0005
Ref. LTP/bba

•

Vedr. klage over fredningsnævnets

afslag på ansøgning om til-

ladelse til at bibeholde et ombygget sommerhus
men, martre nr. 37 a, Slagslunde,

Den 14. april 1997

på ejendom-

beliggende Kollensøvej 24,

Stenløse.
Afgørelse.

Skov- og ~j\turstyrelsen stadfæster hermed den af fredningsnævnet
..1 \1 \.
den 25.)1mi 1996 trufue afgørelse, idet dog den af fredningsnævnet
fastsatte frist for fjernelse af det omhandlede sommerhus for!ænges.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78 og §
•

85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af3. januar 1992,jf. § 16, stk.
l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 1269 af25. december 1996 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen.
Redegørelse for sagen.

Det fremgår af sagen, at der udover en landbrugsejendom med
driftsbygninger og nyere stuehus findes to sommerhuse på den om-

Miljø- og Enel'ginrinisterid
Skov- og Natllntyn/sen

handlede ejendom. Husene er antagelig opført omkring 1930 og
havde på opførelsestidspunktet en størrelse på henholdsvis ca.
14 m:! (huset på Kollensøvej 24) og ca. 20 m2 (huset på Kollensøvej
26).

Harø/tbglllU

53

1100KIINnll".,,,

ø

TI/. 39 47 1000
FIVCJ9 2191 99
Te/u 21485 "IIIJUW fik
E-pon (X400): 1.,.;8-$køv-ognatllntynØa;

O- lu..o!l"

natllntyrdlø;

OUl..,.;

P-Idn;

A-dk400; C'-dk
E-pon (/ment«): IIII@nø.dk

På fredningstidspunktet i 1973 havde husene formodentlig en størrelse på henholdsvis 50 og 40 m2• Husenes lovlighed blev ikke anfægtet under fredningssagen.
I 1982 overtog De hele den ovennævnte ejendom fra Deres forældre og svigerforældre, Rita og Svend Christensen, som imidlertid
bevarede retten til at bebo sommerhuset:-på KolIensøvej 24. Det nuværende hus er på ca 95 m2•
Den 4. juli 1994 har Deres forældre og svigerforældre søgt Stenløse
Kommune om tilladelse til at bibeholde det ombyggede sommerhus.
Kommunen har den 28. juli 1994 videresendt ansøgningen til fredningsnævnet, idet ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af20. august 1973 - Jørlundefredningen. Kommunen
har i den forbindelse tilkendegivet, at man intet har at indvende
mod det ansøgte.
Det fremgår af amtets brev af29. januar 1996 til fredningsnævnet,
at sommerhuset også er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinien i § 17 og benyttes ulovligt til helårsbeboelse.
Amtet har anført, at den ansøgte udvidelse af sommerhuset ligger
udover, hvad amtet ville anbefale. hvis der var tale om en regulær
ansøgning om dispensation fra fredningen.
Under hensyntagen til den helt ekstraordinære situation, herunder
beboernes høje alder, har amtet imidlertid anbefalet, at der meddeles dispensation fra fredningen til bibeholdelse af huset.
Amtet har samtidig tilkendegivet, at såfremt der meddeles dispensation fra fredningen. vil amtet være indstillet på at meddele en
personlig helårstilladelse efter planlovens zone bestemmelser til de
nuværende beboere, men således at huset efter længstlevendes død
igen skal overgå til sommerhusbeboelse.

2

Amtet vil ligeledes være indstillet på at meddele dispensation fra
naturbeskyttelseslovens

§ 17 om skovbyggelinien med henblik på

bibeholdelse af sommerhuset.
Tisvilde Statsskovdistrikt ejer den nærliggende Slagslunde Skov,
og har overfor amtet tilkendegivet, at distriktet ikke umiddelbart

har indvendinger mod, at amtet meddel~ dispensation fra skovbyggelinien, idet der dog bør ske en afklaring af de forhold på
ejendommen - placering af oplag, drivhuse, skure, beplantning m.v.
- der anses for at være i strid med fredningen.

•

Det fremgår af bl.a. af fredningskendelsen
- at bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning
til eksisterende landbrugsbygninger, når det er økonomisk nødvendigt for ejendommes drift og kun efter fredningsnævnets

.

godkendelse,
- at større om- og tilbygninger kun må finde sted efter fredningsnævnets godkendelse,
- at opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller
andre skæmmende indretninger samt opførelse af drivhuse ikke

•

må finde sted,
- at bilophugningspladser,

oplagspladser og lignende anlæg ikke

må etableres, og
- at beplantning med busk- og trævegetation uden for de eksisterende skovområder ikke må finde sted.
Fredningsnævnet har den l. maj 1996 afholdt møde og besigtigelse.
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der forskellige steder på
ejendommen var henstillet landbrugsredskaber, byggematerialer.
skurvogn og campingvogn i et omfang, så det havde karakter af
oplag. Endvidere var der plantet til med nåletræer og anlagt have,
plantet hække og placeret drivhus.

3

Fredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen den 25. juli 1996.
På baggrund af de fremkomne oplysninger under besigtigelsen har
nævnet lagt til grund, at det omhandlede sommerhus på fredningstidspunktet i 1973 fonnentlig har haft en størrelse på ca. 50 m2, at
dette hus er fjernet i sin helhed, og erstattet af det nuværende hus på
2

95 m , og at dette er sket over et ikke nænnere angivet tidsrum
frem til 1992.
Fredningsnævnet har herefter meddelt afslag på ansøgningen.
Nævnet har særligt lagt vægt på, at sommerhuset og de øvrige installationer fmdes uforenelige med fredningens fonnål, at de ligger

udover, hvad der kunne forventes tilladt, hvis der var indgivet en
regulær ansøgning om dispensation fra fredningen, og at ejerne har
disponeret som sket uanset kendskab til indholdet i fredningskendelsen, hvoraf følger, at sagen - udover de ovennævnte konkrete
,

hensyn - tillige indeholder et generelt hensyn, hvorefter en grundejer i et fredet område ikke bør kunne forbedre sin retsstilling ved
først efterfølgende at søge dispensation til en allerede opført bygning i strid med fredningens fonnål.
Nævnet har samtidig fastsat en frist på l år til at fjerne de bygninger, andre installationer samt beplantning, der er i strid med fredningskendelsen.
Med brev af 16. august 1996, suppleret med breve af 4. oktober og
15. november 1996, har De på vegne af Deres forældre og svigerforældre påklaget afgørelsen for så vidt angår fjernelse af sommerhuset.
De har bl.a. gjort gældende, at Deres forældre er henholdsvis 76 og
82 år, og har en tryg og meningsfuld tilværelse med Dem og en anden søster (i sommerhalvåret) som nænneste naboer. De har derfor
mulighed for at passe Deres forældre. hvilket især giver Deres mor,
som lider af dårlig hjerte, stor tryghed i hverdagen.
Deres forældre har haft tilknytning til stedet, siden de erhvervede
ejendommen i 1963, og deres højeste ønske er at måtte bo i som-

4

merhuset resten af deres dage. Såfremt de skulle flytte fra huset til
en beskyttet bolig, ville deres livskvalitet blive stærkt forringet.

5
De har endvidere anført, at de i fredningsnævnets afgørelse omtalte
byggematerialer, skurvogn og campingvogn er bortskaffet, ligesom
den anlagte have og øvrige beplantning samt drivhuset er fjernet.
Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse.

Det fremgår af Overfredningsnævnets

kendelse, at det fredede om-

råde indgår som en del af et større dalsystem. Området fremtræder
meget varieret, hvor de vidtstrakte landbrugsarealer dominerer i det
kuperede terræn. Den sparsomme og skånsomme bebyggelse bidrager ligeledes til områdets store landskabsæstetiske værdi.
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand, således at ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom så vidt muligt opretholdes.
I overensstemmelse hermed er det i fredningsbestemmelseme

bl.a.

fastsat, at bebyggelse ikke kan finde sted, bortset fra bygninger i
tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der foretages større om- og
tilbygninger af eksisterende bygninger, såfremt det sker efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.
Efter en samlet vurdering at de i sagen foreliggende oplysninger,
herunder navnlig hensynet til områdets store landskabelig værdi har
Skov- og Naturstyre!sen ikke fundet grundlag for at meddele dispensation fra fredningen med henblik på bibeholdelse af det udvidede sommerhus. Styrelsen har i den forbindelse tillagt det vægt, at
huset er udvidet næsten til det dobbelte.
Styrelsen stadfæster herefter den af fredningsnævnet trume afgørelse, idet dog fristen for fjernelse af huset fastsættes i lyset af de særlige sociale omstændigheder, der foreligger i sagen, herunder først
og fremmest de nuværende beboeres høje alder.

De nuværende beboere kan herefter blive boende i huse~ så længe
de lever. Senest et halvt år efter længstlevendes død eller eventuelle
fraflytning af ejendommen skal huset være fjernet.
Det er dog en betingelse for denne udskydelse af fristen for fjernelse af huse~ at de landbrugsredskaber, der er henstillet forskellige
steder inden for det fredede område, fj~es
dags dato.

senest 3 måneder fra

Styrelsen har anmodet amtet om at drage omsorg for, at disse betingelser tinglyses på ejendommen.
Der kan forventes meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus
på størrelse med det, der fandtes på tidspunktet for gennemførelsen
af fredningen. Ansøgning herom indgives til den tid til fredningsnævnet.
Klagevejledning.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor ikke
klages til andre administrative myndigheder.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske,
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.
Med venlig hilsen

Henrik Knuth- Winterfeldt
Kopi til orientering:
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Frederiksborg Amt
Stenløse Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening
Nynne Christensen, Kollensøvej 26, Slagslunde Skov, 3550 Slangerup
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REG. NR. 5~~CJ. 00
Vedr. FS 57/98, matr.nr.

8 b Jørlunde

by, Jørlunde.

Ved skrivelse af 26. juni 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse og ombygning af Metalskolen i
Jørlunde.
Baggrunden oplyses at være et stærkt stigende behov for efter- og videreuddannelsen både inden for de traditionel faglige discipliner og en række nye
uddannelsesområder som f. eks. sprog (EU) og edb, hvilket har betydet et stærkt
pres på de nuværende lokaliteter og ibrugtagning af uhensigtsmæssige kælderlokaler til undervisning.
Udvidelsen påregnes udført primært ved opførelse af en tværbygning øst for de
hidtidige og forbundet med disse ved glasgange sådan, at bygningskomplekset
bliver lukket med fire sammenhængende fløje. Herudover sker der en ombygning
af eksisterende fløje, hvorved man opnår en mere rolig bygningsfacade.
Udvidelsen udgør et supplerende bruttoetageareal
kælder.

på 4.000 m2 - heraf 1.000 m2

Ejendommen er beliggende i et område, som i Regionplan 1997 er udpeget som
beskyttelsesområde med baggrund i 4.1 Meget værdifulde områder, hvor retningslinierne anfører, at der normalt ikke må opføres bygninger. der ikke er nødvendige
for landbrug og skovbrug samt. at den nuværende tilstand eller arealanvendelse
ikke må ændres, hvis det forringer områdernes kvaliteter.
Såvel gældende Kommuneplan 1993-2004 som forslag til Kommuneplan 19972008 fastlægger områdets anvendelse til undervisning. Bebyggelse må kun finde
sted i forbindelse med eksisterende bebyggelse.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 16, som har til formål "at sikre udvidelsesmuligheder for den eksisterende fagskole" .
Det anføres i ansøgningen, at Slangerup Kommune har givet tilsagn om at revidere
lokalplanen med baggrund i projektet under forudsætning af amtets og fredningsnævnets tilladelse.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om
fredning af arealer i Jørlunde m. v., som har til formål at bevare status quo, idet
dog beplantning kan ske med baggrund i landskabsæstetiske hensyn. Fredningsbestemmelserne anfører, at fredningen ikke skal være til hinder for en driftsmæssig nødvendig udvidelse af skolen,. Placering og materialevalg for nybygninger skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse.

.

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte. Når bygningstegningerne
er udarbejdet, skal de forelægges fredningsnævnet til godkendelse.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemYligheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

•

~t

---.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

-,

Dette brev er sendt til:
Prof. ark. maa Mogens Breyen
Frederiksborg Amt, j .nr. 8-70-51-8-233-2-98
D.mmarks Naturfredningsforening j .nr. 0119-15
Danmarks Naturfredningsforemngs lokalkolmte, Bent Christiansen
Sl.mgerup Kommune,
Skov-og Narurstyrelsen,
Dansk OrnItologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalger.
Nævnsmedlem Niels Olesen.
Nævnsmedlem Hden LiithJe

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 09 17 fax. 49 21 46 86
Helsingør, den 11. juni 1998

REG. NR.
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Vedr. FS 7/98, matr.nr. 40 b Slagslunde by, Slagslunde.
Ved skrivelse af 22. januar 1998 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at udskifte stråtaget på staldbygningen med et
tegltag og i forbindelse hermed udskifte 2 vinkelformede kviste med 2 større kviste med
oplukkelige terrassedøre.

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20 august 1973. Det er
fredningens formål at bevare dalsystemet ved Buresø, Bastrup sø og Farum sø som en
rekreativ og landskabelig helhed .
Fredningsbestemmelserne
anfører at bebyggelse ikke skal være tilladt bortset fra
bygninger der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejendomme.
Dog kan bebyggelsen på ejendommen udvides hvis fredningsnævnet forudgående
godkender tegningen.
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 50, stk. 1

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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 klage fristens udløb. Rettidigt klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

CL '--t..-r l.
Thorkild Be"-nd-s-e-n
.....
'
nævnets formand

Dette brev er sendt til:
Marianne Michelsen
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-235-1-98
Danmarks Naturfredningsforening j.m. 0119-15
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite, Jørgen Bengtsson
Stenløse Kommune, j.nf. 01.03.03
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Helsingør, den 31. marts 1999

Tlf. 49 2S 81 20 fax. 49214686

Vedr. FS 17/99, matr.nr. 34 Slagslunde by Slagslunde beliggende KoIlensøvej
18, Stenløse.
Ved skrivelse af 5. februar 1999 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til nedrivning af eksisterende hus
og opførelse af nyt helårshus med samlet etageareal på 150 m2 på ovennævnte
ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. september 1973
- Jørlundefredningen. Det er fredningens formål at bevare status quo. Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger i
tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger, når det er økonomisk nødvendigt
for ejendommens drift og kun efter fredningsnævnets godkendelse. det bemærkes,
at fredningen ikke er til hinder for, at der på ovennævnte ejendom med nævnets
tilladelse kan foretages tilbygning til eksisterende bebyggelse.
Det nye hus placeres ca. 10m sydvest for eksisterende hus. Eksisterende hus er på
70 m2, og der ansøges om et hus på 80 m2 med udnyttelse af tagetagen, ialt boligareal på 150 m2. Til ydervægge vil der blive anvendt en blødstrøget sten med en
rødbrun farve og som tagsten antikbrun betonsten.
Det er fredningsnævnets vurdering, at realisering af det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1 tilladelse til d~t ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt

N ævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet
af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening
og lokale foreninger o.lign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

C

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
bestemmer andet, jf. naturbeskyuelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Modtaget i

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

Skov~og NaturstyrelSen

Tlf. 49258120 Fax. 49214686

29 JUNI 1999

Den 23. juni 1999 kl. 11.00 afuoldt Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amt møde på

ejendommen Sørisvej 2 A, Ølstykke i sagen
FS 38/99. Matr.nr.

13 a m.fl. Jørlunde by, Jørlunde.

For nævnet deltog formanden, Thorkild Bendsen, nævnsmedlemmerne

Niels Olesen og

Preben Thines Hansen samt juridisk sekretær Anette Maarbjerg.
Ejeren Jan Algreen-Petersen

var mødt tillige med med interessent Knud Enna. Gerner

Lassesen og Morten Sønderskov var mødt som rådgivere for ejeren.
For Frederiksborg Amt mødte Jørgen Heinemeier.
For Ølstykke Kommune mødte Hans Lund og Kirsten Jensen.
For Danmarks Naturfredningsforening

og dennes lokal komite

Ølstykke mødte Palle

Thorkild Bendsen orienterede kort om sagen. Fredningsnævnet

skal ifølge de gældende

Jensen og Bent Larsen.

fredningsbestemmelser

sikre sig, at der er tale om opførelse af "nødvendige driftsbyg-

ninger" og godkende placeringen og udformningen af de nye bygninger.
Jan Algreen-Petersen

oplyste, at behovet for udvidelsen skyldes en væsentlig forøget

produktion indenfor de sidste 12 år. Der dyrkes nu sammenlagt 100 ha jord med økologiske landbrugsprodukter.

Landbrugsmaskinerne

og de ca. 1500 trækasser, som bruges i

driften, kan ikke være i de eksisterende bygninger. Personalet har uacceptable arbejdsforhold. De må arbejde i et kølerum uden ovenlys og i efterårsmånederne

må sorteringen

af grøntsager og kartofler foregå under åben himmel. Ejendommens gamle korntørrings-

!=-~æg
::J

=

skal endvidere udskiftes.

~

:'"1&'
~J~ Algreen- Petersen og Knud Enna redegjorde for det planlagte byggeprojekt og viste

t-

cocrsrnye bygningers placering i forhold til de eksisterende. Den nuværende lade på ca. 500

~

co

eD

-

I

_

-

mIS skal nedrives, og det samme skal en del af den nuværende staldbygning. Ejeren

~ ~ f§msatte anmodning om tilladelse til at opføre et ca. 10 m2 stort fyrrum på den nordlige
c.ø ~ '\. s(le af de nye bygninger og til i forbindelse hermed at flytte skorstenen fra den vestlige
~ sle

af ejendommen og til det nye fyrrum. Ejendommens halmfyr skal udskiftes med et

~ flisfyr og af hensyn til behovet for opbevaring af flis, vil en placering af det nye fyrrum
" på den nordlige

side være den mest hensigtsmæssige.

Ejendommen

har et stort

~ varmeforbrug til tørring og vask i driften og til de tre privatboliger . Den ene af de nye
~

driftsbygninger skal opvarmes med varmluft. Den anden vil være uopvarmet.

- 2 -

Mødedeltagerne

fik forevist prøver på tag pladerne og sidebeklædningen

på de nye byg-

ninger. Der er valgt ubehandlede grå eternitplader til taget, da de er mindst iøjnefaldende
og mindst reflekterende.

Pladerne vil hurtigt patinere og blive mørkere. Siderne af byg-

ningerne bliver beklædt med lakerede mørkegrønne profilplader og det samme gør porten mod øst. Den nordvendte side bliver en pudset hvidmalet mur. Der vil blive etableret
beplantning langs den sydlige side af tilbygningen. Det vil være nødvendigt at flytte den
eksisterende vej syd om ejendommen en smule mod syd.
Mødedeltagerne

fik herefter forevist en model af hele ejendommen med de nye drifts-

bygninger.
Jørgen Heinemeier

oplyste, at amtet ikke har indsigelser mod projektet.

grund til at betvivle, at der er tale om nødvendige driftsbygninger,

Der er ikke

og materialevalget

kunne nok ikke have været bedre.
Hans Lund oplyste, at kommunen kan tilslutte sig amtets bemærkninger.
Bent Larsen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening

synes, det er et udmærket

projekt og er glade for, at jorden drives økologisk.
Efter votering traf nævnet ensstemmigt og i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk.

l, følgende
afgørelse:
Der meddeles ejeren tilladelse til at opføre 2 nye driftsbygninger på ejendommen med et
samlet areal på ca. 1800 m2. De nye driftsbygninger
det udarbejdede tegningsmateriale.

opføres og placeres som angivet i

Taget på de nye bygninger beklædes med ubehandlet

grå eternit og siderne beklædes med lakerede mørkegrØIme profilplader,

bortset fra den

nordvendte side, der males hvid. Nævnets tilladelse er betinget af, at der ikke etableres
vinduer i den sydvendte tagflade på den sydligste driftsbygning.
Der meddeles endvidere ejeren tilladelse til at opføre et et hvidmalet fyrrum på den
nordlige side af den nordligste driftsbygning samt til at flytte skorstenen fra det gamle
fyrrum til det nye fyrrum.

e

Tilladelsen, der blev meddelt de mødte, bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§

- 3 -

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er truffet, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening 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, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen

Preben Thines Hansen

nævnets formand

Kopiens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

2 g} _I
76 <]

Anette Maarbjerg
jur.sekr.

Nærværende referat og afgørelse er sendt til:
Søris I/S, Sørisvej 2 A, 3650 Ølstykke
Frederiksborg Amt J.nr. 8-70-51-8-233-1-99
Ølstykke Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks

Naturfredningsforenings

Ølstykke
Dansk Ornitologisk Forening

(e

Nævnsmedlem Niels Olsen
N ævnsmedlem Preben Thines Hansen

lokalkomite

v/Erik Sørensen,

Roarsvej

22, 3650

REG. Hl 5LJto.oo
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120 Fax. 49214686

Sk

Den 03.11.2000

MOdtaget;
ov- og NaturstyrelSen

- 7 NOV. 2000
Slangerup Kommune
Teknisk Forvaltning
Kongensgade 18
3550 Slangerup

Vedr. FS 60/2000. Matr. nr. 8 b Jørlunde by, Jørlunde, Metalskolen i Jørlunde,
Slangerup Kommune. Deres j.nr. 01.05.10 P 25.
Ved skrivelse af 21. august 2000 har Slangerup Kommune på vegne af
•

Ingeniørfirmaet Rambøll for Tele Danmark AIS ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til på Metalskolen i Jørlunde at opsætte et bærerør hvorpå der ønskes monteret
"panelantenner" til modtagning afmobiltelefon-signaler.

Den pågældende ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august
1973, der har til formål at beskytte og bevare de landskabelige værdier i området.

Af sagen fremgår, at det nye bærerør ønskes placeret på samme sted som det
eksisterende bærerør for antenner.. Diameteren øges fra ø 55 mm til ø 114 mm, og
bærerøret forlænges med ca. 2m, således at den maksimale højde over tagryg bliver
5,5 m. På det nye bærerør monteres de i forvejen eksisterende antenner og øverst på
bærerøret monteres antenne-paneler til mobiltelefoni.

I skrivelsen af 21. august 2000 har Slangerup Kommune oplyst, at den eksisterende
antenne ikke skønnes at virke som et forstyrrende element i oplevelsen af landskabet.
Antennen er ikke synlig fra Slagslundevej da den er placeret på den del af bygningen
som kun er synlig fra parkeringspladsen og de græsarealer der er i niveau med skolen.
Efter kommunens skøn bliver antennen heller ikke synlig fra området tættere på
Buresø. Det er kommunens vurdering, at den øgede påvirkning af de landskabelige
værdier vil være minimal, da den eksisterende antenne er placeret hensynsfuldt på
bygningen.

•

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse

nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for

§ 9, stk. 4 meddeler j eg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

fredningsnævn
ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

•

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse .

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

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

•

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagemstens

udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum

J.nr. 1294.doc

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

§ 87, stk. 3.

REG. HR.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120

Helsingør, den 12. januar 2001

fax. 49214686

Vedr. FS 79/00, matr.nr. 19 e m.fl. Slagslunde by, Slagslunde .
beliggende KolIensøvej 4, i Stenløse Kommune.
Ved skrivelse af 9. november 2000 har Stenløse Kommune for ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til nedrivning og genopførelse af avls- og
driftsbygning (værkstedsfløj) på i alt 93 m2.

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 (Jørlundefredningen) . Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige og geologiske værdier i området. Fredningsbestemmelserne
anfører bl.a., at bebyggelse ikke er
tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger, når det er
økonomisk nødvendigt for ejendommens drift og kun efter fredningsnævnets godkendelse.
Da det ansøgte findes foreneligt med fredningens formål, meddeler nævnet herved i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende ejendom, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, 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.
Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
be' ,emmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.
I

Thorkild Ben s
nævnets formand
Dette hrev er sendt til:
Bent Helweg Andersen, Kollensøvej 4, 3550 Slangerup
M,mgor & Nagel Arkitektfirma A/S, Nygade I, 3600 Frederikssund
FrederIksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-235-4-00
Danmarks N aturfredningsforcnmg
Stenløse Kommune, j.nr. BS 241/00
Skov-og Naturstyrelsen,
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Frank Elong

IJrI

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

3 1 JAN. 2002

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
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Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
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FS 112/01. Oprensning af vandhul på ejendommen matr. nr. 52 e Jørlunde by,
Jørlunde, Roskildevej 15 i Slangerup Kommune.

Fredningsnævnet

har gennem Frederiksborg

Amt modtaget en ansøgning fra Jens

Jensen om dispensation til at oprense et vandhul og fjerne en ø i samme vandhul på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen
Fredningens

er omfattet

af Overfredningsnævnets

formål er at bevare området

anfører bl.a., at terrænformerne

kendelse af 20. august 1973.

status quo.

Fredningsbestemmelseme

ikke må ændres ved afgravning, opfyldning eller på

anden måde. Retablering af søer kan dog ske med Fredningsnævnets

godkendelse.

Af sagen fremgår at Frederiksborg Amt ved brev af 17. december 200 l har meddelt
tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens

§ 3 om beskyttede naturtyper på

visse nærmere angivne vilkår.

Det vurderes, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet betydning i
forhold til fredningens formål, såfremt de vilkår, der er nævnt i Frederiksborg Amts
tilladelse af 17. december 2001, overholdes.

I medfør af bekendtgørelse
fredningsnævn

nr. 721 af 7. september

1997 om forretningsorden

for

§ 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte.
Tilladelsen er givet på de samme vilkår som nævnt i Frederiksborg Amts tilladelse af
17. december 2001 til ejeren.

()}-C)

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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.lign., som har en væsentlig
interesse

i afgørelsen

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

hvis

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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klage fristens udløb.
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Rettidig
klagemyn-

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Jens Jensen, Roskildevej 15, Jørlunde, 3550 Slangerup
Slangerup Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

15 MRS.2002

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

RE&.NI. SL( ~O.c.o
SlangerupKommune
Teknik og Miljø Udvalget
Kongensgade 18
3550 Slangerup

af 347 m2 bolig på ejendommen

FS 16/02. Lovliggørelse
Jørlunde

by, Jørlunde,

15 i Slangerup

Slagslundevej

matr.

nr. 7 b m.fl.

Kommune.

Deres j.nr.

100006124.
Ved Slangerup Kommunes brev af 8. februar 2002 har fredningsnævnet modtaget en
ansøgning

fra

Arkitektfirmaet

I}Iogh

Hansens

Tegnestue

vedr.

ejendommen

Slagslundevej 15, der er ejet af Per John Jensen, om godkendelse af udført tagetage på
97 m2, hvorefterboligarealet

udgør ialt 347 m2•

Af Kommunens brev fremgår at boligen er beliggende i landzone.
boligarealet

til mere

Udviklingsråd

end

m2

250

er landzonemyndighed.

skovbeskyttelseslinien

kræver

landzonetilladelse.

Ejendommen

Udvidelsen af
Hovedstadens

er beliggende

inden

for

omkring Slagslunde Skov, og ejendommen er tillige omfattet

af Overfredningsnævnets

kendelse af d. 20. august 1973 om fredning af arealer i

Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
Det ansøgte er lovliggørelse af en udført udvidelse af boligarealet.
udført ved ombygning/udnyttelse
forbindelse
22.10.1990.

med en tilbygning,
I forbindelse

med

af et eksisterende tagrum.
som der blev meddelt
byggesagen

Frederiksborg Amt og Fredningsnævnet

blev

der

Udvidelsen er

Tagrummet er udført i
byggetilladelse
meddelt

til den

tilladelser

fra

for Frederiksborg Amt, fordi ejendommen er

beliggende på fredet areal og indenfor skovbyggelinien.

Af sagen fremgår at ejeren har fjernet 2 bygninger i forbindelse med byggetilladelsen
af 22.10.1990 og yderligere nedrevet 2 bygninger på grunden.

!}C!:
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Ejendommen er omfattet af kommuneplanens

rammebestemmelser

for ramme L.L.3.

Kommuneplanen fastlægger, at der kun må opføres og indrettes bebyggelse og anlæg,
der er nødvendig for jordbrugserhvervet

samt boliger for indehavere og ansatte i

virksomheden.

Der er ikke ændret på boligens ydre volumen eller arkitektur. Kommunen vurderer, at
beboelsesbygningen,

hvori tagetagen

området omkring ejendommen,
Bbeboelsesbygningen

er udført, ikke er markant i oplevelsen

herunder

fra Slagslundevej,

er placeret i en sænkning/dal

delvist skjult af bevoksning, træer og buske.
næsten skjult af bevoksningen.

pga. terrænets

af

form.

i terrænet, og bebyggelsen

er

Især om sommeren vil bygningen være

Ejeren har desuden nedrevet og fjernet flere gamle

skure-/ driftsbygninger, så ejendommen fremstår ryddeligt.

Teknik og Miljø Udvalget har behandlet ansøgningen på et udvalgsmøde
februar 2002, og udvalget har besluttet
Frederiksborg

Amt, at der meddeles

tagmaterialerne på beboelsesbygningen

den 6.

at anbefale over for Fredningsnævnet

tilladelse

til det ansøgte på betingelse,

i
at

holdes i en mørk, ikke reflekterende farve, og

at ydervæggene holdes i jordfarver, sort, hvid eller en blanding af disse.

Fredningsnævnet

har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg

Amt.

Det er

heri anført:
"Ejendommen, der er landbrugsnoteret, er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse

af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.

Det

er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige og geologiske værdier i
området. Fredningsbestemmelserne
fra bygninger

i tilknytning

nødvendige for ejendommens

anfører bl.a., at bebyggelse ikke er tilladt, bortset

til eksisterende

landbrugsbygninger

drift som landbrugsejendom

og økonomisk

og kun efter nævnets

forudgående godkendelse med hensyn til placering og udformning.

Ligeledes må

større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger kun finde sted med nævnets
forudgående godkendelse.

3

Ejendommen

er

desuden

omfattet

af

naturbeskyttelseslovens

§

17

om

skovbyggelinier, da den ligger mindre end 300 m fra Slagslunde Skov.

I forbindelse med udnyttelsen

af tagrummet,

arkitektur i forhold til den oprindelige

er der udført ændringer i den ydre

ansøgning fra 1990.

Der er således sket

ændringer i gavlvinduerne mod såvel nordvest som sydøst, og der er etableret syv
vinduer i taget mod sydvest.

Som sagen foreligger, er det forvaltningens

vurdering, at det ansøgte vil være af

underordnet betydning i forhold til fredningens

formål, såfremt de vilkår, der er

foreslået af Slangerup Kommune, overholdes.

Forvaltningen

kan på denne baggrund med amtsrådets bemyndigelse

fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens

anbefale, at

§ 50, stk. 1 på vilkår meddeler

lovliggørende dispensation til den udførte tagetage.

Kompetencen
Fredningsnævnet

til

at dispensere
til amtet.

fra

skovbyggelinien

er i

1992

overført

fra

Det er amtets opfattelse, at den ansøgte udnyttelse af

tagetagen kan foretages uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens

§ 17."

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse
fredningsnævn

nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for

§ 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det

ansøgte. Tilladelsen er givet på de ovenfor anførte betingelser vedr. tagmaterialer og
vægfarver i Slangerup Kommunes brev af 8. februar 2002 til nævnet.

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

for afgørelsen,

ejeren af den ejendom,

som afgørelsen

4

.'

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

i afgørelsen

hovedformål

samt landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Per John Jensen, Slagslundevej 15,3550 Slangerup
Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue, Ny øvej 2, 3550 Slangerup
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-233-1-02

Hovedstadens Udviklingsråd
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amts formand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Foreningen Naturparkens Venner

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

27 HRS.

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686

REG.Nl
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Arki tekterne MAA
Schrnidt, Hammer & Lassen KIS
Mønsgade 8
Postboks 5117
8000 Århus C

Att. Mads Kaltoft

Vedr. FS 22/02.

Matr. nr. 8 b Jørlunde

Slangerup Kommune.

by, Jørlunde,

Metalskolen

Jørlunde,

Deres sagsnr. 2002-011.

Ved skrivelse af 20. marts 2002 har De på vegne af Metalskolen Jørlunde ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at udføre etape 2 af udbygningsplan for skolen.

Fredningsnævnet har den 26. marts 2002 modtaget en ansøgning om samme projekt
fra Slangerup Kommune. Af ansøgningen fremgår bl.a. at ejendommen, der ejes af
Dansk Metalarbejderforbund,

er omfattet af Lokalplan nr. 16.1 For fagskole- område

ved Jørlunde og er beliggende i kommuneplanens

område L.E. 1, der fastlægger

anvendelsen til undervisning, kursus og park.
•

Det ansøgte er en til- og ombygning for udvidelse og modernisering af eksisterende
spise- og køkkenfaciliteter for skolens brugere. Ombygningen indebærer ikke
ændring af bebyggelsens arkitektur. Tilbygningen, der ønskes udført i det næsten
lukkede gårdrum, udgøres af en delvist sammenbygget køkken- og spisesalsudvidelse
på hhv. 68 og 120 m2, i alt ca. 190 m2• Under køkkenudvidelse

udføres kælder.

Køkkenudvidelsens udformning svarer til eksisterende bygning. Udvidelse af
spiseafdeling ønskes med facader og tag i glas - mod gårdrum overdækkes taget med
en permanent markise i teglsten. Set fra gårdrum vil 2 ventilationstårne opleves som
markante. Facader og tegltage udføres generelt som eksisterende i hhv. hvidmalede
teglsten og brune vingetegl. Det ønskede byggeri er planlagt placeret i det

200?
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eksisterende gårdrum og er således ikke synligt udefra, men er naturligvis synligt for
skolens brugere. Der vurderes således ikke, at være landskabelige interesser at tage
hensyn til. Den ansøgte tilbygning er en relativt mindre forøgelse af den eksisterende
bygningsrnasse.

Det fremgår endvidere af sagen at ejendommen
Regionplan

er beliggende i et område, som i

1997 er udpeget som beskyttelsesområde

værdifulde områder, hvor retningslinierne

med baggrund i 4.1 Meget

anfører, at der normalt ikke må opføres

bygninger, der ikke er nødvendige for landbrug og skovbrug, samt at den nuværende
tilstand

eller arealanvendelse

ikke må ændres,

hvis det forringer

områdernes

kvaliteter.

Såvel gældende Kommuneplan

1993-2004 som forslag til Kommuneplan

fastlægger områdets anvendelse til undervisning.

1997-2008

Bebyggelse må kun finde sted i

forbindelse med eksisterende bebyggelse.

Teknik og Miljø Udvalget har behandlet ansøgningen på et udvalgsmøde den 6.
februar 2002 og udvalget har besluttet at anbefale over for Fredningsnævnet i
Frederiksborg Amt, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Det ansøgte er en
relativt mindre tilbygning og anses i forhold til ovennævnte fredning som værende af

•

bagatelagtig karakter .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 20. august 1973 om

fredning af arealer i Jørlunde m.v., som har til formål at bevare status quo, idet dog
beplantning

kan ske med baggrund

bestemmelserne

i landskabsæstetiske

hensyn.

Frednings-

anfører, at fredningen ikke skal være til hinder for en driftsmæssig

nødvendig udvidelse af skolen,.

Placering og materialevalg

forelægges Fredningsnævnet til godkendelse.

for nybygninger

skal

3

Da bygningsændringerne

ifølge det ansøgte ikke vil være synlige fra skolens ydre

omgivelser, vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af underordnet
betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse

nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden

for

fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det
ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse.

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

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

•

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens

udløb.

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
digheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13,3550 Slangerup

Rettidig
klagemyn-
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Professor arkitekt m.a.a. Mogens Breyen, Ved Volden 9, 1425 København K
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Slangerup Kommune

J.nr. 100006643

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

•

att. Fredningsudval-

.,
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49 25 81 20 fax. 49 214686
Sekretær tlf. 48 20 55 98

Helsingør, den

e

- ~

JULI 2002

FS 84/00. Ansøgning om bevaring af glasparti i gavl i tidligere hestestald på ejendommen
matr.nr. 40 b Slagslunde by, Slagslunde, beliggende Gulbjergvej 77 i Stenløse Kommune.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 23. november 2000 fra Stenløse Kommune
modtaget en ansøgning fra Marianne Michelsen, der sammen med Kim Skaaning er ejer af
ovennævnte ejendom, om tilladelse til at bevare et glasparti, der er isat gavlen på staldbygningen ud
mod Gulbjergvej.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af20. august 1973 om fredning af

arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de
landskabelige og geologiske værdier i området. Fredningsbestemmelserne
om- og tilbygninger kun må finde sted med fredningsnævnets

e

anfører bl.a., at større

forudgående godkendelse.

Fredningsnævnet har den 11. juni 1998 meddelt tilladelse til at udskifte stråtaget på staldbygningen
med et tegltag og i forbindelse hermed udskifte 2 halvcirkelformede

kviste med 2 større kviste med

oplukkelige terrassedøre. Ansøgningen indeholdt intet om ændring af gavlen.

Danmarks Naturfredningsforening

Stenløse Lokalkomite har i skrivelse af2. oktober 2000 klaget til

Stenløse Kommune over glaspartiet, idet foreningen bemærkede, " ... det nu færdiggjorte projekt
ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der efter vor erindring i sin tid blev godkendt ... og ...
J det nu færdiggjorte

ses der tilføjet en meget stor glasfacade i gavlen ud mod Guldbjergvej.

Danmarks Naturfredningsforening

protesterer mod denne overskridelse af det tilladte og skal

2

opfordre til at Stenløse Kommune anmoder om ændring affacaden, således at denfremstår
mere neutral fremtoning,

f eks.

i en

træbeklædt. "

Stenløse Kommune har i oversendelsesbrev

af 21. november 2000 indstillet til nævnet, "... at den

udførte gavltrekant med glas skal lukkes igen som oprindeligt udført, idet den synsmæssig virker
meget dominerende i omgivelserne. "

Tisvilde Statsskovdistrikt har i brev af 4. januar 2001 til nævnet bl.a. anført: "skovdistriktet skal
indstille. at ansøgningen ikke imødekommes ... og ... endelig skal skovdistriktet støtte Stenløse
Kommunes synspunkt om at den udførte gavltrekant med glas virker dominerende i omgivelserne.

•

og derfor skal lukkes igen som oprindeligt udført."

Frederiksborg Amt har i udtalelse af22. januar 2001 til nævnet anført: " Amtetfinder,

at den

udførte glasfacade fremstår meget dominerende. Det er derfor amtets opfattelse, at en bibeholdelse
af det etablerede er uforeneligt medfredningens formål. Amtet kan derfor ikke anbefale at
fredningsnævnet

i medfør afNaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1meddeler tilladelse til bibeholdelse

af den udførte glasgavl. "

Til ansøgers oplysning til nævnet om, at de har fået inspiration til glaspartiet fra lokalområdet har
amtet bemærket: " ... at Skovvej 18 b ikke ligger ifredet område, samt at sagen fra Kollensøvej 4
(ikke nr. 18) er af ældre dato (FS 17/87) " - d. v.s. fra 1987 .

•

Fredningsnævnet har den 22. maj 2002 kl. 13.00 afholdt møde med besigtigelse på ejendommen.
Ved besigtigelsen deltog foruden fredningsnævnet repræsentanter fra Frederiksborg Amt, Stenløse
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening

samt ejerne Marianne Michelsen og Kim Skaaning.

Under mødet oplyste Kim Skaaning, at de ikke havde været klar over, at gavlvinduet krævede
tilladelse fra fredningsnævnet.

De havde ved restaurering af ejendommen

tilstræbt at respektere

dens karakter, f.eks. ved at udskifte gavlvinduet i den modsatte gavl med et buet vindue. Glaspartiet
mod Gulbjergvej blev isat i forbindelse med renovering af trægavlen, hvor der ikke tidligere havde
været noget vindue. Fredningsnævnet

bør ved sin vurdering af sagen tage ejendommen beliggende

Kollensøvej 4 i betragtning. Den pågældende

•

ejendom er omfattet af samme fredning og med

3

samme placering helt op til skoven. Fredningsnævnet

har i 1987 givet tilladelse til isætning af store

glaspartier i den pgl. ejendom. Der bør tillige lægges vægt på, at deres nabo fuldt ud har accepteret
ændringerne på ejendommen,

og at de forbikørende

trafikanter på Gulbjergvej

ikke kan blive

generet af gavlvinduet mod vejen.

Under mødet fastholdt repræsentanterne

for Frederiksborg Amt, Stenløse Kommune og Danmarks

Naturfredningsforening de ovenfor nævnte skriftlige anbefalinger til nævnet.

Fredningsnævnets afgørelse:
Nævnsmedlemmerne Thorkild Bendsen og Niels Olesen vurderer, at det ca. 12 m2 store glasparti i
gavlen fremstår meget stort og dominerende i forhold til omgivelserne. Det må derfor anses for
omfattet afbyggeforbuddet

i fredningskendelsen

og for uforeneligt med fredningens formålet. Disse

medlemmer stemmer derfor for, at der meddeles afslag i medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50,

stk. 1, til bevaring af glaspartiet i gavlen. Der er ved denne vurdering tillige lagt vægt på at en
tilladelse ville kunne påberåbes som præcedens i andre lignende sager, hvilket anses for
uønskværdigt.

Nævnsmedlemmet Frank Elong mener ikke, at glaspartiet fremstår skæmmende i forhold til
omgivelserne, idet det næppe vil blive bemærket af trafikanter på Gulbjergvej. Ejendommen
fremtræder desuden efter den omfattende renovering som en nybygning i gammel stil, og glaspartiet
i gavlen er uden væsentlig betydning for synsindtrykket af ejendommen. Dette medlem stemmer
derfor for at der meddeles tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmef1ertallet.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, afslag på

ansøgningen om tilladelse til at bevare glaspartiet i gavlen, dog således at glaspartiet kan udskiftes
med et vindue af samme dimension som vinduet i bygningens modsatte gavl.
Fredningsnævnet meddeler samtidig påbud om at glaspartiet i gavlen skal være fjernet inden 6
måneder fra denne afgørelse. Glaspartiet skal enten erstattes med et vindue af samme dimensioner
som i den modsatte gavl (ca. 1 x 1,5 m), eller gavlen skal lukkes igen.
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Nævnets

afgørelse

Naturklagenævnet

kan

inden

4 uger

fra den

dag,

afgørelsen

er meddelt,

påklages

til

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

offentlige myndigheder,

lokale foreninger og organisationer,

afgørelsen samt landsdækkende

foreninger og organisationer,

natur og miljø, og landsdækkende

som har en væsentlig interesse i
hvis hovedformål er beskyttelse af

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.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen

Frank Elong

Denne afgørelse er sendt til:
Marianne Michelsen og Kim Skaaning, Gulbjergvej 77, 3500 Slangerup
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-235-6-00

Stenløse Kommune

J.nr. BS 02.00 og 01.03.03

Hovedstadens Udviklingsråd

J.nr. PKA 3.70.2111<233-3554

Skov- og Naturstyreisen
Tisvilde Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Jørgen Bengtsson

Friiuftsrådet
Friiuftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Frank Elong

att. Fredningsudvalget

REG.NR.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

,
,~

Tlf. 49258120

b 11~o.co

s' O SEP.

200,

Fax. 49214686

Slangerup Kommune
Teknik og Miljø Udvalget
Kongensgade 18
3550 Slangerup

FS 48/2002. Matr. nr. 7 am Jørlunde
Slangerup Kommune.

by, Jørlunde,

beliggende Slagslundevej

22,

Ansøgning om tilladelse til bebyggelse til- og ombygning.

Deres

j.nr. 100006949.
Ved brev af 21. juni 2002 har Slangerup Kommune tilsendt fredningsnævnet en ansøgning fra
ejerne af ovennævnte ejendom, beliggende Slagslundevej 22, om tilladelse til at udføre om- og
tilbygning på enfamiliehus samt i tilknytning hertil, garage og fyrrum. Ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde m.v.

Det fremgår af brevet at Slangerup Kommune den 26.04.1998 har meddelt byggetilladelse til en
tilbygning til beboelsen og til et udhus, uden at der samtidig er indsendt ansøgning til
påtaleberettigede amt og fredningsnævn. Tilbygningen fra 1998 er ikke færdiggjort.
Tilbygningen er fuldstændig integreret i den nuværende ansøgning. Udhuset er udført. Ved
kommunens tilsyn på ejendommen den 30. maj 2002 har det desuden vist sig, at der i udhuset
er udført et etagedæk. Denne tagetage er udført uden bygge- eller anden tilladelse. Kommunens
indstilling omfatter den samlede bebyggelse på i alt 182 m2

.

Sekundære bygninger:_Ny garage/ :fyrrum 87 m2, eksisterende udhus 80 m2, i alt 167 m2

;

Overdækninger:)oggia og vinterhave, i alt 62 m2•
Grundareal: 5000 m2• Bebyggelsesprocent: 6.
Bebyggelsen ønskes udført! er udført med facader i murværk med filsede og kalkede overflader
og med tagbeklædning i "KalZip", som er en profileret, overfladebehandlet aluminiumplade.
Eksisterende udhus har denne tagbeklædning, der nu har patineret gennem ca. 2 år.

2

•

Ejendommen er i 1996 frastykket Slagslundevej nr. 15. Det blev i den forbindelse understreget,
at ejendommen ikke blev noteret som landbrug, "hvorved såvel fredningsnævnet som amtet
fremtidigt vil have indsigt i og indflydelse på eventuel fremtidig bebyggelse".
Ejendommen er beliggende synlig fra Slagslundevej, dog findes en del store, gamle vejtræer,
og der er tillige plantet enkelte nyere. Beliggenheden er ca. 6 m fra vejskel. Nær ejendommen
ligger et mindre samfund bestående af 3-4 ejendomme med en del bygninger. Til- og
ombygningen indebærer en udvidelse afbygningsmassen, men er tillige en renovering af
bygningerne på stedet, der herved vil fremstå mere ryddelig. Det vurderes af kommunen, at det
ansøgte tagmateriale er iøjnefaldende, og at det vil opleves som markant i området - især som
nyt hvor det vil være meget reflekterende/ blankt. Øvrige ejendomme i området har
tagbeklædning som rød tegl, betontagsten og bølgeeternit. Kommunens Teknik- og

•

Miljøudvalg har behandlet ansøgningen på udvalgsrnøder den 30. april 2002 og den 19. juni
2002, og udvalget har besluttet at anbefale overfor Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, at
der meddeles tilladelse til bebyggelsen med den anbefaling, at den ny tagbeklædning på bolig
og garage bør udføres med tegltagsten, betontagsten, skifer, B6-bølgeeternitplader eller
eternitskifre; tagmaterialet med ikke-skinnende, ikke-reflekterende overflader, og at facader bør
være murværk med filsede/ kalkede overflader.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt i sagen. I udtalelsen der er
dateret den 31. juli 2002 er anført:
"Ejendommen, der ikke er landbrugsnoteret, er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af

20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Det er

•

fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige og geologiske værdier i området.
Fredningsbestemmelserne anfører bl.a., at bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger i
tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens
drift som landbrugsejendom og kun efter nævnets forudgående godkendelse med hensyn til
placering og udformning: Ligeledes må større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger
kun finde sted med nævnets forudgående godkendelse.
Ejendommen er desuden omfattet afnaturbeskyttelseslovens

§ 17 om skovbyggelinier, da den

ligger mindre end 300 m fra Slagslunde Skov.
Slangerup Kommune har i 1998 meddelt byggetilladelse til en tilbygning til beboelsen og til et

,

udhus, uden at ansøgningen har været behandlet i fredningsnævn og amt. Tilbygningen er ikke
færdiggjort, men udhuset er opført. Ved kommunens tilsyn i maj 2002 viste det sig, at udhuset
er udført med tagetage uden bygge- eller anden tilladelse.

3

•
"

Slangerup Kommune har vurderet, at det ansøgte tagmateriale er iøjnefaldende,

og at det vil

opleves som markant i området - især som nyt, hvor det vil være meget reflekterende/
blankt. Kommunen har derfor anbefalet, at den ny tagbeklædning på bolig og garage
udføres med tegltagsten, betontagsten, skifer, B6-bølgeetemitplader
tagmaterialer med ikke-skinnende,

ikke-reflekterende

eller eternitskifre -

overflader.

Amtet kan tilslutte sig kommunens vurdering vedr. tagbeklædning. Der bør stilles vilkår om
et tagmateriale på bolig og garage med ikke-skinnende,

ikke-reflekterende

overflader, som

anbefalet af kommunen.
Det allerede opførte udhus er placeret et stykke fra den øvrige bebyggelse. Amtet er
betænkelig ved, at der ikke er tale om en samlet bebyggelse. Vi vil dog - efter
omstændighederne

•

- anbefale en lovliggørende tilladelse til udhus - men på vilkår, at

aluminiumstagpladerne

males i en ikke-skinnende, ikke-reflekterende

farve, fx sorte. Som

det fremgår af vedlagte fotos fremtræder taget på udhuset - på trods af ca. to års patinering stærkt iøjnefaldende og dominerende i landskabet.
Som sagen foreligger, er det forvaltningens vurdering, at det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål, såfremt de vilkår, der er foreslået af
Slangerup Kommune og Frederiksborg Amt, overholdes. Forvaltningen kan på denne
baggrund med amtsrådets bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet
Naturbeskyttelseslovens

i medfør af

§ 50, stk. 1 på vilkår meddeler dispensation til om- og tilbygning

af eksisterende helårhus samt lovliggørende dispensation til det udførte udhus."

Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite, der har tilsluttet sig Slangerup Kommunes betingelser for bygningernes
tagbelægning.

Efter det således foreliggende vurderes det, at en realisering af det ansøgte vil være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for
fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til den ansøgte omog tilbygning i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår at den ny
tagbeklædning på bolig og garage udføres med tagmaterialer med ikke-skinnende,
reflekterende overflader.

ikke-
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Jeg meddeler tillige tilladelse til at bevare det opførte udhus på vilkår at aluminiumstagpladerne males i en ikke-skinnende,

ikke-reflekterende

farve, fx sorte.

Tilladelsen vedr. om- og tilbygningen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66,

stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder

og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen 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.
eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

En

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
andet, jf. naturbeskyttelseslovens

bestemmer

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Anita Jarrett, Slagslundevej 22, 3550 Slangerup
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-223-4-02

Skov- og Naturstyrelsen
Tisvilde Statsskovdistrikt
Hovedstadens Udviklingsråd
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Bent Christiansen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

•

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget

SCi!\l\JNET
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

18 JUNI 2003

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Modtaget i
Skov. o!" ~r'lt.llrstvrelsen

'r g JUNI 20m

e

FS 18/03. Matr. nr. 7 as, 7 b m.fl. Jørlunde by, Jørlunde, beliggende
Slagslundevej 15 i Slangerup Kommune.
Ved brev af 12. marts 2003 har Frederiksborg Amt for ejeren af ovennævnte ejendom tilsendt
fredningsnævnet en ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af beplantning på ejendommen.

Af sagen fremgår at Frederiksborg Amt den 24. januar 2003 har varslet et påbud over for ejeren af
ejendommen, Per John Jensen, vedr. lovliggørelse af en beplantning af træer og buske på
ejendommen, der er etableret midt på sydvestskråningen

af en mark syd for Slagslundevej.

Ansøgningen:
Ejeren har efterfølgende søgt om den nødvendige dispensation til bibeholdelse af beplantningen.
Ejeren har oplyst i ansøgningen til amtet, at beplantninger
•

er på 50 x 50 m og består af forskellige

buske. Der indgår følgende arter: æblerose, hunderose, dunet gedeblad, fuglekirsebær

og mirabel.

Ejeren vurderer, at beplantningen vil forskønne området, og at det går ind under reglerne for læhegn.

Fredningsforhold:
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af20. august 1973 om fredning af

arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de
landskabelige og geologiske værdier i området. Fredningsbestemmelserne

anfører bl.a., at

beplantning med busk- og trævegetation uden for de nu eksisterende skovområder ikke må finde
sted. Dog kan der med fredningsnævnets
begrundes ud fra landskabsæstetiske

_)

tilladelse foretages beplantning m.m., for så vidt det kan

og rekreative hensyn.

Amtet har i sit brev til fredningsnævnet

meddelt følgende vurdering:

"Amtet skal gøre opmærksom på, at ikke alle de plantede arter er buske. Mirabel er et lille træ eller
en stor busk, der kan blive op til 8 m høj. Fuglekirsebær bliver et indtil 20 m højt træ, undertiden
mere. Beplantningen vil således ad åre komme til at fremstå som en lille lund midt på en mark
mellem eksisterende skovområder.
Det står ikke klart, hvilket formål beplantningen skal tjene. Der er efter amtets opfattelse ikke tale
om et læhegn, idet beplantningen er etableret midt på en mark og ikke i markskel.
Fredningen indeholder en bestemmelse om, at beplantning med busk- og trævegetation uden for de
nu eksisterende skovområder ikke må finde sted. En eventuel tilladelse skal kunne begrundes ud fra
landskabsæstetiske og rekreative hensyn. Amtet mener ikke, at ejeren har godtgjort, at der
foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation fra fredningsbestemmelsen."

Fredningsnævnet har den 16. april 2003 afholdt møde med besigtigelse af det pågældende areal.
I mødet deltog 2 af nævnets medlemmer samt ejeren og repræsentanter for Frederiksborg Amt og
Danmarks Naturfrednings- forenings lokalkomite.

Ejeren har under mødet oplyst, bl.a. at beplantningen er plantet i efteråret 2002, fordi det vil se
pænt ud og af hensyn til vildtet. Beplantningen skal fungere som vildtremise. Det er kun ham
selv, der går påjagt på ejendommen. Der er plantet småbuske yderst og større træer inderst i
vildtremisen. Plantevalget er foretaget eft4er råd fra Tisvilde Skovdistrikt. Det er hans vurdering,
at beplantningen ikke skader området, men tværtimod pynter på landskabet ud fra en en
landskabsæstetisk vurdering. Det kan diskuteres, om man kan se beplantningen fra vejen. Han
finder det rimeligt, at fredningsnævnet anlægger en pragmatisk helhedsvurdering og derved også
tager hensyn til, at han har forskønnet området ved at fjerne 2000 m2 grimme landbrugsbygninger

Amtets repræsentant udtalte sig imod en dispensation til opretholdelse af beplantningen, der ikke
kan anses for forenenlig med fredningens formål.

•

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte sig i overensstemmelse med amtets
tilkendegivelse.

Slangerup Kommune har skriftligt meddelt fredningsnævnet, at man ikke har bemærkninger til
sagen.

Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningen indeholder et forbud mod beplantning med busk~og trævegetation uden for de
eksisterende skovområder. Som følge deraf og under henvisning til den præcedens-virkning, der vil

_

,)

"

følge af en tilladelse, skal der foreligge særdeles tungtvejende grunde for fredningsnævnet til i

--

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I at anse bibeholdelse af beplantningen for forenelig
med fredningens formål. Der ses ikke efter det oplyste at foreligge sådanne grunde.
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på ansøgningen om tilladelse til at bibeholde den
pågældende beplantning.

Der meddeles ejeren en frist på 6 måneder fra denne afgøreises dato til at fjerne
beplantningen.
Nævnets afgørelse 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, lokale foreninger og organisationer, 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.
~

Helen Lilthje

Thorkild Bendsen

Niels Olesen

nævnets formand

•

Denne afgørelse er sendt til:
Per John Jensen, Nordly, Slagslundevej 15,3550 Slangerup
Frederiksborg Amt

J. nr.8-70-51-8-233-5-02

Slangerup Kommune

J.nr. 100010829

l

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsafdeling vi Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen

-

Nævnsmedlem Helen Lilthje

-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

-

6 AUG. 2003 .

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

•

FS 53/03. Matr. nr. 35 Slagslunde by, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 7 i
Stenløse Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-235-4-03
Ved brev af 9. juli 2003 har Frederiksborg

Amt tilsendt fredningsnævnet

en

ansøgning, modtaget fra Stenløse Kommune, om dispensation til opførelse af 18 m2
stort drivhus på ovennævnte landbrugsejendom.

A,-fsagen fremgår, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
20. august 1973, Jørlundefredningen,
"Formålet medfredningen

kendelse af

hvori bl.a. er anført:

er at bevare området status quo, dog således at

beplantning m.m. kan foretages med begrundelse i landskabsæstetiske

og rekreative

hensyn.

•

§ 1.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes

karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme

§ 2.

Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende

landbrugsbygninger
landbrugsejendom,
fredningsnævnet

§ 4.

så vidt muligt opretholdes.

og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som
hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af

meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning.

Opstilling

af skure,

boder,

master,

transformatorstationer

eller

andre

skæmmende indretninger samt opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure,

el

'~endige

for kreaturer, og master til lokal elforsyning,

fredningsnævnets

.,;000

/

-/..z/~",z.

tilladelse. "

003/

kan dog opføres

med

•

2

I amtets brev til fredningsnævnet

er det oplyst, at det er forvaltningens vurdering,

at opførelse af et 18 m2 stort drivhus i skovbrynet, og i udkanten af det fredede
område, ikke vil være i uoverensstemmelse

med fredningskendelsens

Drivhuset er med sine 18 m2 et "hobby-drivhus".

bestemmelser.

Ejerens foreslåede placering af

drivhuset i haven er diskret, og drivhuset vil ikke være synligt fra omkringliggende
ejendomme.

I amtets brev er yderligere anført:
"Opstillingen af et drivhus med ringe størrelse strider ifølge Landskabsafdelingens

§ 1, der foreskriver at området så vidt

opfattelse ikke i mod fredningskendelsens

muligt skal fremstå som landbrugs- og skovdriftsejendomme.
Ejeren har i telefonsamtale

tilkendegivet,

at drivhuset skal supplere landbrugs-

ejendommens drift, der hovedsageligt er dyrehold, og kan således falde ind under
bestemmelsens

§ 2.

Fredningskendelsens
Jørlundefredningen.

§ 4 er en bestemmelse om, at bl.a. drivhuse ikke må opføres i
Denne bestemmelse er her tolket som en generel bestemmelse

vedrørende fritliggende drivhuse af større omfang.
Da ejendommen er omfattet af naturbeskyttelses10vens

bestemmelse (§ 17) om

skovbyggelinie, da den liggere tættere end 300 meter på Slagslunde Skov, har ansøgningen været forelagt Tisvilde Statsskovdistrikt.
•

I høringssvaret fra Statsskovdistriktet
"Det forekommer

uproblematisk

anføres:

at opføre et drivhus i haven, men distriktet skal

henstille, at en eventuel tilladelse gøres betinget af, at byggeriet ikke placeres
tættere på skovdiget end ejendommens

øvrige bygninger

".

I ansøgningen er drivhuset (vedlagte ortofoto) placeret lidt tættere på gærdet end
gårds bygningerne, og Landskabsafdelingen

er enig i Skovdistriktets

anbefaling af, at

placere drivhuset i samme afstand fra gærdet som de eksisterende bygninger.
Forvaltningen kan således anbefale det ansøgte."

J

•

3

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens fonnål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er betinget af det af
Tisvilde Statsskovdistrikt foreslåede vilkår, hvorefter "byggeriet ikke placeres tættere på skovdiget end ejendommens

øvrige bygninger.

"

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.lign., som har en væsentlig
interesse

i afgørelsen

hovedformål

samt

er beskyttelse

landsdækkende

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
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.

Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede

klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

•

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Stenløse Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

afgørelse, medmindre
§ 87, stk. 3.

)
4

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

:~

att. Fredningsudval-

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

Helsingør, den 18. maj 2004

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 28/04, ændring af glasparti i gavl i tagetagen over hestestald
på ejendommen matr .nr. 40 B Slagslunde by, Slagslunde, Gulbjergvej
77 i Stenløse Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-235-6-00 .

•e

Ved brev af 13. april 2004 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet
en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til ændring af
vindue i gavl på ejendommen.
Af sagen fremgår, at fredningsnævnet ved afgørelse af 4. juli 2002 (FS 84/
00) bestemte, at det eksisterende glasparti i gavlen over hestestalden på ejendommen skulle enten erstattes med et vindue af samme dimensioner som i
den modsatte gavl (ca. 1 x 1,5 m), eller gavlen skulle lukkes igen.
Ejeren påklagede afgørelsen til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet stadfæstede den 13. maj 2003 fredningsnævnets afgørelse.
I det fremsendte forslag dækkes dele af vinduespartiet med trælister . Tilbage
bliver et vindue med dimensionerne 1,83 x 2,09 m.
Amtet har i sit brev anbefalet, at nævnet godkender det fremsendte ændringsforslag.
Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og kun
afviger fra kravet i henhold til fredningsnævnets påbud af 4. juli 2002 i et
omfang, der skønnes at være af underordnet betydning i forhold til dette.
I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne tilladelse
til det ansøgte,
,
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den 'dag, afgørelsen er meddelt, påklages til
Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den pågældende
ejendom, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.1ign, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisa-

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001·
Akt.

nr.

Cl

J2\ \ I2..- ~~ l

..................",

Side 2/2

tioner, 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.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 87, stk. 3.
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 amtet/kommunen/fredningsnævnet.
Naturklagenævnet
vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
tilbagebetales,

hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Jørn Michelsen, Gulbjergvej 77, 3550 Slangerup
Stenløse Kommune,
Skov-og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Pedersen
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Frank Elong

att. fredningsudvalget,

SCANNET REG.Nl

,.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

\

!;-f'<fo. (7)rJ
1 5 JUNI 2004

Stenløse Kommune
Plan og byg
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

FS 30/03. Matr. nr. 37 a Slagslunde by, Slagslunde. Udstykning

af 2 sommerhuse

på lejet grund. Deres j.nr. 01.03.03.

Ved brev af9. maj 2003 har Stenløse Kommune tilsendt fredningsnævnet en
ansøgning fra Landinspektørgruppen om tilladelse til udstykning af 2 grunde på ca.
2600 m2 og 2700 m2 fra ovennævnte ejendom.
Af sagen fremgår, at hver grund er bebygget med et sommerhus og udlejet af ejeren af
ejendommen.
I Kommunens brev er oplyst, at Planudvalget har vedtaget af anbefale det ansøgte over
for nævnet.

Ved brev af22. maj 2003 til fredningsnævnet har Landinspektørgruppen

suppleret

Kommunens ansøgning. Det er heri anført, at
"Som beskrevet i ansøgning af den 12.februar til kommunen, vil udstykningen

•
1"'-'

ikke være i strid medfredningens formål, idet udstykningen ikke vil medføre
fysiske ændringer på stedet. Sommerhusene ønskes udstykket i overensstemmelse med den naturlige afgrænsning, således at lejekontrakterne kan
afløses af ejendomsret til grundene. "

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der ved brev af 12.
januar 2004 har meddelt:
"Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af 20. august 1973

omfredning af arealer i Jørlunde, Slags lunde og Sperrestrup. Det er fredningens
formål at sikre og forbedre de landskabelige og geologiske værdier i området.
Fredningsbestemmelserne

:kov-og Naturstyrelsen
nr. SN 2001 ~
<t nr A.
I

l2.II/2.-0C>~1
--....

,....••

anfører bl.a., at større om- og tilbygninger kun må

finde sted efterfredningsnævnets godkendelse, samt udstykning af de under
fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf ikke må ske uden tilladelse
af fredningsnævnet.
Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom med stuehus og avls- og drifts bygninger foruden de to sommerhuse, som er selvstændige iform af huse på lejet
grund. Sommerhusene er på henholdsvis 95 m2 og 37 m2. Begge oprindelige
sommerhuse er lovlige. Det store er engang - uden tilladelse fra myndighederne
- blevet udvidet til det dobbelte og anvendt til helårsbeboelse. Fredningsnævnet
afslog den 25. juli 1996 dispensation fra fredningsbestemmelserne

til

bibeholdelse af dette hus. Nævnets afgørelse blev påklaget af ejerne. Skov- og
Naturstyrelsen stadfæstede den 14. april 1997 fredningsnævnets

afslag. 1 lyset

af de særlige sociale omstændigheder, der forelå i sagen, herunder først om
fremmest de daværende beboeres høje alder, fastsatte Skov- og Naturstyrelsen
fristen for fJernelse af huset til senest et halv år efter længstlevendes død eller
eventuelle fraflytning af ejendommen. Styrelsen tilkendegav, at der kan
forventes givet tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ca. 50m2.
Ansøgning herom indgives tilfredn ingsnævn et. Betingelserne i styreisens
afgørelse er tinglyst på ejendommen.

Amtet har i brev af 28. oktober 1997 til ejeren af matr. nr. 37 a, Erik Lund,

i

præciseret, at forpligtigelsen til at fJerne sommerhuset påhviler såvel boet efter
længstlevende beboer af sommerhuset som den til enhver tid værende ejer af
ejendommen.
Ved en udstykning opstår der adskilte ejendomme. Det er amtets vurdering, at
det ved en udstykning på nuværende tidspunkt vil være sværere til sin tid at
fastholde kravet om fJernelse af sommerhuset, såfremt boet ikke kan løfte
opgaven.
Amtets stillings tagen til en eventuel udstykning af de to sommerhuse afventer
derfor en fJernelse af det helårsbenyttede sommerhus jf deklarationen på
ejendommen.

..,

Amtet kan på ovennævnte baggrund ikke - på nuværende tidspunkt - anbefale
fredningsnævnet

at give tilladelse til det ansøgte i medfør af

naturbeskyttelseslovens

§ 50. "

Fredningsnævnet har tillige modtaget udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og fra Foreningen Naturparkens Venner.
Lokalkomiteen har udtalt, at foreningen ikke kan acceptere en udstykning i det fredede
område, der vil være en krænkelse af fredningsbestemmelserne

og i sig selv vil

medføre en så væsentlig ændring i de omhandlede lokaliteters status, at det ikke er
foreneligt med fredningsinteresseme og det bevarende formål.
Foreningen Naturparkens Venner har udtalt, at foreningen ikke har indvendinger mod
den ansøgte udstykning, idet foreningen dog som ufravigelige betingelser forudsætter,
at der ikke ved transaktionen - hverken umiddelbart eller senere - derved åbnes
mulighed for, at de hidtil i øvrigt gældende fredningsbestemmelserne

svækkes eller

overtræde s, og at de på sommerhusene nu hvilende klausuler ikke på nogen måde
lempes.

Fredningsnævnet finder, at den ansøgte udstykning er forenelig med fredningens
formål. Fredningsnævnet har herved forudsat, at en udstykning vil være uden
betydning for indholdet af og håndhævelsen af den servitut, der efter Skov- og
Naturstyrelsens bestemmelse er tinglyst på ejendommen om en pligt til fjernelse af
huset på de ovenfor nævnte vilkår.
Under disse omstændigheder meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
50, stk. l tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt

den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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.lign., 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.
opkrævning

på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet
modtaget.

Nævnet vil sende klageren en

vil ikke påbegynde

Vejledning

behandlingen

om gebyrordningen

af klagen,

kan findes

før gebyret

er

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Niels Olesen

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Frank Elong

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Landinspektørgruppen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød
Frederiksborg Amt,

J.nr. 02288

J. nr. 8-70-51-8-235-2-03

Skov- og Naturstyrelsen
Tisvilde Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite

Foreningen Naturparkens Venner, Bundsvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
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Den

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

1 8 NOV. 200~

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Slangerup Kommune
Teknisk Forvaltning
Kongensgade 18
3550 Slangerup

•

FS. 106/04. Matr. nr. 8 b Jørlunde by, Jørlunde. Metalskolen. Deres j.nr.
100009696.
Ved brev af 2. november 2004 har Slangerup Kommune tilsendt fredningsnævnet en
ansøgning fra Arkitekterne maa Schmidt, Hammer og Lassen KIS om tilladelse til
etablering af en udvendig trappe fra kælderetagen på Metalskolen, beliggende
Slagslundevej 13, Jørlunde. Ejendommen ejes af Dansk Metalarbejderforbund.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets

kendelse af d. 20. august 1973, om

fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Fredningen har til formål at
bevare området status quo, dog således at beplantning m.m. kan foretages med
begrundelse i landskabsæstetiske og rekreative hensyn.

Ejendommen er tillige omfattet af Lokalplan nr. 16.1 for fagskoleområde ved
Jørlunde. Efter kommuneplanen er ejendommen beliggende i område L.E.1.
Kommuneplanen fastlægger anvendelsen til undervisning, kursus og park.

Ansøgningen omfatter følgende:
l.

Etablering af l flugtvejstrappe fra kælderetage til terræn. Trappen ønskes

udført som spindeltrappe i varmforzinket stål. Forslaget indebærer facadeændringer i
kælderetage men, udover synlig del af trappe, ingen ændringer af facader i stueetage.
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2. Ombygning! ændret anvendelse af rum i kælderetagen. Medfører ikke udvendige
bygningsændringer.

Slangerup Kommune har i sit brev til fredningsnævnet anført, at det er kommunens
vurdering, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra lokalplanen. Det vurderes, at
det ansøgte indebærer minimal ændring af bebyggelsens arkitektur. Udvendige
ombygninger er knap nok synlige udefra, men er naturligvis synlige for skolens
brugere. Ombygningens betydning for landskabelige interesser i området vurderes
afgjort som mindre. Det ansøgte forandrer i ringe grad den eksisterende

•

bygningsmasse og anses i forhold til fredningen som værende af bagatelagtig karakter.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette.

Imedfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf bekendtgørelse nr. 721 af 7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
foreliggende projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

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

hovedformål

samt landsdækkende

foreninger

og organisationer,

er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når
afgørelsen berører sådanne interesser.
og indsendes til fredningsnævnet.

En eventuel klage stiles til NaturkJagenævnet

"V

I"
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

§ 87, stk. 3.

Nævnet vil sende klageren en

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 rur helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Arkitekterne maa Schrnidt, Hammer & Lassen KIS, Vester Farimagsgade 3,5., 1606
København V. Sag nr. 2003-064
Frederiksborg Amt
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

.,

"

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

SCA1VNEl~

Slangerup Kommune
Teknisk Forvaltning
Kongensgade 18
3550 Slangerup
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FS. 61/04. Matr. nr. 4 ae Jørlunde by, Jørlunde. Skydeanlæg beliggende
Rappendamsvej

6 i Slangerup Kommune.

Deres j.nr. 100014598.

Fredningsnævnet har fra Slangerup Kommune modtaget en ansøgning fra Jørlunde
Skytteforening om tilladeise til en tilbygning af en 19 m2 mellembygning mellem
eksisterende klubhus og standpladshus samt en ny ca. 28 m2 overdækning foran
standpladsportene på ovennævnte ejendom.
Desuden ønskes standpladshuset renoveret med isolering af vægge og standpladsporte,
opsætning afnye facader med lodrette brædder, som på det eksisterende klubhus samt
nyt tag med tagpapbeklædning. Bræddefacader males i samme farve, grøn umbra, som
det eksisterende klubhus.

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, hvoraf
fremgår, at Jørlunde Skytteforening på nuværende tidspunkt anvender 10 af de 15
standpladser i standpladshuset. I forbindelse med renovering af standpladshuset
ønsker skytteforeningen at anvende alle 15 standpladser. Det betyder, at støj volden
•

vest for 50 m banerne skal flyttes. Den overskydende jord ønskes flyttet og anvendt
som forstærkning af den eksisterende støj vold vest for 200 m banerne.
Skytteforeningen har oplyst, at anvendelse af alle 15 standpladser ikke medfører et
øget støjniveau til omgivelserne i forhold til den nuværende anvendelse.

For enden af standpladshuset ønskes placeret 15 stk. 40x40x40 cm kuglefang - for at
undgå at kugler/projektiler ender i jordvolden.

Foreningens formand Lars Jepsen har til Amtet oplyst, at formålet med renovering af
standpladshuset er at gøre det anvendeligt i vintermånederne. Desuden ønsker
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skytteforeningen i forhold til det oprindeligt ansøgte, at anvende en del af det
overskydende jord til forstærkning af endevolden ved 50 m banerne, da denne er
skredet noget sammen i forhold til de 2 sidevolde. Overskudsjorden fra støj volden er
ikke forurenet.

Ejendommen er omfattet afFredningsnævnets

kendelse af23. februar 1972 og

Overfredningsnævnets kendelse af20. august 1973 - Jørlundefredningen. Formålet
med fredningen er at bevare status quo - dvs. arealernes nuværende tilstand.

For den pågældende ejendom matr.nr. 4 ae Jørlunde by, Jørlunde gælder følgende
særbestemmelse :
Tilstanden på arealet må ikke ændres, udover hvad ejendommens anvendelse til
skydebane nødvendiggør. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, der ikke
udelukkende tjener til brug for skydebanen. Det naturlige jordsmon

må kun

ændres ved afgravning eller opfyldning i den udstrækning, der er nødvendig for
skydebanens sikkerhed, ligesom grusgravning ikke er tilladt. Ved nyopførelser
eller ombygninger af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes
udseende forinden godkendes af fredningsnævnet.

Normal vedligeholdelse

er

undtaget fra denne bestemmelse.

•

Amtets forvaltning har i sin udtalelse til fredningsnævnet bemærket, at en realisering
af det ansøgte er nødvendig i forhold til ejendommens anvendelse som skydebane - og
skydebanens sikkerhed, samt at renoveringen vil betyde en æstetisk forbedring af
skydebanens fremtræden i landskabet. Det er på denne baggrund forvaltningens
samlede vurdering, at det ansøgte vil være af underordnet betydning i forhold til
fredningens formål.

Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod
fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse m. 947 af 16.

3

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

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.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.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse for Naturklagenævnets

§ 87, stk. 3.

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

Nævnet vil sende klageren en

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
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Fredningsnævnet
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf.47338700
Fax. 48 20 00 3 I
E.mail,oti@domstol.dk~

for Nordsjælland

Den 9. maj 2007
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FS 26/07 (tidl. 33/06) Driftsbygning på matr.nr.
11, Slagslunde Skov, 3550 Slangerup

Modtaget I

Skov- og Natu1'8tyrebeD

1~ MAJ 2007

34 d Slagslunde by, Slagslunde,

Kollensøvej

Ansøgning om tilladelse i henhold til fredning

e

Ejeren har ved skrivelse af 4. februar 2006 til Stenløse Kommune ansøgt om tilladelse til opførelse
af landbrugsbygning på 53 m2, beliggende 25 m fra eksisterende stald. Placeringen fremgår af
situationsplan af 5. marts 2006. Væggene opføres ifølge ansøgningen af træmaterialer. Bygningen
har ingen vinduer. Adgang til bygningen sker fra gårdsplads. Taget udføres med en hældning på
10°. Tagdækning udføres af brune metalprotilplader. Væggene beskyttes med brun træbeskyttelse
og vindskederne med sort.
Ejendommen er landbrugsnoteret.
Stenløse Kommune har den 13. marts 2006 fremsendt sagen til Fredningsnævnet for Frederiksborg
Amt.
Frednings bes temmelsern e
Arealet er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af20. august 1973 om fredning af arealer i
Stenløse Kommune (Jørlundefredningen). Fredningens formål er at bevare området status quo. I
henhold til § 2 er bebyggelse ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende
landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom,
hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med
hensyn til placering og udformning.
Udtalelser
Ved skrivelse af30. april 2006 har Stenløse Kommune anbefalet Fredningsnævnet at imødekomme
ansøgningen.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse

Fredningsnævnet tinder ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål og skønnes at være af
underordnet betydning i forhold til fredningens formål.
Efter en vurdering af ansøgte placering og udformning tillader Fredningsnævnet i medfør af
fredningsbestemmelsens § 2 opførelse af ansøgte driftsbygning.
Afgørelsen er på Fredningsnævnets vegne truffet af nævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i
bekendtgørelse nr. 1173 af 20. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet.

e

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.
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OlafT~eff
nævnsfonnand

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. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet
og sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når
Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen 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:
Erik Lund Kollensøvej 11, Slagslunde Skov, 3550 Slangerup
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Egedal
Skov & Naturstyrelsen (2 stk.)
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsfonnand Poul Erik Petersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget
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SCANNET
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf. 4733 8700
Fax. 48 20 00 31
E-mai!: oti@domstol.dk

Modtaget l
By, og Landskabsstyrelsen

- 8 NOV. 2007

Den 5. november 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 30/2007 Flytning af maskinhus på matr.nr.52e Jørlunde By, Jørlunde, Roskildevej 15,
3550 Slangerup, i Frederikssund Kommune
Ansøgningen
Ved skrivelse af 8. juni 2006 fra Slangerup Kommune, som blev modtaget i Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt den 13. juni 2006, oplyste kommunen, at ejeren ved skrivelse af 13. april 2006
havde søgt om tilladelse til at flytte et maskinhus på 36 m2 idet huset anføres at ligge
uhensigtsmæssigt. Den nye placering vil falde bedre ind i landskabet. Der er ikke støbt fundament
til huset. Af vedlagt tegning fremgår placering, udseende og materialevalg.
Fredningsafgørelsen
Området er omfattet afOverfredningsnævnets fredningskendelser af20. august 1973 og 15. august
1974 om fredning af arealer i Slangerup Kommune. Fredningen har til formål at bevare status quo.
Efter § 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af
landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. Bebyggelse er efter § 2 ikke tilladt,
bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger, hvilken bebyggelse kan
tillades opført efter forud af Fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning. Opstilling af skure eller andre skæmmende indretninger må, jf. § 4 ikke finde sted.
Særligt for matr.m. 52e er det bestemt, at fredningen ikke er til hinder for en driftsmæssig
udnyttelse af bebyggelsen efter forud indhentet godkendelse fra nævnet.
Frederikssund Kommunes udtalelse
Frederikssund Kommune har ved skrivelse af30. april 2007 anført, at flytning af maskinhuset ikke
vil påvirke landskabet. Tværtimod vil flytningen bevirke, at maskinhuset kommer længere bort fra
kirken, og herved bliver mindre synlig fra denne vinkel. Det eksisterende hus anes kun svagt fra
kirken efter løvspring. Kommunen kan anbefale det ansøgte under forudsætning af, at skuret
beklædes med træ som det nuværende og males i jordfarve - sort, mørk grøn eller brun. Taget bør
ligeledes være mørkt.
Besigtigelse
Fredningsnævnet har den 24. oktober 2007 foretaget besigtigelse af ejendommen og har der holdt
møde med ansøger, kommunen og DN' s lokalkomite. Ansøger oplyste, at der alene søges om et
maskinhus på under 50 m2• Forskellige placeringsmuligheder blev forevist. Kommunen og DN
havde ikke bemærkninger til placeringen eller størrelsen.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Afgørelsen er truffet af nævnets 3 medlemmer Olaf Tingleff (formand), Niels Olesen og Jens Larsen.
Ansøgte placeringen findes at være den bedst mulige. Herefter, og da huset vurderes at være
nødvendigt til driften af ejendommen, meddeler Fredningsnævnet tilladelse til det ansøgte på vilkår
om, at skuret opføres i ikke reflekterende jordfarver, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87,
stk. 3, jf. stk. 1. Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra
tilladeIsens meddelelse.

/)7--,
Olaf Ting~ff
nævnsformand

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 afnatur 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
gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar
helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Frederikssund Kommune,j.m. 3133-2007
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Frederikssund
By og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde, j.m. 410-00100
Jens P. Jensen, Mølleengen 23,3550 Slangerup
Friluftsrådet v/Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum
DOF's lokalafdeling for Nordsjælland, Naturpolitisk udvalg c/o Hemik Boeg

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

Den 24. oktober 2008 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 077/2008 Udvidelse af parkeringsplads på matr.nr. 8B Jørlunde By, Jørlunde,
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup, Frederikssund Kommune
Ansøgning
Frederikssund Kommune har ved brev af 16. september 2008 fremsendt ansøgning om at udvide
parkeringsplads ved Jern- og Metalskolen. Ansøgningen er begrundet med, at der gennem de senere
år konstant har været mangel på P-pladser, som har resulteret i parkering på græsarealer langs
tilkørselsvejen, hvilket slider og ødelægger plænen langs vejen. Området er omfattet af lokalplan,
der har til formål at sikre udvidelsesmuligheder for den eksisterende fagskole. Kommunen har
anført, at der er flere § 3-områder i nærheden af den ønskede parkeringsplads, men ikke i selv det
område, der ønskes bygget om til parkering. Buresø er Natura2000-område. Parkeringspladsen
vurderes ikke umiddelbart at være indgreb i beskyttede arters yngle- og rasteområder. Arealet er
omkranset af eksisterende parkeringsanlæg, bygningsanlæg samt befæstet vejanlæg. Der vil fortsat
være en beplantet skåning mellem parkeringspladsen og eksisterende bygninger. Placeringen af de
yderligere parkeringspladser mellem eksisterende parkering og ejendommens bygninger er vist på
vedlagt kortbilag samt luftfotos. Kommunen mener ikke, at det ansøgte vil påvirke landskabet i
nævneværdig grad, og der ses ikke efter kommunens opfattelse at være andre arealer ved skolen,
som egner sig bedre til formålet. Frederikssund Kommune vil påse, at eventuel udledning af
overfladevand fra det ansøgte parkeringsareal ikke får negativ betydning for Buresø.
Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse om Jørlunde-fredningen, der har til formål
at bevare området status quo. I medfør af fredningens § 4, må der ikke opstilles skæmmende
indretninger og terrænformerne må, jf. § 7, ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden
måde. Det ansøgte findes ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet
betydning i forhold til dette. Henset til den anførte begrundelse for ansøgningen samt til, at der ikke
findes at være væsentlige landskabelige eller andre hensyn, der skal varetages med fredningen, der
taler imod det ansøgte, meddeler Fredningsnævnet herved dispensation til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2.
Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 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. Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra
tilladelsens meddelelse.

Olaf Tingleff
nævnsformand
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
gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt
Pr. brev til:
Jern- og Metalskolen, Slgslundevej 13, 3550 Slangerup
Pr. e-mail til:
Frederikssund Kommune (013983-2008)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings i Frederikssund Kommune
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde (412-00503)
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF lokalafdeling for Nordsjælland
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: oti@domstol.dk

Den 27. november 2008 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 89/2008 Udvidelse af havedam på matr.nr. 7b Jørlunde By, Jørlunde, Slagslundevej 15,
3550 Slangerup, i Frederikssund Kommune
Ansøgning
Lodsejeren har ved breve af 11. og 21. august 2008 med bilag til Frederikssund Kommune ansøgt
om tilladelse til at udvide havedam på ca. 200 m² i have til ca. 400 m². Frederikssund Kommune har
ved brev af 22. oktober 2008 fremsendt sagen til Fredningsnævnet vedlagt bl.a. notat vedrørende
tilsyn med henblik på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Jørlunde fredningen, der har til formål at bevare området status quo, dog
således at beplantning m.m. kan foretages med begrundelse i landskabsæstetiske og rekreative
hensyn. Ifølge § 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes
karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. Efter § 7 må
terrænformerne ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde. I medfør af § 9 kan
der dog med Fredningsnævnets tilladelse foretages sådanne foranstaltninger som beplantning,
rydning, ændring af terrænformerne og retablering af søer, for så vidt sådanne skridt kan begrundes
ud fra landskabsæstetiske og rekreative hensyn.
Udtalelser
Frederikssund Kommune har anført, at den ansøgte udvidelse af havedammen ikke påvirker
landskabet nævneværdigt, da der er tale om lavtliggende og temporært oversvømmet havearealer.
Hertil fremgår det af historiske kort, at dammen er fremkommet ved tørvegravning. Det er ikke
usædvanligt med gårdnære damme som denne. Dammene er ofte opstået som følge af tørvegravning
eller råstoftagning (ler til husene): Dammene var kærkomne vandingshuller til husmandsstedernes
dyr. Kommunen er sindet at dispensere til udvidelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3 og er
endvidere sindet at give landzonetilladelse til det ansøgte. Kommunen kan på denne baggrund
anbefale det ansøgte.
Miljøcenter Roskilde og Foreningen Naturparkens Venner har tilsluttet sig kommunens indstilling.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Det ansøgte er ikke i strid med fredningens formål. Herefter og efter vurdering af det ansøgtes
påvirkning af nærområdet, tillader Fredningsnævnet den ansøgte udvidelse af havedammen, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af Fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 fra 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. Tilladelsen bortfalder efter § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra
tilladelsens meddelelse.

Olaf Tingleff
nævnsformand
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
gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt
Pr. brev til:
Jakob Baruël Poulsen, Slagslundevej 15, 3550 Slangerup
Pr. e-mail til:
Frederikssund Kommune (012776-2008)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde (412-00526)
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland
Foreningen Naturparkens Venner
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 15. maj 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 011/2011 – Ansøgning om tilladelse til etablering af møddingsplads for heste i pension på
matr. nr. 4e Sperrestrup By, Jørlunde, beliggende Ny Sperrestrupvej 1, 3650 Ølstykke, Egedal Kommune
Ansøgningen:
Ved skrivelse af 14. februar 2011 har Egedal Kommune fremsendt en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom om etablering af en møddingsplads på ejendommen. Af skrivelsen fremgår:
”……
Ved ansøgning af 10. januar 2012 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at etablere en møddingsplads til brug for 25 heste på ejendommen.
I forbindelse hermed er oplyst, at møddingspladsen er en kombineret møddingsplads med høje sider
på 2 sider og randzone langs på de to øvrige sider.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 39ha.
Der er tillige søgt kommunen om tilladelse til bibeholdelse af hestepension for 25 heste, som kommunen vil behandle i forhold til planloven, men først når der forligger en tilladelse på møddingspladsen fra fredningsnævnet.
Fredning
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973.
Formålet med fredningen er jfr. § 1, “at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at
ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom så vidt muligt opretholdes”.
Det fremgår særligt af § 2, “at bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som Iandbrugsbygning, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse
med hensyn til placering og udformning.”
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven, idet møddingspladsen skal anvendes i forbindelse med hestepensionen, som Ikke er en del af landbrugsdriften.
Kommuneplan 2009 — 2021. fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2009 - 2021 er den del hvor møddingspladsen ønsket
placeret udlagt i område der er særligt værdifuldt landskab.
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Kommunens vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet det ligger inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
Det ansøgte er at betragte som en rimelig god løsning for placering af møddingsplads uden indvirkning på de landskabelige interesseområder.”
I forbindelse med fremsendelsesskrivelsen af 14. februar 2011 er bilagt materiale fra ansøgeren,
som nærmere angiver det ansøgte projekt.
Fredningsbestemmelser:
Der henvises til det ovenfor anførte. Af fredningsbestemmelsernes § 4 fremgår endvidere, at opstilling af skure, boder, master, transformerstationer eller andre skæmmende indretninger samt opførelse af drivhuse ikke må finde sted. Læskure, nødvendige for kraturer, master til lokal el-forsyning
kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.
Øvrige udtaleleser:
Miljøstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 14. marts 2011 meddelt, at det ansøgte ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål 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. Fredningsnævnet forudsætter herved, at
det ansøgte udføres og foretages i overensstemmelse med de i forbindelse med ansøgningen meddelte oplysninger.
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.
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 eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
nævnsformand
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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 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 Natur- og Miljøklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Manja og Jakob Fogh, manjafogh@hotmail.com
Agrovi, att: Tina Seligmann Petersen, agrovi@agrovi.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

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

Den 25. september 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 051/2011 – Ansøgning om tilladelse til etablering af en kvist på ejendommen matr. nr. 40b
Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Gulbjergvej 77, 3550 Slangerup, Egedal Kommune
Ansøgningen og indstilling fra Egedal Kommune:
Ved skrivelse af 29. juli 2011 har Egedal Kommune fremsendt en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom indeholdende ansøgning om tilladelse til at udvide den eksisterende bolig på ejendommen med en ny kvist på 6 m2 i tagetagen. Den pågældende tilbygning er angivet i et vedlagt
tegningsbilag. Kommunen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1972 således som ændret
ved Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973.
Formålet med fredningen er efter fredningsbestemmelsernes § 1, at arealerne skal bevares i deres
nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så
vidt muligt opretholdes. Det følger af fredningsbestemmelsernes § 3, at større om- eller tilbygninger
af eksisterende bygninger alene må finde sted med fredningsnævnets forudgående tilladelse.
Øvrige udtalelser:
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal Afdeling, har i skrivelse af 17. august 2011 oplyst, at
foreningen ikke har indvendinger mod den ansøgte kvisttilbygning.
Miljøstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 6. september 2011 meddelt, at det ansøgte ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål 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. Fredningsnævnet forudsætter herved, at
det ansøgte udføres og foretages i overensstemmelse med de i forbindelse med ansøgningen meddelte oplysninger. Fredningsnævnet bemærker, at der ved denne afgørelse ikke er taget stilling til
etablering af en eventuel stålbalkon, som i det indsendte tegningsmateriale er angivet som en mulighed.
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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.
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 eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
nævnsformand
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 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 Natur- og Miljøklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt til:
Pr. brev til:
Henrik og Marianne Hersted, Gulbjergvej 77, 3550 Slangerup
Fejersen Byggeentreprise A/S, Langebjergvænget 9, 4000Roskilde
Pr. e-mail til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

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

Den 2. april 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 008/2012 – Ansøgning om tilladelse til genopførelse af et sommerhus på ejendommen matr.
nr. 19b Slagslunde, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 28, 3550 Slangerup, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling:
Ved skrivelse af 4. oktober 2011 har Egedal Kommune fremsendt en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom, idet de pågældende ønsker at genopføre et sommerhus på ejendommen. Det er
oplyst blandt andet, at sommerhuset, der blev opført i 1960, er på 45 m2, men at det er nedbrændt.
Det sommerhus, som nu ønskes etableret, vil blive placeret på samme sted, som det nedbrændte og
have samme størrelse. Der foretages ingen ændringer af terræn eller beplantning. Det nye byggeri
vil have samme arkitektonisk udformning, som det nedbrændte. 2 mindre skure i tilknytning til
sommerhuset vil blive fjernet.
Egedal Kommune har meddelt, at de kan anbefale det ansøgte.
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 23. februar 1973 således som ændret ved Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1980.
Formålet med fredningen er efter fredningsbestemmelserne, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, således at de fredede ejendommes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. Det følger af fredningsbestemmelserne blandt andet, at bebyggelse ikke skal være tilladt, bortset fra bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejendomme. Større om- eller tilbygninger af eksisterende bygninger må alene finde
sted efter fredningsnævnets forudgående tilladelse.
Høringssvar:
Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 9. marts 2012 oplyst, at ovennævnte ejendom er en landbrugsejendom på ca. 8,3 ha, der er bebygget med stuehus, driftsbygninger og et sommerhus. Sommerhuset er i BBR-registeret angivet som opført i 1960 og med et areal på 45 m2. Af samme register fremgår, at sommerhuset er noteret nedbrændt i maj 2011. Ansøgningen giver ikke i øvrigt styrelsen anledning til bemærkninger.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet
betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de
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hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.
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.
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 de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

Toftager
Nævnets formand

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 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 Natur- og Miljøklagenævnet og
sendes til Fredningsnævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Per B. Nielsen og Inge Martha Mogensen, e-mail: pbn@kruger.dk
v/Flemming Østrup, e-mail: Flemming.oestrup@stofanet.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 26. juli 2015. traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-21-2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre en bygning til brug for en skovbørnehave på ejendommen matr. nr. 51c Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Rappendamsvej 4, 3550
Slangerup, Frederikssund Kommune.
Ansøgningen:
Frederikssund Kommune har den 19. marts 2015 videresendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte
ejendom, idet der søges om tilladelse til, at der kan opføres en bygning til brug for en skovbørnehave på ejendommen. Det er under sagen oplyst blandt andet, at bygningen skal anvendes af en eksisterende skovbørnehave, der nu drives fra andre lokaler i området. Børnehaven er oprettet som et
privat pasningstilbud efter dagtilbudsloven. Den ansøgte bygning skal have en oplyst arealmæssig
størrelse på 200 m2. I forbindelse med ansøgningen er bilagt situationsplan og tegningsmateriale for
det ansøgte.
Frederikssund Kommune har i forbindelse med videresendelsen til fredningsnævnet oplyst, at der
på ejendommen eksisterer en ældre staldbygning, som formentlig ikke har været benyttet inden for
de sidste år. Bygningen er efter det oplyste i meget dårlig stand grænsende til en ruin. Denne bygning skal nedrives i forbindelse med den nye bygning til skovbørnehaven.
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, har i skrivelse af 20. april 2015 anført:
”…
Det ses af ansøgningen, at man ønsker at fjerne en nedslidt og forfalden bygning og erstatte denne
med nybygning, som så benyttes til børnehave.
I oplægget til fredningsønsket står: "Fredningsbestemmelserne skal ikke hindre velbegrundede bestræbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier, der ikke ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgangspunkt."
Vi er selvfølgelig ikke glade for den ruin, der nu ligger ubenyttet på grunden, og så gerne bygningen fjernet eller vedligeholdt.
Men vi ser dog ikke det ansøgte som et forsøg på at forskønne og udvikle stedets skønhedsværdier,
men som udtryk for et ønske om at benytte arealet til andet formål end det i fredningsbestemmelserne fastsatte.
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Fredningspåstanden har følgende indhold: "Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra bygninger,
der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landbrugsejendomme. Sådanne bygninger skal
opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse."
Denne påstand blev således fastsat i fredningsbestemmelserne!
DN skal påpege at disse fredningsbestemmelser blev fastsat for at beskytte områdets landskabs- og
geologiske værdier, og vi går derfor imod nybyggeri i dette fredede område. Selv om vi har stor
sympati for skovbørnehaver, hvor børnene kommer tæt på naturen, er der dog et overordnet hensyn,
der bør tages. Dette overordnede hensyn er selve fredningens formål - at undgå byggeri i det værdifulde naturområde. DN ønsker generelt, at fredningsbestemmelser fastholdes og ikke udhules med
risiko for en glidebane, der ødelægger de grundlæggende intentioner i fredningerne.”
Frederikssund Kommune har den 8. maj 2015 oplyst blandt andet, at kommunen ikke kan anbefale
det ansøgte. Kommunen har herved angivet, at der er tale om nyt byggeri i åbent land, hvilket strider mod fredningsformålet. Kommunen har endvidere oplyst, at det er kommunens ønske, at området bibeholdes som et natur- og landskabsområde og som angivet i fredningsformålet. Området er i
kommuneplanen udpeget til beskyttet landskab. Kommunen har endvidere angivet, at placeringen,
der ligger tæt ved en skydebane, giver støjmæssige og sikkerhedsmæssige problemer.
Ejendomsejeren har hertil i skrivelse af 11. maj 2015 angivet, at fjernelsen af den eksisterende bygning og bygning af den nye bygning med en anden placering må anses som en fordel, idet de forskellige placeringssteder medfører, at der åbnes mere op for det fine landskab, da den ansøgte bygning placeres længere væk fra den eksisterende ås sammenlignet med den bygning, der skal nedrives.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 4. maj 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4,
blandt andet redegjort for de fredningsmæssige forhold samt foretaget en vurdering i relation til
habitatdirektivet. Det fremgår heraf, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Det er endvidere
anført:
”…
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand som landbrugs- og skovbrugsejendomme.
Det fremgår bl. a. af fredningsbestemmelserne, at om- og tilbygning af eksisterende bygninger kun
må finde sted med fredningsnævnets godkendelse.
Det fremgår endvidere, at bebyggelse ikke er tilladt bortset fra nødvendigt driftsbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger.
…
Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
…”
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Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 30. juni 2015 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog ansøger (ejer), en repræsentant fra den skovbørnehave, der ønsker børnehavens drift videreført fra ejendommen, samt repræsentanter fra Frederikssund Kommune og
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling.
Under besigtigelsen blev den eksisterende bygning, der er i ringe stand og påtænkes nedrevet, forevist, ligesom placeringsstedet for den ansøgte bygning blev påvist. Ejendommen og ejendommens
nærmeste omgivelser blev beset. Der kunne konstateres placeringsstedet for en tidligere anvendt
ridebane på ejendommen.
Ansøger oplyste, at den foreliggende ansøgning er i overensstemmelse med det indsendte skriftlige
materiale. Den eksisterende bygning har ejer anvendt som lagerbygning. Ejendommen, der er på ca.
18.500 m2, har i øvrigt ikke været benyttet af nuværende ejer. Ejendommen har tidligere været benyttet i forbindelse med heste, og der har været ridebane på ejendommen. Der vil i forbindelse med
skovbørnehaven blive etableret en passende p-plads på ejendommen. P-pladsen vil blive placeret på
dele af den tidligere ridebane, som er planeret. Der vil endvidere blive etableret ind-/udkørsel til ppladsen. Dennes placering blev udpeget. Placeringsstedet for den ansøgte bygning er ikke fast, og
vil kunne rykkes, såfremt der stilles vilkår herom. Placeringsstedet vil således eventuelt kunne blive
der, hvor den nuværende bygning ligger. Den ansøgte bygning vil endvidere kunne etableres som
”grønt byggeri” med grønt tag m.v.
Repræsentanten for skovbørnehaven oplyste, at børnehaven nu er normeret til 30 børn, hvilket også
vil begrænse trafikken. Der er også trafik til den skydeklub, som ligger tæt på.
De mødte kunne i øvrigt det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen.
Efterfølgende skriftligt indlæg:
En repræsentant for skovbørnehaven har i et skriftligt indlæg af 8. juli 2015 angivet følgende:
”…
Jeg skriver lige denne mail til jer, da jeg og ejer af grunden vil gøre opmærksom på at vi er meget
åbne omkring placering af ny bygning, også udformningen og størrelsen, dog skal en ny byg leve op
til regler og krav for både børn og personale.
Vi blev på dagen og talte med Karsten fra kommunen omkring hans indvendinger og tanker om
vores oplæg, og her kan vi forstå at selve udformningen på tegningen af bygningen har skræmt
kommunen og at det har sin årsag til deres modstand omkring en dispensation. Og at hvis bygningen blev mere “primitiv” så ville kommunen se mildere på at vi etablerede en skovbørnehave på
området. Samt hvis placeringen blev på det oprindelige fundament, ville de også se mere positivt på
dette og det er vi selvfølgelig indstillet på at imødekomme.
Vi vil blot gøre opmærksom på at vi er meget fleksible indenfor det krav og rammer der er stillet,
og at vi derfor vil bede jer have dette for øje når afgørelsen træffes. Vi har ikke prøvet at behandle
en byggesag før, så vi er glade nybegyndere på dette område og derfor vi også har fået hjælp udefra
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til tegninger, disse er kun et oplæg. Vi håber på jeres positive forståelse for denne mail, og at i vil se
den som et oplæg til at en dispensation kan få mulighed til at lykkes.”

Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager, Niels H.V. Olesen og Ole Søegaard.

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.
Formålet med fredningen er at sikre, at de fredede arealer bevares i deres nuværende tilstand, således at de fredede ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. Det følger af fredningsbestemmelserne blandt andet, at bebyggelse i det fredede område
ikke er tilladt bortset fra nødvendige driftsbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger. Større om- eller tilbygninger af eksisterende bygninger må alene finde sted efter fredningsnævnets forudgående tilladelse. Henset til det anførte fredningsformål og de bestemmelser, der er fastsat
for at opnå fredningsformålet, findes det ansøgte ikke foreneligt med fredningens formål og at være
i strid med dette. Det bemærkes tillige, at det ikke kan afvises, at en tilladelse til det ansøgte vil
kunne danne præcedensvirkning for byggeri af ikke landbrugsmæssigt nødvendigt byggeri i fredningsområdet, ligesom en placering uden for fredningsområdet af det ansøgte byggeri ikke kan anses som udelukket. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, afslag på det ansøgte.
Fredningsnævnet bemærker, at nævnet i sin afgørelse har taget stilling til det konkret ansøgte projekt. Såfremt der udarbejdes et nyt konkret projekt, kan dette forelægges fredningsnævnet med henblik på en ny afgørelse. Fredningsnævnet bemærker dog herved, at der, som også angivet i afgørelsen, i fredningsbestemmelserne er fastsat snævre grænser for adgangen til at etablere nyt byggeri til
ikke landbrugsmæssigt formål i det fredede område.

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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 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 Klageportalen, 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 Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 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 anmodning 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:
Ole Naundrup Nielsen, onnielsen@gmail.com
Nydningen Skov- og Naturbørnehave v/Pernille Frimand, pernillefrimand@gmail.com
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund
Naturstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 21. december 2015 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-081-2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre 3 læskure til kreaturer og heste på
ejendommen matr. nr. 38a m.fl. Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 4, 3550
Slangerup, Egedal Kommune.
Ansøgningen:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 23. september 2015 modtaget en ansøgning fra ejerne af
ovennævnte ejendom, idet der søges om fredningsnævnets dispensation til at opføre 3 læskure på
ejendommen. Det fremgår af ansøgningen:
”Ejendommen har 15 Ha fordelt på diverse folde i tilknytning til ejendommen. Ejendommens landbrugsarealer benyttes til kødkvæg og hestepension samt til dyrkning af græs/wrap …
Nogle af ejendommens jorder er så kuperede at det er decideret farligt at arbejde med maskiner på
dem. De fleste af foldene har også våde områder, hvor det ikke er muligt at køre med maskiner.
Naturplejen forgår derfor ved at kødkvæg og heste går på de forskellige folde på skift for at afgræsse arealerne og for at minimere parasitbyrden samtidigt. En enkelt større mark, som ligger for sig
selv, anvendes udelukkende til at dyrke græs og slå wrap.
I henhold til dyreværnsloven og Fødevarestyrelsens regler for udegående dyr/kvæg skal kreaturer
og heste have adgang til læskure, hvor de alle kan få et tørt, strøet leje og tilstrækkeligt læ for vind
og vejr hele året samt skygge for stærk sol om sommeren.
På ejendommen har vi siden overtagelsen for 3 år siden haft mellem 6 og 14 kreaturer af racen
Aberdeen Angus henholdsvis Galloway samt mellem 10-15 islandske heste, fordelt på 3 flokke.
Der ansøges hermed om tilladelse til opsætning af 3 styk læskure uden fast bund, placeret som vist
på vedlagte kort. Da læskurene skal kunne anvendes af både kvæg og heste på skift skal de kunne
huse op til 14 kreaturer. Et læskur vil være lukket på 3½ side, som vist på medfølgende foto; areal
ca. 5x8 m. højeste højde ca. 2,5 m. Vi vil i stedet for at købe et standardskur som vist på foto lave et
læskur, som falder smukkere ind i naturen, fx. med græs på taget og fx. bygget af lærketræ, der ikke
kræver anvendelse af træbeskyttelse, men som patinerer naturligt. Om ønsket kan der plantes rundt
om læskuret.
Placering af læskurene:
1. Skovfolden tæt på ejendommen.
2. Kobakken ud for lågen.
3. Sommerfolden ved træerne.
…”
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I forbindelse med ansøgningen er blandt andet medsendt et kort med placering af de ansøgte skure
samt foto af læskur, idet det dog samtidig er oplyst, at der vil blive anvendt andre materialer end
materialerne på fotoet.
Høringssvar:
Egedal Kommune har den 12. november 2015 oplyst, at kommunen er positivt indstillet i relation til
meddelelse af landzonetilladelse til opførsel af 3 læskure på ejendommen på betingelse af, at skurene opføres med et areal på maksimalt 30 m2 og at de fremstår med materialer med dæmpede farver
og helst i træ med ubehandlet bræddebeklædning.
Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling, har i et høringssvar af 17. december 2015 angivet følgende:
”Danmarks Naturfredningsforening i Egedal finder ikke, at opstilling af skure umiddelbart strider
mod fredningens formål. Vi vil imidlertid foreslå, at det stilles som betingelse i fald der gives tilladelse, at skurenes relevans løbende skal revurderes således, at ændrede driftsforhold kan medføre
fjernelse af ikke nødvendige skure, ligesom placeringen løbende bør vurderes. Vi finder det vanskeligt ud fra det tilsendte materiale at kunne vurdere på kvalificeret vis, om den foreslåede placering
må anses for den bedste set ud fra fredningens formål på stedet.”
Friluftsrådet har den 1. december 2015 oplyst, at rådet ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 21. oktober 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4,
blandt andet redegjort for de fredningsmæssige forhold:
”…
Der søges om dispensation til opførelse af 3 læskure til kreaturer og heste. Opførelsen vil finde sted
på arealer omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i
Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§1
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugsog skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§2
Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og
økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning.
§4
Opstilling af skure, boder, master) transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger
samt opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure, nødvendige for kreaturer, og master til lokal el-forsyning, kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.”
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Naturstyrelsen har endvidere oplyst blandt andet, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil
medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
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 må lægge til grund, at det ansøgte er til brug for landbrugsformål og i øvrigt til
anvendelse som nødvendige læskure til brug for ejendommens dyrehold og i det mindste til dels
nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til landbrugsvirksomhed af den pågældende art. Det
ansøgte strider ikke mod de hensyn, som fredningen har til hensigt at beskytte. På denne baggrund
findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål 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 tilladelsen, at skurene opføres i naturmaterialer med et dæmpet farvevalg i form af jordfarver eller tilsvarende dæmpet farvevalg eller i ubehandlet træ og eventuelt med græstag. Skurene må ikke størrelsesmæssigt overskride de ansøgte dimensioner.
Fredningsnævnet bemærker i relation til bemærkningerne i høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening, at fredningsnævnet ikke ses at have hjemmel til at stille som vilkår, at det tilladte
løbende skal vurderes, herunder i relation til placering. Fredningsnævnet henviser dog til det nedenfor angivne om manglende udnyttelse af en tilladelse. Fredningsnævnet henviser endvidere til, at
det er Egedal Kommune, der er tilsynsmyndighed for fredningen, men at fredningsnævnet ikke i
relation hertil har instruktionskompetence i relation til kommunens forvaltning som tilsynsmyndighed.
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 lørdag 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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 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 Klageportalen, 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 Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 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 anmodning 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:
Guldbjergdal P/S, v/Birgitte og Jørgen Clausen, jc56@live.dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch
DOF
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 10. januar 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ- 078/2015 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt bygningssæt på ejendommen
matr. nr. 7b m. fl. Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 15, 3550 Slangerup, Frederikssund Kommune.
Fredningen og tidligere afgørelse vedrørende ejendommen:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Fredningen har til formål at sikre, at de fredede arealer bevares status quo, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. Efter fredningsbestemmelsernes § 2 er bebyggelse ikke tilladt
bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige
for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af
fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning. Efter bestemmelsernes § 3 må større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse. Efter § 4 må der ikke opstilles skæmmende indretninger, og
efter § 7 må terrænformerne ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde. Den 15.
marts 20102 meddelte Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt under sag nr. FS 16/02 lovliggørende dispensation i forbindelse med, at en eksisterende tagetage blev ombygget til boligareal, således
at boligarealet blev forøget med 97 m2 til i alt 347 m2.
Ansøgningen:
Frederikssund Kommune har den 9. september 2015 videresendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der søges om tilladelse til, at der kan opføres et nyt bygningssæt mod samtidig nedrivning af det eksisterende. Ejendommen er en landbrugsejendom. Det nye bygningssæt skal
beså af en ny bygning til beboelse samt et maskinhus. Det er i forbindelse med ansøgningen blandt
andet oplyst, at det eksisterende hovedhus er på 437 m2, heraf 90 m2 kælder, at der er en garage på
41 m2, kalvestald 100 m2 samt lade på 815 m2 eller i alt 1.393 m2. Det nye hovedhus vil blive på
717 m2, heraf kælder 170 m2. Hovedhuset vil være i 3 plan, hvoraf kælderdelen vil være en del af
byggeriets 1. plan. Der vil endvidere være en tagterrasse på 34 m2 placeret oven på det øverste plan.
Byggeriet vil have en højde over niveau på op til 9 meter og en totalhøjde på 11 meter. Der ønskes
en garage på 41 m2 og et nyt maskinhus/lade på 200 m2. Af ansøgningen fremgår endvidere blandt
andet:
”…
1. BAGGRUND
Ovennævnte ejendom er omfattet at Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973. Afgørelsen
om fredning angår ikke fredning at bygninger, men af områdets natur. Af beskrivelsen, der lægger
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til grund for beslutningen om fredning fremgår, at fredningsbe- stemmelserne ikke skal hindre velbegrundede bestræbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier. Det er hensigten med nærværende byggeprojekt at skabe en ensartet og nænsom overgang mellem natur og
bebyggelse, hvor bebyggelsen er tilpasset den omkringgivende natur.
Det ansøgte byggeprojekt formindsker væsentligt bygningernes arealmæssige størrelse på ejendommen, og den nye bebyggelse tilpasses terrænets niveauinddeling og rige landskabelige variation
ved sin udformning samt materiale- og farvevalg. Det fremtidige bygningsanlægs have tilpasses
endvidere områdets natur, således at overgangen mellem have, mark og skov fremstår naturlig og
nænsom, og således at dette - sammen med det nye byggeri - medvirker til, at terrænforløbet i landskabet bevares og fremstår mere tydeligt, end tilfældet er i dag.
Bygherren har gennem de senere år fjernet en række mindre skure, gamle betonfundamenter mv. fra
ejendommen, således at grunden nu fremstår mere rydelig. I forbindelse med byggeriet vil der ske
en yderligere forskønnelse af ejendommen, idet det eksisterende hovedhus samt de eksisterende
avls- og driftsbygninger, der i materi8alevalg og udseende er opført uden tanke på den omkringliggende natur bliver fjernet, ligesom flere gamle fundamenter mv. fra tidligere bygninger og betonmure mv. vil blive fjernet, så alene enkelte bygninger fremgår på ejendommen. Disse bygninger vil
for så vidt angår materialevalg, farver og linjer være udformet, så de fremstår i et neutralt samspil
med landskabet.
I relation til skovbyggelinjen er det væsentligt at bemærke, at det nye hovedhus placeres længere
væk fra statsskoven end det nuværende hovedhus, ligesom det er væsentligt at bemærke, at den ny
bebyggelse alene ønskes placeret, hvor der allerede foreligger eksisterende bebyggelse.
2. OPLYSNINGER
Følgende skal oplyses:
• Projektet har været forelagt Frederikssund Kommune ved Karsten Jacobsen ved et formøde den
13. juli 2015 hvor undertegnede deltog sammen med bygherren, Jakob Baruël Poulsen.
• Det påtænkte nye hovedhus placeres på den skrående grund nord for det eksisterende hovedhus.
• Det nye hovedhus placeres i området (byggefelt), hvor de 2 nuværende lader ligger.
• Det nye maskinhus/ lade placeres på arealet, hvor det tidligere hovedhus var placeret.
• Det nye hovedhus placeres og indpasses arkitektonisk i det skrånende terræn i 3 niveauer.
• Terrænet føres i videst mulig omfang tilbage til det oprindelige terrænforløb.
• De nye bygninger opføres i jordfarver, herunder for så vidt angår hovedhuset, ydermure af mørke
mursten og mahognimørkt træ, græs på tagfladerne og terrasser i mahognimørk i træ og natursten.
Den nye lade vil blive udført med ydervægge i mørkt træ og med mørkt tag. Der henvises til Projektforslagsmappens beskrivelsesside.
• Projektets opvarmningskilde vil være jordvarmeanlæg som nedgraves på matriklens nordlige område, og udføres i henhold til miljøstyrelsens retningslinjer herom, jvf. bekendtgørelse nr. 1312 af
21.1 1.2013.

3
• Kloakering sker via eksisterende septikanlæg (alternativt et nyt anlæg).
• Det nye hovedhus vil ligge ca. 30-50 meter længere væk fra statsskoven (syd & sydøst for matriklen) end det eksisterende hovedhus.
3. BEGRUNDELSE
Til støtte for at tilladelse og dispensation meddeles i overensstemmelse med ansøgningen bemærkes
følgende:
• Byggeriet vil medvirke til at forskønne området. Den eksisterende bebyggelse er opført og om- og
tilbygget i forskellige tidsperioder og fremstår uden arkitektonisk sammenhæng. Bebyggelsen er
ved sit farvevalg og materialer ikke tilpasset den omkringliggende naturs farver og bevoksning.
Eksisterende bebyggelse ønskes derfor nedrevet, idet bygningernes arkitektoniske og funktionsmæssige stand er utidssvarende og ikke fremstår i samspil med områdets natur.
• Opførelsen af det ny byggeri vil indebære, at bebyggelsen på ejendommen er opført samtidig og
derved har et ens arkitektonisk udtryk.
• Det nye hovedhus udføres arkitektonisk som et terrasseret bygningsanlæg som tilpasser sig det
skrånende terræn væsentligt bedre end de eksisterende bygninger både med hensyn til form, farver
og kvalitet.
• Tagmaterialerne på det nye hovedhus vil bestå at græstørv på tagflader og mørkt træ hhv, natursten på terrasser, dvs, i mørke, ikke-reflekterende farver, og ydervæggene holdes i jordfarver i overensstemmelse med Hovedstadens Udviklingsråds tilladelse til udvidelse af boligareal af 5. juli 2002.
• Det nye byggeri vil arealmæssigt være væsentligt mindre end de eksisterende bygninger (758 m2 i
nye bygninger vs. 1393 m2 i gamle bygninger).
• Det nye hovedhus opføres på samme position som eksisterende lade og avlshuse og i et byggefelt,
hvor der altid har ligget bygninger.
• Boligarealet vil blive holdt på det nuværende niveau på 347 kvm. som der blev givet tilladelse til
ved brev fra Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt at den 15. marts 2002. RETTES TJEK
• Det nye hovedhus vil ligge ca. 30-50 meter længere væk fra statsskoven (syd & sydøst for matriklen) end det eksisterende hovedhus.
• Ejendommens status som landbrugsejendom vil blive opretholdt, og de til bebyggelsen omkringliggende arealer bevares i deres nuværende tilstand, herunder vil terrænformerne ikke blive ændret
ved afgravning, opfyldning eller på anden måde, og beplantning med busk- og trævegetation uden
for de nu eksisterende skovområder vil ikke finde sted.
…”
I forbindelse med ansøgningen er blandt andet bilagt illustration af det ansøgte byggeri, herunder i
forhold til det eksisterende byggeri, og situationsplan.
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Høringssvar og efterfølgende skriftlige indlæg:
Frederikssund Kommune har den 8. oktober 2015 efter behandling i Teknisk Udvalg oplyst, at
kommunen kan anbefale det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, har i skrivelse af 6. oktober 2015 anført:
”…
Adressen ligger i det fredede område, og den ønskede placering af det ansøgte nybyggeri ligger
tillige inden for skovbyggelinien og i landzone.
Fredningen formål er at beskytte mod byggeri, der ikke er nødvendigt i forhold til eksisterende
landbrug. Det kan være en større diskussion at afklare i nutidens Danmark, hvad der kan defineres
som landbrug. DN skal i denne sag accepterer; at ejendommen kan defineres som landbrug, da der
ikke anføres, at det ønskede byggeri skal anvendes til andet end beboelse, og at landbrug har mange
ansigter. Et ønske om nedrivning og nyopførelse af bygninger kan ud fra den betragtning accepteres.
Men når vi så ser på udformningen og størrelsen af det ansøgte, er der andre forhold, man må tage i
betragtning. DN forstiller sig ikke, at man kan lægge normer for, hvordan en hovedbygning til et
landbrug skal se ud, eller hvad der er smukt eller ikke smukt. Vi skal dog pege på, at det ansøgte er
ekstremt anderledes, og vil være meget dominerende i landskabet. Vi ser her især på højde og det
meget firkantede look. En 4 etagers bygning, der i højden vil blive 11m, i et fredet område er heldigvis ikke hverdagskost! Et sådan byggeri vil blive totalt dominerende i naturen og ikke ønskeligt.
Desuden er der i fredningen forbud mod terrænregulering og her ansøger man om at grave en
170m2 stor kælder ind i bakken.
Men størrelsen i m2 er også langt over; hvad der almindeligvis gives tilladelse til i landzone.
Når der ligger en praksis på omkring 250m2 i landzone, er det jo for at undgå alt for dominerende
bygninger i det åbne land. Denne praksis burde være endnu mere indlysende, når det ansøgte tillige
ligger i et fredet område. DN skal påpege at fredninqsbestemmelserne blev fastsat for at beskytte
områdets landskabs- og geologiske værdier, og vi går derfor imod så stort nybyggeri i dette fredede
område. Dette overordnede hensyn er selve fredningens formål - at undgå byggeri i det værdifulde
naturområde. DN ønsker generelt, at fredningsbestemmelser fastholdes og ikke udhules med risiko
for en glidebane, der ødelægger de grundlæggende intentioner i fredningerne.”
Ejendomsejerne har hertil i skrivelse af 20. oktober 2015 anført:
”…
1. Byggeriets udtryk
Efter ansøgers opfattelse vil projektet i overensstemmelse med Overfredningsnævnets kendelse af
20/8 1973 forskønne området, da det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur,
materialevalg, farver mv.) end den eksisterende utidssvarende bygningsmasse, der fremstår uden
arkitektonisk sammenhæng.
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Det bør således ikke komme ansøger til skade, at et nyt byggeri fremstår anderledes end det hidtidige byggeri eller det omkringliggende byggeri, da det afgørende efter fredningsbestemmelserne er
byggeriets forhold til den omkringliggende natur.
Da de nuværende ejendomme fremstår uden arkitektonisk sammenhæng og uden tilpasning til den
omkringliggende natur, er det netop en del af projektets formål, at det nye byggeris udtryk skal være
et andet end det hidtidige.
2. Ejendommens størrelse
Med projektet reduceres dominerede bygninger i det åbne land, da projektet reducerer antallet af
bygninger og den samlede bygningsmasse på ejendommen væsentligt (fra ca. 1.393 kvm til ca. 758
kvm) Endvidere holder hovedhusets boligareal sig indenfor Hovedstadens Udviklingsråds tilladelse
af 5. juli 2002 til et boligareal på ejendommen på 347 kvm. Denne allerede givne tilladelse bør ikke
berøres af nærværende ansøgning.
3. Særligt om hovedhusets etager
Hovedhuset vil fra de fleste vinkler fremstå som en 2-etagers bygning. På sydsiden vil man på
grund af skræntens hældning kunne se kælderniveauet, men det ændrer ikke på, at der som for de
fleste øvrige familiehuse i hovedsagen er tale om et hus i to etager samt et underliggende kælderniveau. En tagterrasse uden vægge, loft eller tag bør ikke kategoriseres som en etage.
4. Terrænregulering
Efter ansøgers opfattelse vil projektet medvirke til at genskabe tidligere terrænkurver. Byggeriet
skal opføres på en landbrugsejendom, som er præget at gammel landbrugsdrift med flere bygninger,
betonfundamenter mv., og som derfor i det hele fremstår kraftigt terrænreguleret.
Det nye hovedhus opføres således på det sted, hvor to eksisterende ladebygninger er placeret, og
hvor terrænet af den grund allerede er kraftigt reguleret. I overensstemmelse hermed er den nuværende underetage i den største at de eksisterende lader også i dag gravet ind i terrænet.
Ansøger vil bestræbe sig på at føre omgivelserne omkring hovedhuset tilbage til de oprindelige terrænkurver, som vil være en markant forbedring i forhold til den eksisterende situation.
5. Formål
Ansøger er ikke enig i, at selve fredningsbestemmelsens formål er at undgå byggeri i naturområder.
Området er allerede præget af byggeri. Det er Fredningsbestemmelsens formål at beskytte områdets
landskabs- og geologiske værdier, og efter ansøgers opfattelse gøres det netop ved at reducere antallet af bygninger og forenkle og ensrette bygningsudtrykket på de allerede eksisterende bygninger.
Der er således ikke tale om et nybyggeri i uberørt natur, men om en forskønnelse og reducering at
bygninger på en allerede eksisterende landejendorn.
Endelig bemærkes, at de to nærmeste naboer - og bortset fra Metalskolen - eneste naboer til ejendommen har afgivet stærke støtteerklæringer til projektet.”
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Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 20. oktober 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, oplyst blandt andet, at ejendommen efter BBR er en landbrugsejendom på 214043 m2 med et
stuehus med et samlet boligareal på 349 m2 og med et bebygget areal på 187 m2. Der er driftsbygninger på 100 m2, 440 m2, 80 m2 og 60 m2 samt carport på 41 m2. Det fremgår ikke af BBR-registreringen, at der er kælder på eksisterende byggeri, hvorfor kommunen bør redegøre nærmere for
beregningen af arealer i det ansøgte byggeri i forhold til det eksisterende. Det ansøgte vil efter styrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 14. december 2015 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog ansøgerne (ejer) med rådgivere, samt repræsentanter fra Frederikssund
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, og Naturstyrelsen, Det åbne
land.
Under besigtigelsen blev det eksisterende bygningssæt besigtiget, og ejendommens nærmeste omgivelser besigtiget. De eksisterende bygninger bestemt til landbrugsdrift fremstår udefra nedslidte.
Placeringsstederne for de ansøgte bygninger blev påvist. Terrænforholdene omkring den nuværende
og ansøgte bebyggelse fremstår kuperede, og bygningerne er og vil fremstå som synlige fra Slagslundevej og højt beliggende i forhold til vejen. Omvendt fremstår de eksisterende bygninger og de
ansøgte bygninger i retning modsat Slagslundevej alene i mindre grad synlige i forhold til omgivelserne.
Ansøgerne oplyste, at det nuværende bygningssæt i det det hele skal nedrives, og der skal bygges
nyt. Det, der ansøges om, er i overensstemmelse med det skriftlige ansøgningsmateriale alene med
den ændring, at kælderen ønskes udvidet med 14 m2. Beboelsesdelen af det ansøgte skal placeres
nogenlunde således, at det vil være på det areal, hvor den største, eksisterende landbrugsbygning er
placeret. Omvendt vil det ansøgte maskinhus blive placeret tæt på den nuværende placering af beboelsesbygningen. Ejendommens markareal er bortforpagtet.
Repræsentanten fra Frederikssund Kommune oplyste i relation til det oplyste areal for den nuværende beboelsesbygning, at der er delvis kælder, og 1/3 af kælderarealet er medtaget som boligareal.
Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at det medgives, at de eksisterende forhold ikke fremstår
kønne, men at at det ansøgte byggeri er meget usædvanligt og meget stort.
De mødte kunne i øvrigt det væsentlige henholde sig til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i
overensstemmelse hermed.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager, Niels H.V. Olesen og Jens Larsen.
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.
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2 medlemmer udtaler herefter, at fredningen har til formål at sikre, at de fredede arealer bevares
status quo, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt
opretholdes. Efter fredningsbestemmelserne er bebyggelse ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som
landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt
godkendelse med hensyn til placering og udformning. Større om- og tilbygninger af eksisterende
bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse. Den foreliggende
ansøgning er ikke landbrugsmæssigt begrundet. Efter besigtigelsen og det skriftlige ansøgningsmateriale må flertallet lægge til grund, at det ansøgte byggeri er udformet således, at byggeriet samlet
set udefra ikke vil fremstå som en egentlig landbrugs- eller skovejendom, men mere som et egentligt bygningskompleks beregnet og anvendt primært og overvejende til beboelse. Det ansøgte byggeri vil endvidere på grund af sin udformning, placering og de terrænmæssige forhold fremstå markant i omgivelserne navnlig set fra Slagslundevej uanset et dæmpet farve- og materialevalg. Det
dominerende indtryk må navnlig antages at foreligge i de tidsrum, hvor der anvendes kunstig belysning, og hvor navnlig beboelsesbygningen vil fremstå meget synlig og lysende ud i omgivelserne.
Henset til det anførte fredningsformål og de bestemmelser, der er fastsat for at opnå fredningsformålet, findes det ansøgte herefter ikke foreneligt med fredningens formål og vil være i strid med
dette. Det bemærkes tillige, at det ikke kan afvises, at en tilladelse til det ansøgte vil kunne danne
præcedensvirkning for tilsvarende byggeri til ikke landbrugsmæssigt nødvendigt formål i fredningsområdet. Flertallet finder på denne baggrund herefter, at der skal meddeles afslag på det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, uanset, at det ansøgte byggeri isoleret set
fremstår med mange kvaliteter.
1 medlem (Olesen) bemærker, at det ansøgte byggeri fremstår samlet og gennemført og med et
dæmpet farve- og materialevalg. De nuværende bygningsforhold på ejendommen fremstår i mindre
god stand særligt for så vidt angår bygningerne til landbrugsformål og i en vis grad skæmmende i
forhold til omgivelserne, og en dispensation vil i et vist omfang indebære en reetablering af tidligere
terrænforhold. Den samlede, ansøgte bebyggelse vil samlet set arealmæssigt være mindre end den
nuværende bygningsmasse. Det ansøgte vil endvidere ikke have en direkte påvirkning på den nuværende, faktiske anvendelse af ejendommen. Under disse omstændigheder finder dette medlem om
end med betænkelighed det for forsvarligt, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4, ikke er til hinder for det ansøgte. Dette medlem stemmer derfor
for at meddele dispensation.
Der træffes afgørelse efter flertallet, således at der meddeles afslag på det ansøgte.

Toftager
Nævnets formand

8

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 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. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 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 Klageportalen, 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 Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 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 anmodning 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:
Jakob Baruël Poulsen, jbp@cip.dk
Arkitekter m.a.a. Claus Francke ApS, att: Claus Francke, claus@francke.dk
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

5. juli 2016  J.nr.: NMK-522-00321  KlageID: 92600  Ref.: PIVHA-NMKN

AFGØRELSE
i sag om opførelse af stuehus, garage og maskinhus på fredet ejendom i Frederikssund
Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 § 50, stk. 1 (fredningsdispensation).
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Nordsjællands afslag af 10. januar 2016 til
en dispensation til at opføre et bygningssæt med en placering, størrelse og udformning som ansøgt
på ejendommen matr.nr. 7b m.fl. Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 15, 3550 Slang erup.
Dispensationen meddeles på vilkår om, at der kun må foretages de for byggeriet nødvendige terrænændringer. Det er ligeledes en forudsætning for dispensationen, at de eksisterende bygninger
nedrives i forbindelse med opførelsen af det ansøgte byggeri.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er me ddelt, eller ikke
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 66, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur - og Miljøklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere ændringer

2

Lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 om Natur- og Miljøklagenævnet

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Advokatfirmaet Lassen Ricard på vegne af
ejendommens ejer.
Klager gør bl.a. gældende, at afgørelsen hviler på en forkert forståelse af formålet med fredningen,
en forkert forståelse af, hvad der i dag anses for ”landbrugsmæssigt begrundet”, samt at afgørelsen
hviler på en faktuel misforståelse af projektets form, omfang og resultat.
Klager har navnlig anført, at hovedhuset vil få et boligareal på 347 m 2 samt 188 m 2 kælder, i alt 535
m2, og at bygningerne vil være mindre synlige og mindre markante end i dag med mørkere og mere
afdæmpede farver. Beliggenheden vil være tilsvarende, hvor der i dag allerede er bygninger, og
bebyggelsen vil være tilpasset terrænet.
Klager har anført, at såfremt fredningsnævnet havde taget udgangspunkt i, at formålet er at besky tte landskabsæstetikken i området, ville der være meddelt dispensation til projektet. Klager finder, at
det må bero på en faktuel misforståelse, når fredningsnævnets flertal har anført, at byggeriet vil
fremstå markant i landskabet, idet det er hensigten med byggeriet, at det skal fremstå mindre ma rkant.
Klager har oplyst, at ejendommens landbrugsarealer har været bortforpagtet allerede fra den tidlig ere ejers tid, dvs. 10-15 år eller mere, og at ejendommen ikke ændrer anvendelse. I dag bebos huset
af 6 personer, som ofte har gæster boende. Derud over har to af beboerne eget kontor i ejendo mmen, som er nødvendigt for deres jobs. Det eksisterende hovedhus er opført i år 1800 med senere
ombygninger og driftsbygningerne på ejendommen er utidssvarende og kan ikke bruges til moderne
landbrug.
Klager finder, at fredningsnævnet med sin afgørelse indtager en position, som er i strid med lan dbrugsloven, idet landbrugsloven slår fast, at en landbrugsejendom skal være forsynet med en passende bolig. Ansøgningen var derfor landbrugsmæssigt begrundet. Klager finder, at definitionen af
en passende bolig skal vurderes i lyset af, hvordan landbrug drives i dag med mulighed for bortfo rpagtning af jorden, mens den øvrige ejendom anvendes til beboelse.
Det er samlet set klagerens opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen, samt at by gningerne vil forskønne området.

Sagens oplysninger
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 10. januar 2016 meddelt afslag på en ansøgning om
opførelse af et bygningssæt bestående af et enfamiliehus med integreret garage samt et maskinhus
på ejendommen matr.nr. 7b m.fl. Jørlunde By, Jørlunde, i Frederikssund Kommune .
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om fredning af
Jørlunde, Slaglunde og Sperrestrup.
Fredningskendelsen har bl.a. baggrund i geologiske og landskabelige værdier , der knytter sig til
landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi). Fredningen er en ud af flere
fredninger i området. Det fredede landskab har i forhold til områderne øst og sydøst for en afvigende
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og landskabelig betydningsfuld udformning på grund af særlige afløbsforhold under isens afsmeltning
fra sidste istid. Området består af brede dalstrøg, som dominerer landskabet, og er oprindeligt for tsættelsen af store tunneldalsystemer. Det fremgår bl.a. af fredningen:
”Denne geomorfologiske udvikling er baggrunden for, at området i dag fremtræder med så rig en landskab elig variation, de vidtstrakte landbrugsarealer dominerer i det kuperede terræn. I lavningerne i de udtørrede
søer brydes markarealerne af vide eng- og mosedrag. Mindre arealer er tilplantet med nåle- og løvtræer, der
kontrasterer markant mod landbrugsarealerne. Landskabets sparsomme og skånsomme bebyggelse i dag
bidrager ligeledes til landskabets høje landskabsæstetiske karat. Områdets pædagogisk -videnskabelige værdi
er betydelig. Fredningsbestemmelserne skal ikke hindre velbegrundede bestræbelser for at forskø nne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier, der ikke ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgang spunkt.”

Fredningen er en ”status quo-fredning”, som skal sikre, at de fredede arealer bevares i en tilstand
som på fredningstidspunktet. I fredningens generelle bestemmelser er bl.a. fastsat følgende:
§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs - og
skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§ 2. Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og
økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades
opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformni ng.
§ 7. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde.

Fredningsnævnet har to gange tidligere behandlet sager om byggeri på ejendommen. I 1990 me ddelte fredningsnævnet tilladelse til at udvide ejendommens stuehus til et sam let bruttoetageareal på
250 m 2. Samtidig meddelte fredningsnævnet lovliggørende dispensation til den ene af de nu to
driftsbygninger på ejendommen på 440 m 2 . I 2002 gav fredningsnævnet lovliggørende dispensation
til udnyttelse af stuehusets eksisterende tagetage på 97 m 2, således at det samlede boligareal herefter blev på 347 m 2.
Ejendommen ligger i landzone og er ifølge BBR en landbrugsejendom med et areal på 21,4 ha. Eje ndommen er bebygget med en bolig på 187 m 2 i grundplan, som med en udnyttet tagetage har et
samlet registreret boligareal på 349 m 2. En carport på 41 m 2 er sammenbygget med boligen. På
ejendommen er tillige registreret en driftsbygning med et areal på 100 m 2 og en driftsbygning på 440
m2 med udnyttet tagetage, så det samlede erhvervsareal for denne bygning udgør 815 m 2 . Ejendommen har tillige en kælder på 90 m 2 , som ikke er registreret.
Fredningsnævnet modtog den 9. september 2015 en ansøgning, som var indsendt til Frederikksund
Kommune, om dispensation til at opføre et nyt stuehus, et nyt maskinhus og en ny garage. Stuehuset, med en tilknyttet garage, ønskes placeret på den skrånende grund, hvor der i dag er driftsby gninger – nord for det eksisterende hovedhus. Det nye maskinhus ønskes opført, hvor der i dag er
stuehus.
Det er i ansøgningsmaterialet oplyst, at boligarealet bliver 347 m 2, idet 83 m 2 af grundplanets samlede areal på 271 m 2 udgør beboelse, boligens 2. plan vil få et boligareal på 161 m 2 , og 3. plan vil få
et boligareal på 103 m 2 . I tilknytning til boligens grundplan opføres en garage på 41 m 2. På boligens
2. og 3. plan etableres samlet 130 m 2 terrasse samt 34 m 2 tagterrasse oven på bygningens øverste
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plan. Det er oplyst, at det samlede areal bliver 535 m 2, heraf 188 m 2 kælder. Det nye maskinhus vil
få et areal på 200 m 2 (10 x 20 m) og en højde på ca. 7,7 m.
Det er oplyst, at bygningerne opføres i mørke farver. Det er endvidere oplyst, at byggeriet vil me dvirke til at forskønne området, da de eksisterende bygninger er opført i forskellige tidsperioder og
fremstår uden arkitektonisk sammenhæng. De nye bygninger vil give et ens arkitektonisk indtryk.
Hovedhuset vil tilpasse sig det skrånende terræn væsentligt bedre end de eksisterende bygninger,
og terrænet føres i videst muligt omfang tilbage til det oprindelige terrænforløb. De t nye bygningsanlæg vil arealmæssigt samlet set blive mindre, idet de eksisterende bygninger, som består af et
eksisterende stuehus med et areal 437 m 2, heraf 90 m 2 kælder, en garage på 41 m 2, en kalvestald
på 100 m 2 samt en lade på 815 m 2, nedrives.

Danmarks Naturfredningsforening har under sagens behandling hos fredningsnævnet bemærket, at
fredningen har til formål at beskytte mod byggeri, der ikke er nødvendigt i forhold til eksisterende
landbrug. Med hensyn til udformningen og størrelsen af det ansø gte peges på, at det ansøgte er
ekstremt anderledes og vil være meget dominerende i landskabet, specielt med hensyn til højde og
det meget firkantede look. En 4 etagers bygning, der i højden vil blive 11 m, vil blive meget domin erende i naturen. Desuden er der i fredningen forbud mod terrænregulering. Størrelsesmæssigt er det
langt over, hvad der almindeligvis gives tilladelse til i landzone. Det påpeges, at fredningsbeste mmelserne blev fastsat for at beskytte områdets landskabelige og geologiske værdier.
Hertil har ansøger anført, at det nye projekt i overensstemmelse med Overfredningsnævnets kende lse vil forskønne området, at der med projektet reduceres i de dominerende bygninger, da den sa mlede bygningsmasse vil blive reduceret, at det eksisterende terræn allerede er kraftigt reguleret, og
at ansøger bestræber sig på at genskabe tidligere terrænkurver. Ansøger er ikke enig i, at selve
fredningens formål er at undgå byggeri i naturområder, men at beskytte områdets landskabs- og
geologiske værdier.

Frederikssund Kommune har i forbindelse med sagens behandling hos fredningsnævnet udtalt, at
den ansøgte bolig kræver landzonetilladelse, og Frederikssund Kommune har oplyst til fredning snævnet, at et flertal i kommunens Teknisk Udvalg har anbefalet en dispensation fra fredningen til det
ansøgte. Anbefalingen er begrundet med, at det ønskede byggeri ikke er væsentligt større og højere
end det eksisterende. Det fremgår af kommunens indstilling, at ko mmunen til dato har været restriktiv i sin praksis i forhold til højden på byggeri i landzone på højest 1,5 etage og 8,5 m i højden. En
tilladelse til 4 etager og ca. 9 m i højden fra niveauplan og en totalhøjde på 11 m vil være en v æsentlig overskridelse af kommuneplanen.
Som argumentation for en dispensation har kommunen anført, at der nedrives et større bygningsar eal, end der opføres, byggeriet opføres hvor der i dag er eksisterende bygninger, og der terrænreg uleres, så terrænet fremstår mere naturligt end de nuværende terrasser. Det, der taler imod en dispensation, er, at der bygges i 4 etager inkl. tagterrasse, at stuehuset bliver 1 m højere end den
eksisterende driftsbygning og bliver dermed mere synlig i terrænet, at stuehusets kubistiske design
har mere volumen i højden end den eksisterende driftsbygning med saddeltag, samt at det kræver
praksisændring i forhold til landzoneadministrationen og bygningsreglementets højde - og etagebestemmelser.

4

Naturstyrelsen har som teknisk bistand i forbindelse med fredningsnævnets behandling udtalt, at det
ikke fremgår af BBR, at der skulle være kælder i det eksisterende byggeri, hvorfor fredningsnævnet
skal være opmærksom på de arealopgørelser, der fremgår af ansøgningen. Naturstyrelsen anbefaler,
at kommunen redegør for beregningen af arealer i det ansøgte byggeri i forhold til det eksisterende.
Naturstyrelsen anfører endvidere, at det ansøgte efter Naturstyrelsens vurdering ikke vil medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. december 2015.
Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet ved besigtigelsen kunne konstatere, at ejendommens
eksisterende bygninger bestemt til landbrugsdrift set udefra fremstår nedslidte. Terrænforholdene
omkring den nuværende og den ansøgte bebyggelse er meget kuperede, og bygningerne vil fremstå
som synlige fra Slagslundevej og højt beliggende i forhold til vejen. Omvendt fremstå r de eksisterende bygninger og de ansøgte bygninger modsat Slagslundevej i mindre grad synlige.
Fredningsnævnet har med en flertalsafgørelse meddelt et afslag til opførelse af det ansøgte by gningssæt på ejendommen. Flertallet finder, henset til det anført e fredningsformål og fredningsbestemmelserne, at det ansøgte ikke er foreneligt med fredningens formål og vil være i strid med
dette.
Fredningsnævnets flertal udtaler, at fredningen har til formål at sikre, at de fredede arealer bevares
status quo, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt
opretholdes. Flertallet finder, at det ansøgte byggeri ikke er landbrugsmæssigt begrundet. Efter
besigtigelsen lægges det til grund, at byggeriet samlet set udefra ikke vil frems tå som en landbrugseller skovejendom, men mere som et egentligt bygningskompleks beregnet til og anvendt primært og
overvejende til beboelse. På grund af sin udformning, placering og terrænmæssige forhold vil bygg eriet fremstå markant i omgivelserne set fra Slagslundevej, uanset de valgte farver og materialer. Det
dominerende indtryk må navnlig antages at foreligge i det tidsrum, hvor der anvendes kunstig bely sning.
1 medlem finder, at det ansøgte byggeri fremstår samlet og gennemført og samlet set vil b etyde en
mindre bygningsmasse. En dispensation vil i et vist omfang indebære en retablering af tidligere
terrænforhold, og der ændres ikke på den nuværende faktiske anvendelse af ejendommen. Under
disse omstændigheder finder dette medlem om end med betænke lighed det for forsvarligt at meddele dispensation til det ansøgte.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget 8 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christe nsen (formand), Jeppe Vejlby Brogård, Torben Hansen, Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen,
Jens Vibjerg, Peter Thyssen og Ole Pilgaard Andersen.
Natur- og Miljøklagenævnet har den 22. juni 2016 foretaget besigtigelse og holdt møde med sagens
parter.
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en
fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om fredning af
Jørlunde, Slaglunde og Sperrestrup.
Fredningen har særligt til formål at varetage de geologiske og landskabelige interesser, der knytter
sig til landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi).
De fredede områder skal i henhold til fredningens § 1 bevares i deres nuværende ti lstand,
dommens karakter af landbrugsejendom så vidt muligt opretholdes. Det fremgår af § 2, at
se ikke er tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og
nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom. Af fredningens § 7 fremgår, at
formerne ikke må ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde.

så ejenb ebyggeløkonomisk
terræn-

Den omhandlede ejendom er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på ca. 21 ha. Ifølge fre dningens § 2 må der indenfor fredningen bygges i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger,
som er nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.
Der er søgt om dispensation til at opføre en bolig med et boligareal på 347 m 2, garage på 41 m 2 og
maskinhal på 200 m 2 som erstatning for et stuehus med et boligareal på 349 m 2, 41 m 2 carport samt
2 driftsbygninger med et samlet etageareal på 915 m 2.
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål. Nævnet
lægger herved til grund, at landskabsformerne og landskabets sammensætning ikke ændres eller
ødelægges, idet de ansøgte placeringer af bygningerne tager udgangspunkt i de nuværende plac eringer af de eksisterende landbrugsbygninger på ejendommen.
Natur- og Miljøklagenævnet har herefter vurderet, om der bør meddeles dispensation til det ansøgte
byggeri.
Et enigt nævn finder, at fredningsnævnets afslag bør ændres til en dispensation.
Nævnet lægger vægt på, at ejendommen i forvejen er bebygget med landbrugs bygninger, og at
boligarealet på 347 m 2 ikke øges i forhold til det eksisterende. Nævnet finder, at terrænændringer i
forbindelse med byggeriet skal begrænses mest muligt.
I overensstemmelse hermed ændrer Natur- og Miljøklagenævnet Fredningsnævnet for Nordsjællands
afslag af 10. januar 2016 til en dispensation til at opføre et bygningssæt med en placering, størrelse
og udformning som ansøgt på ejendommen matr.nr. 7b m.fl. Jørlunde By, Jørlunde, beliggende
Slagslundevej 15, 3550 Slangerup.
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Dispensationen meddeles på vilkår om, at der kun må foretages de for byggeriet nødvendige terrænændringer. Det er ligeledes en forudsætning for dispensationen, at de eksisterende bygninger
nedrives i forbindelse med opførelsen af det ansøgte byggeri.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Pia Vels Hansen
Fuldmægtig

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
Lassen Richard, att. advokat Jørgen Bek Weiss Hansen, jbwh@lassenricard.dk, ref. 07838 JBWH
Jakob Baruël Poulsen, jakob.baruel.poulsen@gmail.com
Fredningsnævnet for Nordsjælland, sagsnr.: FN-NSJ- 078/2015, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
Frederikssund Kommune, Att.: Karsten Jakobsen, kajak@frederikssund.dk,
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afd., knud.eksesen@mail.dk, dn@dn.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, att.. Det Centrale Fredningsregister, svana@svana.dk
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 5. marts 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-083-2016 - Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til enfamiliehus samt
kombineret carport/udhus på ejendommen matr.nr. 34e Slagslunde By, Slagslunde,
beliggende Kollensøvej 18, 3550 Slangerup, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Frederikssunds Kommunes indstilling til det ansøgte:
Egedal Kommune har den 1. december 2016 (sagsnummer 16-0598 - 16/117256) videresendt en
ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes
fredningsnævnets dispensation, således at der kan opføres en tilbygning til en eksisterende
beboelsesbygning samt opføres kombineret carport/udhus. Af kommunens skrivelse fremgår:
”…
Egedal kommune har den 09.10.2016 modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre udestue samt
carport med udhus.
Ansøgningen er den 03.11.2016 suppleret med tegningsmateriale af carport/udhus, samt
oplysninger om at bygningen opføres i træmaterialer indfarvet med grønt. Ansøgningen sendes
vedlagt som bilag.
Ejendommen udgør et fritliggende enfamiliehus i landzone med et matrikel areal på i alt 2.575 m2.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendommen godkendt
følgende bygninger:
-

Bygning nr. 1: Enfamiliehus i 1 ½ plan på i alt 139 m2, opført 2000. Ydervægge af mursten,
tagdækning af cementsten.
Bygning nr. 2: Udhus på i alt 21 m2. Ydervægge af mursten, stråtag.

Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde,
Slagslunde og Sperrestrup.
Formålet med fredningen er:
§ 1 - At bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af
landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
Af fredningen fremgår endvidere:
§ 2 - Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende
landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom,
hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med
hensyn til placering og udformning.

§ 4 - Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger
samt opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure, nødvendige for kreaturer, og master til lokal
el-forsyning, kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2009-2021 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2013 - 2025 udlagt i område omfattet af: Beskyttede
sten- og jorddiger, Beskyttede naturtyper, Lavbundsområder, Bevaringsværdige landskaber,
Naturbeskyttelse ved Tunneldalslandskab med skove, søer, vådområder, overdrev, moser og
vandløb, Geologisk interesseområde ved Farum Naturpark, Naturpark Mølleå, Skovbyggelinjer,
Landskabskarakterområder, Ganløse skov og sølandskab.
Egedal Kommunes vurdering
Egedal Kommune anbefaler at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet vi vurderer, at
projektet ligger inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
Det ansøgte byggeri er at betragte som en acceptabel udvidelse af bygningsmasse, set i forhold til
projektets placering, omfang og fysiske udformning på grunden.”
Som bilag til skrivelsen af 1. december 2016 var vedlagt ansøgningsmaterialet herunder med
bygningstegninger og placeringsskitse.
Høringssvar:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har i en udtalelse af 13. januar 2017, jf.
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet, at det ansøgte efter Styrelsen for Vandog Naturforvaltnings vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Styrelsen har endvidere på det kortbilag, der er gengivet nedenfor, angivet placeringen af det
ansøgte med en rød prik:

Supplerende om fredningen:
Fredningsnævnet bemærker, at det af fredningsbestemmelserne § 3 fremgår, at større om- og
tilbygninger af eksisterende tilbygninger kun må finde sted med fredningsnævnets forudgående
tilladelse. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det af den oprindelige fredningsafgørelse fra
fredningsnævnet, der blev prøvet ved afgørelsen af 20. august 1973, i forbindelse med behandlingen
af nærværende ejendom blev bemærket, at fredningen ikke er til hinder for, at der med nævnets
tilladelse kan foretages tilbygning til eksisterende bebyggelse. Overfredningsnævnet stadfæstede
ved afgørelsen af 20. august 1973 fredningsnævnets afgørelse med en række konkret angivet
ændringer, som ikke omfattede ejendommen matr.nr. 34e Slagslunde By, Slagslunde.
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 finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens
formål og indhold, herunder bemærkningerne i fredningsafgørelsen vedrørende den ejendom, som
der foreligger dispensationsansøgning for, at kunne lægge til grund, at ansøgningen om
dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til
grund, 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.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 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 en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf.
naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
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

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på
klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende
offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.
Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af
afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt
Pr. brev til:
Maj Mortensen, Kollensøvej 18, 3550 Slangerup
Pr. e-mail til:
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn.
DOF
DOF København

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
internationalt 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
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på
ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af
tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til
forholdets berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden
umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 25. juni 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-015-2017 – Ansøgning om tilladelse til etablering af en møddingplads på ejendommen
matr. nr. 4e Sperrestrup By, Jørlunde, beliggende Ny Sperrestrupvej 1, 3650 Ølstykke, Egedal
Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling:
Egedal Kommune har den 6. april 2017 (sagsnr. 17-0098, 17/3465) fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der ønskes fredningsnævnets
dispensation til opførelse af en møddingsplads på ejendommen. Det fremgår af ansøgningen og kommunens skrivelse blandt andet, at den ansøgte plads har et areal på 144 m2. Der etableres fast mur omkring pladsen minimum 1 meter over terræn langs 3 af siderne. Bunden er forsænket i forhold til terræn
med 0,4 meter. Ejendommen har et areal på knap 39 ha. Fra ejendommen drives blandt andet hestepension.
Kommunen kan anbefale det ansøgte. Kommunen har herved angivet, at det ansøgte med sin placering
ikke har væsentlig indvirkning på de landskabelige interesseområder.
Høringssvar:
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 1. maj 2017 oplyst, at der ikke er indvendinger mod
det ansøgte.
Miljøstyrelsen har i en skrivelse af 15. maj 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet blandt
andet:
”Der søges om dispensation til etablering af møddingplads på 12 m x 12 m på ejendommen Ny Sperrestrupvej 1, som er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 197 om fredning af arealer
i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
”Placeringen af møddingspladsen er vist med rød prik på nedenstående luftfoto.

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§ 1 Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugsog skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§ 2 Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger
og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan
tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning.
§ 4 Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger samt
opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure, nødvendige for kreaturer, og master til lokal el-forsyning kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.
…
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
Supplerende oplysninger:
Fredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 15. maj 2011 dispensationstilladelse til en lidt anden møddingsplads end den nu ansøgte. Denne dispensationstilladelse er ikke blevet udnyttet. Det er i forbindelse med den nu foreliggende ansøgning oplyst, at ændringerne i forhold til det tidligere tilladte beror
på, at den nu ansøgte løsning også skal indeholde regnvand.
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 finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne også for det nu ansøgte projekt ikke vil stride mod fredningens formål 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 og godkendelse til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842 af
27. juni 2016 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 en lørdag eller

en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning
for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
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

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1.
januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i
forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen
behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse
som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt til:
Jakob Fogh, manjafogh@hotmail,com
Agrovi, agrovi@agrovi,dk
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord (Egedal)
DOF
DOF København (Allerød, Egedal, Hørsholm)

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 internationalt
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 foretages
efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Til FN afgørelsen:
Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 18/04808.
Klik her for at se afgørelsen.

Den 13. november 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-013-2017 - Ansøgning om lovliggørende tilladelse i forbindelse med beplantning med
energipil på ejendommen matr. nr. 51a og 4af Jørlunde By, Jørlunde, Frederikssund Kommune.
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes bemærkninger:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 28. marts 2017 fra Frederikssund Kommune modtaget
en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom, idet der ønskes fredningsnævnets lovliggørende
dispensation, idet der på ejendommen er foretaget beplantning med energipil på et ca. 4 ha. stort
areal. Af henvendelsen fra kommunen fremgår blandt andet:
”'Vi har modtaget en ansøgning om dispensation til lovliggørelse af energipil på matr.nr. 51a og 4af
Jørlunde By, Jørlunde. Der er plantet energipil på et areal på ca. 4 ha.
I fredningen for Jørlunde står der at der ikke må plantes tæer og buske, bortset fra nåletræer til juletræer og pyntegrønt.
Frederikssund Kommune vurderer at når det er tilladt i forhold til fredningen at plante juletræer og
pyntegrønt, så er det fordi man har ønsket at give mulighed for at plane flerårige afgrøder som
betragtes som en markafgrøde (og ikke som skov). Tilsvarende bliver energipil betragtet som en
flerårig markafgrøde. Men energipil var ikke opfundet som afgrøde i 1970'erne hvor fredningen
blev skrevet. Frederikssund Kommune vurderer derfor at hvis energipil havde været en kendt afgrøde da fredningen blev skrevet, så ville den også være omfattet af undtagelsen mod det gennerelle planteforbud.
Påvirkningen af landskabet og udsigter ud over åbne marker bliver ikke påvirket mere af energipil
end af en bevoksning med pyntegrønt. Energipilen påvirker derfor ikke landskabet mere end en
type markafgrøde som er tilladt i forhold til fredningen.
Frederikssund Kommune anbefaler at der gives en dispensation fra fredningen til lovliggørelse af
den plantede energipil.”
Skriftlige høringssvar
Miljøstyrelsen har den 10. maj 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet
følgende:
”Der søges om dispensation til etablering af en beplantning med energipil på et areal inden for
Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Stenløse og
Sperrestrup.
Følgende er uddrag af Overfredningsnævnets afgørelse:
”….. Det bemærkes, at fredningsbestemmelserne - i modsætning til fredningsnævnets kendelse –
udelukker grusgravning på hele den fredede ejendom, samt at dyrkning af nåletræer til pyntegrønt
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og juletræer uden for eksisterende skovbevoksning er forbudt med undtagelse af matr.nr. 3e, beliggende øst for fredskoven, hvor tilplantning er tilladt…….”
§ 1 Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme såvidt muligt opretholdes.
§ 6 Beplantning med busk- og trævegetation udenfor de nu eksisterende skovområder må ikke finde
sted, ligesom planteskolevirksomhed ikke er tilladt uden for de nu hertil benyttede arealer.
Miljøstyrelsen skal under henvisning til Overfredningsnævnets afgørelse gøre opmærksom på, at
kommunens henvisning til fredningsbestemmelserne ikke er korrekte. Kommunen henviser til fredningsnævnets afgørelse og ikke Overfredningsnævnets afgørelse, hvor netop bestemmelsen om
dyrkning af juletræer og pyntegrønt er ændret til et forbud.
Det er således Miljøstyrelsens opfattelse, at etablering af en beplantning med energipil på det ansøgte areal vil være en videregående afvigelse fra fredningen, hvorfor styrelsen skal henvise til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.”
Det ansøgtes placering fremgår af et af styrelsen medsendt kort:

Supplerende om fredningen:
Det fremgår af de generelle bestemmelser i Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 20. august
1973, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes. I fredningsafgørelsens § 6 er
det bestemt, at beplantning med busk- og trævegetation udenfor de eksisterende skovområder ikke
må finde sted, ligesom planteskolevirksomhed ikke er tilladt uden for de nu hertil benyttede arealer.
I forbindelse med fredningsafgørelsen er det angivet af Overfredningsnævnet, at dette nævns ændringer til den oprindelige fredningsafgørelse truffet af det daværende fredningsnævn blandt andet
vedrørende bebyggelse, udstykning, beplantning m.v. har et indhold, der svarer til det vedrørende
den fredede ejendom ”Egedal” vedtagne. Det ovenfor angivne afsnit om blandt andet dyrkning af

3
nåletræer til pyntegrønt og juletræer i høringssvaret fra Miljøstyrelsen fremgår af fredningsafgørelsen for ejendommen Egedal.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 25. september 2017 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog ejendommens ejere (ansøger) med rådgiver samt repræsentanter fra Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling, og Miljøstyrelsen.
Under besigtigelsen blev dele af ejendommen og dens omgivelser beset. Det med energipil beplantede område blev påvist.
Energipilen fremstod i en højde på anslået ca. 6-7 meter. Det kunne konstateres, at pilen havde forskellige stammetykkelser, idet der ikke var høstet samlet på hele det tilplantede areal.
Ansøger oplyste, at det tilplantede areal tidligere har været anvendt til afgræsning og til korndyrkning, men at arealet dyrkningsmæssigt er af ringere kvalitet, og at der derfor er en ringe dyrkningsøkonomi på arealet. Det er på denne baggrund, at der er plantet pil. I forbindelse hermed har man
ikke været opmærksom på, at dette muligvis kunne være problematisk i forhold til fredningens bestemmelser. Energipilen har en omdriftsperiode på omkring 20 år. Det kan ikke forventes, at den
plantede pil bliver højere end de nugældende forhold. Der høstes med 2- 5 års mellemrum, men en
del af arealet er i en periode ikke blevet høstet på grund af maskinproblemer. Ansøger betragter
pilen som en landbrugsafgrøde. Der er påbegyndt skovrejsning tæt på den etablerede pilebeplantning.
Repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforening henviste til fredningens bestemmelser,
men oplyste samtidig, at foreningen generelt er positiv i forhold til energipil.
Fredningsafgørelsens indhold blev drøftet.
Efterfølgende skriftlige indlæg:
Ansøger har i et efterfølgende skriftligt indlæg af 25. september 2017 henledt opmærksomheden på,
at Miljøstyrelsens gengivelse af fredningens indhold ikke er rigtig, idet fredningen ikke indeholder
et udtrykkeligt forbud mod dyrkning af pyntegrønt og juletræer uden for eksisterende skovbevoksning. Bestemmelsen herom vedrører en anden fredningsafgørelse.
Ansøger har i et indlæg af 26. oktober 2017 endvidere henvist til, at det med pil tilplantede areal er
vanskeligt at dyrke med almindelige afgrøder, og at denne dyrkning ikke vil være rentabel, når
EU´s hektarstøtte på et tidspunkt forsvinder. Det kan derfor tænkes, at arealet på sigt herefter vil
være udyrket og derfor over tid blive bevokset med vild skov.
Miljøstyrelsen har herefter i et svar hertil af 26. september 2017 medgivet, at styrelsens 1. afsnit i
gengivelsen af fredningens indhold i høringssvaret af 10. maj 2017 vedrører en anden fredningsafgørelse.
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Danmarks Naturfredningsforeningen, Frederikssund afdeling, har i et skriftligt indlæg af 3. oktober
2017 angivet blandt andet, at foreningen ønsker at fastholde, at der ikke må plantes energipil i fredningsområdet. Der er herved henvist til, at energipil er en ny form for beplantning, som ikke var
kendt på fredningstidspunktet. Det er foreningens synspunkt, at der ikke skal meddeles dispensation
til nye former for beplantning. Der er endvidere henvist til, at energipil bliver meget høj og således
skærmer udsigten over dalen, ligesom det er en beplantning, som står i mange år.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Ole
Søegaard.
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.
2 medlemmer (Olesen og Søegaard) bemærker, at dyrkning af energipil på fredningstidspunktet
ikke var en kendt afgrøde. Fredningen må forstås således, at der ikke er et almindeligt forbud mod
dyrkning af flerårige afgrøder, når dyrkningen ikke medfører, at arealet får karakter af skov. Flertallet finder, at dyrkning med energipil herefter ikke er udelukket, når det samtidig sikres, at arealet
ikke får skovkarakter. Dette krav kan tilgodeses ved, at det ved høstslåning sikres, at pilen ikke bliver hel tæt og høj. Det ansøgte er ikke hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 2.4. Flertallet finder herefter, at det ansøgte kan tillades ved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. For at sikre, at arealet ikke får karakter af skov, finder flertallet, at der
bør stilles vilkår om, at afgrøden med pil høstes minimum hvert tredje år.
1 medlem (Toftager) bemærker indledningsvis, at den for sagen aktuelle fredningen er en status quo
fredning. Efter fredningens bestemmelser må der udenfor de nuværende skovområder ikke beplantes med busk- og trævegetation, ligesom planteskolevirksomhed ikke er tilladt uden for de nu hertil
benyttede arealer. Mindretallet finder at måtte lægge til grund, at den etablerede beplantning med
pil i fredningens forstand må anses som busk- eller trævegetation. Der henvises herved til, at beplantningen med pil er flerårig, og at denne har karakter af busk-/trævegetation herunder i henseende til beplantningens ikke ringe højde. Det forhold, at beplantningen med pil dyrkningsmæssigt i et
vist omfang muligvis kan sammenlignes med en markafgrøde, findes ikke at kunne føre til en ændring heraf. Mindretallet henviser herved til, at den vurdering, der skal anlægges, relaterer sig til en
fredningsmæssig vurdering og ikke en afgrødemæssig vurdering. Det tilplantede areal med energipil
er ikke ganske småt eller ubetydeligt. En dispensation i den foreliggende sag vil kunne danne præcedens i relation til det øvrige fredede område. På den nævnte baggrund finder mindretallet herefter
ikke, at det ansøgte bør tillades ved dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Mindretallet henviser supplerende til, at der i fredningsteksten er henvist til bestemmelserne i fredningen for ejendommen Egedal, hvor eksempelvis beplantning med nåletræer til pyntegrønt og juletræer ikke er tilladt, at muligheden for at dyrke nåletræer med henblik på salg af juletræer eller på
skæring af pyntegrønt udgik i forbindelse med Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen,
og at den etablerede beplantning med pil i et vist omfang i fredningens forstand kan sidestilles med
dyrkning af nåletræer til pyntegrønt og juletræer.
Fredningsnævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med flertallet.
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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.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 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 lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Jørgen W. Hansen, mail: jwh@spaencom.dk
Miljøstyrelsen
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Frederikssund
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 4. februar 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-073-2017 – Ansøgning om tilladelse til opførelse af en udestue på ejendommen matr.
nr. 35 Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 7, 3550 Slangerup, Egedal Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunes indstilling:
Egedal Kommune har den 9. november 2017 på vegne ejerne af ovennævnte ejendom fremsendt en
ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation,
således at der på ejendommen i tilknytning til en eksisterende beboelsesbygning kan opføres en
udestue. Af henvendelsen fremgår blandt andet:
”Udestuen på 13 m² er u-opvarmet og ønskes placeret i umiddelbar forlængelse af stue i sydvestvendt gavl. Se tegningsbilag.
Ansøgningen er suppleret med redegørelse, hvor udestuen beskrives som et ”udendørs opholdsrum”
på 4,3 meter x 3,0 meter, med gennemsigtige akryl vægge og tag af polycarbonat plader.
Ejendommen udgør en landbrugsejendom på 12 hektar og ligger i landzone.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendommen godkendt følgende bygninger:
 Bygning nr. 1: Stuehus på 210 m², opført 1973
 Bygning nr. 2: Stuehus til beboelse og erhverv på 182 m², 1975
 Bygning nr. 3: Bygning til erhvervsmæssig produktion på 224 m², 1975
 Bygning nr. 4: Drivhus i glas på 18 m², 2003
Fredning
Ejendommen er omfattet af Fredningskendelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde,
Slagslunde og Sperrestrup.
Formålet med fredningen er:
§1 - At bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
Af fredningen fremgår endvidere:
§2 - Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse
kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning.
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§3 – Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets
forudgående godkendelse.
§4 - Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger
samt opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure, nødvendige for kreaturer, og master til lokal el-forsyning, kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.
Det ansøgte kræver dispensation jfr. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2009–2021 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen for Egedal 2013 – 2025 udlagt i område omfattet af: Beskyttede
naturtyper, Lavbundsområder, Bevaringsværdige landskaber, Værdifulde landbrugsområder, Naturbeskyttelse ved Tunneldalslandskab med skove, søer, vådområder, overdrev, moser og vandløb,
Geologisk interesseområde ved Farum Naturpark, Naturpark Mølleå, Skovbyggelinjer, Landskabskarakterområder, Ganløse, Sperrestrup ådal, med omgivende terræn, Jørlunde kirke.
Kommunens vurdering
Egedal Kommune anbefaler, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet projektet ligger inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
Det ansøgte byggeri betragtes som en mindre udvidelse i tilknytning til stuehuset. Vi anser at udestuen tilpasser sig bebyggelsen i forhold til placering, omfang og udformning på
grunden. ”
I forbindelse med kommunens henvendelse til fredningsnævnet var medsendt illustrerende tegninger m.v., der til dels er gengivet nedenfor:
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4

5
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Høringssvar:
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord, har den 3. januar 2018 oplyst, at man støtter kommunens
indstilling.
Miljøstyrelsen har den 5. januar 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til opførelse af en udestue på ca. 12,9 m² på en ejendom omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og
Sperrestrup.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom så vidt muligt opretholdes.
§ 2. Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse
kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning.
§ 3. Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets
forudgående godkendelse.
§ 4. Opstilling af skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger
samt opførelse af drivhuse må ikke finde sted. Læskure, nødvendige for kreaturer, og master til lokal el-forsyning, kan dog opføres med fredningsnævnets tilladelse.
…
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. ….
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Miljøstyrelsen skal henlede opmærksomheden på § 3 i fredningen, hvoraf det fremgår, at større omog tilbygninger kun må finde sted med fredningsnævnets godkendelse. Det kunne heraf sluttes, at
mindre tilbygninger som fx det ansøgte ikke kræver dispensation fra fredningen særligt i forhold til
størrelsen af den eksisterende bygning (210 m²).
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
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 bemærker herefter, at det er Egedal Kommune som tilsyns- og plejemyndighed
for fredningen, der i første omgang skal vurdere, hvorvidt det ansøgte kræver fredningsnævnets
dispensation. Da ansøgningen af Egedal Kommune er tilsendt fredningsnævnet som en dispensationssag, behandler fredningsnævnet sagen som en sådan sag.
Fredningsnævnet bemærker på denne baggrund i relation til det ansøgte, at det efter en samlet og
konkret vurdering ikke kan antages, at det ansøgte vil påvirke ejendommens karakter af landbrugs/skovejendom i betydende grad, og at det ansøgte ikke i øvrigt fremstår i omgivelserne på en sådan
vis, at der bør meddeles afslag efter fredningsafgørelsens § 4 om skæmmende indretninger samt
opførsel af drivhuse. På denne baggrund findes ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke at være i strid med fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold
til dette. Fredningsnævnet lægger yderligere til grund, 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.
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Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Susanne og Jan Fogh, Kollensøvej 7, Buresø, 3550 Slangerup, mail: uldpedulle@gmail.com
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
DOF
DOF København
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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 internationalt 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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 19. maj 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-088-2018 - Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på ejendommen
matr. nr. 37 d Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 26, 3540 Slangerup, Egedal
Kommune.
Ansøgningen og Egedal Kommunens udtalelse i sagen:
Egedal Kommune har den 21. december 2018 (sagsnr. 18-0812, 18/16646) rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets
dispensation til at erstatte et eksisterende sommerhus med et nyt sommerhus. Af henvendelsen
fremgår blandt andet:
”Ansøgningen
Ved ansøgning af 01.11.2018 er søgt Egedal kommune om tilladelse til at opføre følgende bebyggelse:
 Nyt sommerhus på 79,5 m², med hems på 4,5 m²
 Overdækket pergola på 34 m²
Eksisterende sommerhus på 33 m², overdækninger og 7 m² udhus nedrives. Bygning nr. 3, et udhus
fra 1962 betegnet som carport på tegning og brændeskur på bevares. …
Ansøgningen er suppleret med redegørelse om, at oprindeligt sommerhus fra 1930 er i så dårlig
stand at det ikke længere kan renoveres. Ejer ønsker at erstatte dette med et nyt sommerhus opført i
naturmaterialer der passer til områdets karakter, og med samme placering som eksisterende hus.
Ejer henviser til e-mail den 31.07.2017 fra medarbejder i kommunen 3-4 år tidligere, hvor der er givet mundtligt udsagn om et sommerhus på 100 m², selv om dette ikke udgør nogen formel afgørelse.
Ejendommen
Kollensøvej 26 har status af sommerhus i landzone.
I henhold til det historiske byggesagsarkiv og BBR-registeret, er der på ejendomme godkendt følgende bygninger:
 Bygning nr. 1: Sommerhus på 33 m² med overdækning på 11 m². Opførelsesår:
1930. Til-/ombygningsår: 1962.
 Bygning nr. 2: Udhus på 7 m². Opførelsesår: 1962. Indeholde WC og brus, samt 1
m² udhus.
 Bygning nr. 3: Udhus på 15 m². Opførelsesår: 1962.
Fredning
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20.08.1973.
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Formålet med fredningen er, at bevare områdets ’status quo’.
§ 1 Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
Det fremgår særligt:
§ 2 Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse
kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning.
§3 Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets
forudgående godkendelse.
Det ansøgte kræver dispensation efter § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen bl.a. omfattet af følgende hensyn:
Skovrejsningsområde - Uønsket skov udpeget for værdifuldt landskab
Naturbeskyttelsesområde - Tunneldalslandskab
Bevaringsværdigt landskab - Ganløse, Sperrestrup ådal, Jørlunde kirke.
Landskabskarakterområder - Ganløse skov- og sø-landskab
Skovbyggelinje - Slagslunde Skov
Nævnte hensyn vil indgå i kommunens vurdering i en landzoneafgørelse.
Kommunens vurdering
Egedal kommune vurderer, at det ansøgte sommerhus med sin placering, ydre udformning og materialevalg tilpasser sig områdets karakter. Bygningen vurderes, isoleret set i sin fremtræden, at udgøre et løft i forhold til eksisterende hus.
Vi vurderer samtidigt, at bygningen bør reduceres med hensyn til det bebyggede areal, for at ligge
nærmere op ad tidligere afgørelser truffet i sager inden for afgrænsningen af fredningens område,
samt klagenævnets praksis.
Følgende afgørelser vedrører ejendommen Kollensøvej 24:
Afgørelse den 25.07.1996 FS 56/94
Afgørelse den 14.04.1997 Reg.nr. 5480 Skov- og Naturstyrelsen.
NoMO 47 - ”Udvidelse af sommerhuse i landzone” (01-01-2011).
I praksis er der ved administration af landzonebestemmelser, i relation til udvidelse og/eller udskiftning af sommerhuse, i visse tilfælde givet tilladelse til et ”tiddssvarende sommerhus”. Ved Naturklagenævnets afgørelser om udvidelser af fritidsboliger er der lagt vægt på, i hvilken af de følgende tre områdekategorier bebyggelsen ligger i:
1. Områder med ”meget følsom natur”.
2. Øvrige områder uden særlige natur- eller landskabelige interesser.
3. Områder med karakter af sommerhusområder.
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Vi vurderer, at bygningen ligger i kategori 1 - Områder med ”meget følsom natur”. Jf. NoMO 47
tillades her en mindre udvidelse af fritidsboligen i forhold til eksisterende.
Kommunens anbefaling
Egedal kommune anbefaler Fredningsnævnet, at træffe afgørelse i forhold til den praksis, som efter
dagens standard, måtte være gældende for genopførelse af sommerhuse, set i relation til bygningens
placering, arealmæssig størrelse og omfang i det fredede område.
Hvis Fredningsnævnt tillader sommerhuset med en vis reduktion, vil Egedal kommune være positivt indstillet på at meddele landzonetilladelse til opførelse af et sådant projekt, med tilsvarende placering, materialevalg og arkitektonisk bygningsstil som ansøgt.”
I forbindelse med høringssvaret var medsendt ansøgningen til kommunen. Af denne fremgår blandt
andet:
” Bygherre ønsker om funktion og æstetik:
Bygherre har ejet ejendommen siden 2009 og holder meget af det naturskønne område. Sommerhuset fra 1930 er nu i så dårlig stand at det ikke længere kan renoveres. Bygherre har derfor et ønske
om at erstatte eksisterende beboelseshus med samme placering som eksisterende. Eksisterende sommerhus er ret lille og bygherre ønsker derfor at opføre et nyt sommerhus som er mere egnet som fritidshus til en familie på 4.
Arkitekttonisk er det bygherres ønskes at opføre et mindre sommerhus i naturmaterialer, der passer
til områdets karakter, dvs. Saddeltag, træfacader og tagpap- eller grønttag.
Data oplysning eksisterende forhold:
Grundens areal: 1964 m2
Bebygget areal på grunden:
Sommerhus fra 1930: 33,2 m2
Udhus fra 1962: 7,0 m2
Overdækket areal (terrasse): opført et sted mellem 1974-1980 j.f. luftfoto 13,0 m2
Overdækket areal (mellem bygninger): 15,0 m2
Udhus fra 1962: 17,0 m2
Etage areal samlet: 85,2 m2
Bebyggelses procenten: 4,3%
Data oplysning fremtidige forhold:
Grundens areal: 1964 m2
Bebygget areal på grunden:
Sommerhus: 79,2 m2
Hems: (areal med min. 1,5 meter til tagoverfalde) 4,5 m2
Overdækket areal / pergola: 34,5 m2
Udhus fra 1962 17,0 m2
Etage areal samlet: 135,2 m2
Bebyggelses procenten: 6,9%
…
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Det bemærkes fra fredningsafgørelsen 1997 at ”Fredningen er dog ikke til hinder for at der foretages større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger”
Begrundelse for udformning af fremtidigt bygger:
Eksisterende bebyggelse fremtræder rodet, med flere mindre sammenstillede bygninger og overdækninger. Det eksisterende bebyggede areal inkl. Overdækkede arealer og småbygninger, syner af
at være en del af beboelsen. Derfor vil det fremtidige byggeri fremstå som en sympatisk udvidelse
af sommerboligen til et tidsvarende forhold.
Nuværende bebyggelse er ikke isoleret, derfor ville en udvendig efterisolering af eksisterende bebyggelse også betyde et større bruttoareal end huset er i dag.
Eksisterende beboelseshus har fladt tag, men det virker fremmed i området, med mange landejendomme med symmetriske saddeltage.
Det fremtidige byggeri, er inspireret at de omkringliggende lader og mindre landejendomme og har
derfor symmetrisk saddeltag. Den overdækkede terrasse/pergola har fladt tag, så volumenet virker
mindst muligt.
Fremfor de eksisterende mange små sammenstillede volumener, mener vi at det fremtidige sommerhus vil fremstå mere enkelt og harmonisk i sine omgivelser.”
Med henvendelsen fra Egedal Kommune var endvidere blandt andet medsendt en visualisering af
det ansøgte:
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Arkitekterne Novaform ApS har tillige den 24. januar 2019 på vegne af ejendomsejerne rettet henvendelse til fredningsnævnet i anledning af det ansøgte sommerhus. Af henvendelsen fremgår
blandt andet:
”Som jeg også sagde over telefon drejer det sig ikke om at lave et stort prangende sommerhus på
grunden, men bibehold stedets karakter. Vi Har derfor fra Novaforms side prøvet meget på at gøre
det, blandt andet ved brug at materialer der giver mere en hytte karakter og placering.
Størrelsesmæssigt har vi også holdt bygningen så lille som mulig, men hvor rummene stadigvæk får
en brugbar størrelse. Huset er ikke mere end entré, to små værelser, bad/toilet, køkken/stue/alrum.
Det har fra starten fra vores side drejet sig om at bruge det eksisterende byggeri som udgangspunkt
både for størrelse og placering. Det eksisterende byggeri har en lukket overdækket gård på 13m2
som på nuværende tidspunkt, udefra synes som en del af bygningen. Derfor mener vi ikke synsmæssigt at vores forslag ændre særligt meget på oplevelsen af grunden.
…
Jeg har vedhæftet en tegning hvor man mere direkte kan se forskellene mellem den eksisterende og
fremtidige bygning.”
Tegningen er gengivet nedenfor:
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Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 14. januar 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet
følgende:
” Der søges om dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på 79,5 m² til erstatning for et eksisterende sommerhus på 33 m². Det eksisterende sommerhus og et udhus på 7 m² vil blive nedrevet.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973
om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§1
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugsog skovbrugsejendom såvidt muligt opretholdes.
§2
Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og
økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning
§3
Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering.
…
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Fredningsnævnet har ved afgørelse af 25. juli 1996 meddelt afslag på en ansøgning om bibeholdelse
af et sommerhus på 95 m². Det fremgår af denne afgørelse, at sommerhuset ved fredningens gennemførelse i 1973 antagelig havde en størrelse på ca. 50 m². Fredningsnævnet fastsatte en frist på 1
år til fjernelse de bygninger, andre installationer samt beplantning, der var i strid med fredningskendelsen.
Egedal Kommune har i sine bemærkninger til fredningsnævnet henvist til praksis for administration
af landzonebestemmelserne i relation til behandling af ansøgninger om tilladelse til udvidelse/ombygning af sommerhuse. Kommunen anbefaler fredningsnævnet at træffe afgørelse i forhold til denne praksis og oplyser, at være positivt indstillet på at meddele landzonetilladelse til et sommerhus
med en vis reduktion.
Det omhandlede sommerhus ligger på matr. nr. 37d Slagslunde By. Dette matrikelnummer er udstykket fra matr. nr. 37a Slagslunde By efter fredningens gennemførelse. Det samme gælder matr.
nr. 37e Slagslunde By, som også er bebygget med et sommerhus. Ejendommene ses på følgende
kort.

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det af arkiverne fremgår, at fredningsnævnet i 1996 har behandlet 2
sager vedrørende sommerhuse på matr. nr. 37e Slagslunde By - sagerne FS 56/94 og FS 57/94. Så
vidt Miljøstyrelsen kan konstatere vedrører FS 56/94 det nuværende matr. nr. 37d Slagslunde By og
FS 57/94 det nuværende matr. nr. 37e Slagslunde By.
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FS 56/94:
 Fredningsnævnet meddeler den 25. juli 1996 afslag til bibeholdelse af et sommerhus på 92
m²
FS 57/94
 Fredningsnævnet meddeler den 25. juli 1996 dispensation til bibeholdelse af en udvidelse af
sommerhuset. Sommerhusets størrelse fremgår ikke af afgørelsen. Ifølge BBR har sommerhuset i dag et samlet bygningsareal på 95 m².
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at kommunens henvisning til administrationspraksis for landzoneadministrationen ikke er relevant for fredningsnævnets behandling af sagen. Hvis kommunen som
landzonemyndighed finder, at landzonebestemmelserne har mere restriktiv/vidtrækkende betydning
end fredningsbestemmelserne, kunne kommunen have truffet afgørelse i henhold til planloven.
Normal praksis er, at fredningsnævnet behandler konkrete ansøgninger. Kommunens anbefaling om
at meddele dispensation til en reduceret projekt giver efter Miljøstyrelsens opfattelse det
problem, at fredningsnævnet ikke kender et konkrete projekt.
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
Supplerende om fredningen:
Fredningsnævnet bemærker, at det af fredningsafgørelsen § 4 og 5 blandt andet fremgår, at der på
det fredede område ikke må opstilles skure, boder, master, transformerstationer eller andre skæmmende indretninger, ligesom det er bestemt, at arealerne ikke må anvendes til camping eller teltslagning.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 29. april 2019 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog ejendommens ejere og disses arkitektrådgiver
samt repræsentanter fra Egedal Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Egedal afdeling.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset.
Ejendommen er med en lettere skrånende grund.
Placeringen af det ansøgte, der var pælemarkeret, blev påvist.
Det kunne konstateres, at dem nuværende bygningsmasse på ejendommen er i meget ringe stand.
Ejerne oplyste i forbindelse med, at overnatning nu sker i en på ejendommen opstillet ældre campingvogn.
Fra ejerside blev det påpeget, at det ansøgte projekt er søgt gjort tidssvarende og indpasset i omgivelserne med et simpelt udtryk og i naturmaterialer.
Kommunens repræsentant angav, at kommunen overordnet set er positivt indstillet i relation til det
ansøgte, idet projektet vurderes til at være velplaceret og med en passende størrelse for et sommer-
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hus. Det ansøgte projekt vurderes at give et løft til området i forhold til den nuværende tilstand. De
omkringliggende bygninger er store, hvorfor det ansøgte ikke vil virke dominerende eller fremstå i
en uproportional størrelse.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen er positiv i forhold
til det ansøgte.
De mødte henviste i øvrigt i det væsentligste til de skriftlige indlæg i sagen.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Peter Hansen.
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 bemærker herefter indledningsvis, at det ansøgte projekt med sin placering, ydre
udformning og materialevalg tilpasser sig områdets karakter. Det ansøgte byggeri indebærer en vis
størrelsesmæssig udvidelse i forhold til de eksisterende forhold på ejendommen, men vil fortsat ikke
fremstå i omgivelserne som dominerende eller som en større bygning, hvilket også understøttes af
de terrænmæssige forhold på ejendommen og de omkringliggende, nærmeste bygninger. På dette
grundlag og efter en samlet og konkret bedømmelse vil det ansøgte projekt således ikke stride mod
fredningens overordnede formål, der er at bevare området status quo, således at det fredede områdes
karakter med landbrugs- og skovejendomme bibeholdes. Fredningsnævnet finder herefter, at det ansøgte i udgangspunktet kan godkendes og tillades ved dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn,
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter godkendelse og dispensation til det ansøgte. For at sikre de fredningsmæssige hensyn er det et vilkår, at
den på ejendommen opstillede campingvogn, der må anses som skæmmende i fredningens forstand,
fjernes fra ejendommen, ligesom campingvognen ikke anvendes til midlertidige eller længerevarende ophold på ejendommen herunder til overnatning. Fredningsnævnet bemærker, at det nu tilladte
projekt arealmæssigt er af en sådan størrelse, at supplerende anneksbygninger eller tilsvarende bygninger ikke fremtidigt kan forventes godkendt ved dispensation.
En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer
andet.
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.
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Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. alm post til:
Naja Sofie Brichet
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Pr. e-mail til:
Novaforma ApS
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
Foreningen Naturparkens Venner

Bilag 1
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 10. november 2019 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-031-2019 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et vindfang og en skorsten på Metalskolen i Jørlunde, ejendommen matr. nr. 8b m. fl. Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 13, 3550 Slangerup, Frederikssund Kommune.
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse:
Frederikssund Kommune har den 1. juli 2019 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet Metalskolen i Jørlunde ønsker at opføre et vindfang på 42 m2 samt opføre en ny skorsten.
Metalskolen er beliggende på et areal, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Det fremgår af sagen blandt
andet, at det ansøgte vindfang skal placeres ved den eksisterende hovedindgang og ud mod en eksisterende vendeplads. Den ansøgte skorsten skal placeres ved siden af en eksisterende skorsten således, at der kan etableres en pejs eller brændeovn i vindfanget. Det ansøgte vindfang og den ansøgte
skorsten er illustreret nedenfor:
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3

Frederikssund Kommune har oplyst, at kommunen er af den opfattelse, at der kan dispenseres fra
fredningen. Der er herved henvist til, at vindfanget skal placeres ved den eksisterende hovedindgang til skolen og på et areal, hvor der allerede eksisterer en fast flisebelægning. På denne baggrund
angives det, at vindfanget ikke vil virke fremmed eller skæmmende for området. Der er endvidere
henvist til, at den ansøgte skorsten placeres ved siden af en eksisterende skorsten og ligeledes ikke
vurderes at være fremmed eller skæmmende for området.
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Høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 16. august 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til opførelse af et vindfang på 42 m2 og en ny skorsten på Metalskolen
beliggende Slagslundevej 13 , 3550 Slangerup, matr.nr. 8b, Jørlunde By, Jørlunde . Ejendommen er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde,
Slagslunde og Sperrestrup.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§1
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugsog skovbrugsejendom såvidt muligt opretholdes.
§2
Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og
økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning.
§3
Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. …
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Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke indebære en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller forstyrrelser af arter, som et nærliggende Natura 2000 området er udpeget for.
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
Supplerende om fredningen:
Fredningsnævnet bemærker, at der i fredningsafgørelsen i relation til Metalskolen er henvist til en
deklaration af 17. december 1966, hvorefter der på nærmere vilkår kan ske udvidelse af skolen. Det
fremgår af fredningsafgørelsen, at fredningen sker med respekt af denne deklaration.
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 finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte vedrører en relativ mindre bygningsudvidelse af skolen, og at påvirkningen ud i det øvrige fredede område efter en konkret og individuel vurdering må
anses for begrænset. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, 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.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
En meddelt tilladelse 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.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.
Toftager
Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Rambøll, att: Bilal Nassar, mail: blnr@ramboll.dk
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

7
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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 19. juli 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-028-2020 – Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på ejendommen
matr. nr. 37d Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Kollensøvej 26, 3550 Slangerup, Egedal
Kommune.
Fredningsbestemmelser og tidligere afgørelser:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Af fredningsafgørelsen fremgår blandt andet,
at arealerne i det fredede område skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes
karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom så vidt muligt opretholdes. Bebyggelser er ikke tilladt,
bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige
for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse kan tillades opført efter forud af
fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og udformning. Større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets forudgående godkendelse. På det fredede område må der ikke opstilles skure, master, transformerstationer eller andre
skæmmende indretninger, ligesom arealerne ikke må anvendes til camping eller teltslagning.
Fredningsnævnet har tidligere truffet afgørelser i relation til sommerhuse på samme ejendom. Ved
afgørelse af 25. juli 1996 (FS 56/94) meddelte fredningsnævnet afslag på et sommerhus på 92 m2.
Ved afgørelse af 19. maj 2019 (FN-NSJ-088-2018) meddelte fredningsnævnet efter besigtigelse af
ejendommen dispensation til opførelse af et nyt sommerhus på 79 m2 med en hems på 4,5 m2 og en
overdækket pergola på 34 m2. Et eksisterende sommerhus på 33 m2, overdækninger og et 7 m2 udhus skulle samtidigt nedrives. Af fredningsnævnets seneste afgørelse fremgår blandt andet:
”Fredningsnævnet bemærker … indledningsvis, at det ansøgte projekt med sin placering, ydre udformning og materialevalg tilpasser sig områdets karakter. Det ansøgte byggeri indebærer en vis
størrelsesmæssig udvidelse i forhold til de eksisterende forhold på ejendommen, men vil fortsat ikke
fremstå i omgivelserne som dominerende eller som en større bygning, hvilket også understøttes af
de terrænmæssige forhold på ejendommen og de omkringliggende, nærmeste bygninger. På dette
grundlag og efter en samlet og konkret bedømmelse vil det ansøgte projekt således ikke stride mod
fredningens overordnede formål, der er at bevare området status quo, således at det fredede områdes
karakter med landbrugs- og skovejendomme bibeholdes. Fredningsnævnet finder herefter, at det ansøgte i udgangspunktet kan godkendes og tillades ved dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn,
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter godkendelse og dispensation til det ansøgte. For at sikre de fredningsmæssige hensyn er det et vilkår, at
den på ejendommen opstillede campingvogn, der må anses som skæmmende i fredningens forstand,
fjernes fra ejendommen, ligesom campingvognen ikke anvendes til midlertidige eller længerevarende ophold på ejendommen herunder til overnatning. Fredningsnævnet bemærker, at det nu tilladte
projekt arealmæssigt er af en sådan størrelse, at supplerende anneks-bygninger eller tilsvarende
bygninger ikke fremtidigt kan forventes godkendt ved dispensation.”
Ansøgningen og Egedal Kommunes udtalelse:
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Egedal Kommune har den 28. maj og 29. maj 2020 (sagsnr. 18-0812 og 18/16646) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom nu ønsker fredningsnævnets dispensation til et ændret projekt end hvad følger af nævnets tidligere dispensation af
19. maj 2019. Af henvendelsen fremgår blandt andet:
”Revideret projekt
Vi har den 9. april 2020 modtaget reviderede projekttegninger af huset med justering af vinduer og
døres udformning og placering i facaden. Se bilag. Bygningen ændres ikke yderligere. Husets placering på grunden, beboelsesareal, taghældning og materialer fremstår ligesom tidligere godkendt projekt.
Projektet
Eksisterende sommerhus på 33 m², overdækninger og 7 m² udhus nedrives. Bygning nr. 3, et udhus
fra 1962 betegnet som carport på tegning og brændeskur på bevares. …
…
Kommuneplan 2017–2029 fra Egedal Kommune
Ejendommen er i kommuneplanen bl.a. omfattet af følgende hensyn:
Skovrejsningsområde - Uønsket skov udpeget for værdifuldt landskab
Naturbeskyttelsesområde - Tunneldalslandskab
Bevaringsværdigt landskab - Ganløse, Sperrestrup ådal, Jørlunde kirke.
Landskabskarakterområder - Ganløse skov- og sø-landskab
Skovbyggelinje - Slagslunde Skov
Nævnte hensyn vil indgå i kommunens vurdering i en landzoneafgørelse.
Kommunens vurdering af revideret projekt
Egedal kommune vurderer, at det reviderede projekt, i lighed med tidligere godkendt projekt, jf.
Fredningsnævnets afgørelse den 19. maj 2019; FN-NSJ-088-2018, med sin placering, ydre udformning og materialevalg tilpasser sig områdets karakter.
Det reviderede projekt er at betragte som en mindre væsentlig justering i forhold til det tidligere
godkendt projekt. Under projektets endelige udarbejdelse, er der kommet enkelte arkitektoniske elementer til, som vurderes at tilpasse sig husets karakter på en diskret og harmonisk måde. Vi vurderer således, at sommerhuset har bevaret sin identitet i forhold til oprindelige godkendt skitseprojekt.
Egedal kommune, er indstillet på at meddele landzonetilladelse til projektet, forudsat at Fredningsnævnet finder, at det reviderede projekt kan godkendes og tillades ved dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Kommunens anbefaling
Egedal kommune anbefaler derfor Fredningsnævnet, at meddele dispensation til det reviderede projekt.
Egedal Kommune har supplerende og præciserende meddelt blandt andet, at kommunen kan anbefale alle de fremsendte ændringsforslag og med samme prioritet som ansøgt samt at det kan forventes, at der kan meddeles landzonetilladelse til alle tre forslag.
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Med henvendelsen til fredningsnævnet var medsendt den af ejendomsejerne indgivne ansøgning af
8. april 2020 til Egedal Kommune. Af denne fremgår blandt andet:
”Med denne opfølgende ansøgning, ansøger vi om lov til at lave justeringer af vinduespartiernes
placering og størrelse. Vi vil gerne understrege, at det eneste, vi foreslår ændret ift. de originale planer er visse vinduesplaceringer og -størrelser. Husets samlede mål, grundareal, taghældning, placering, facadebeklædning (træ) og tagbeklædning forbliver som i det godkendte projekt, og det fremstår fortsat som en mindre træhytte. Vi har været i en længere dialog med kommunen, som ønsker
forslagene behandlet i Fredningsnævnet. Derfor denne ansøgning.
For at undgå yderligere ansøgningsrunder, har vi, efter forslag fra kommunen, valgt at fremsende
tre prioriterede forslag. Forslag 1 er vores 1. prioritet; forslag 2 vores 2. prioritet og forslag 3 vores
3. prioritet. Se de vedhæftede tegninger for facade- og grundplan for alle tre forslag, samt sammenligning til det godkendte oprindelige forslag.
Forslag 1
Vest: Vi ønsker at udskifte de to store dørpartier i værelserne til vinduespartier. Vi ønsker at reducere arealet af det sydvestvendte hjørnevindue så det ikke går til gulv men flugter med de resterende
vinduespartier. For at få bedre glæde af aftensolen i huset, ønsker vi at lave en vindueskasse med
siddekarm i stue-området.
Øst: døre bibeholdes som oprindeligt. Det lange vindue ved køkken-spiseområdet laves til to vinduer: et mindre over håndvasken og en større vindueskasse med siddekarm ved spiseområdet.
Huset vil med de to vindueskasser med siddekarm i stue-køkken-alrum mod hhv. øst og vest få et
udtryk som følgende sommerhus, med dets træbeklædning, tagpap og antracitgrå karnapper: https://www.danskeboligarkitekter.dk/find-projekt/projekt/vis/sort-traehus-i-skoven/.
Syd og Nord-gavlene: her laves de to firkantede vinduer mod nord om til runde vinduer, og der tilføjes et rundt vindue i gavlen mod syd. Det runde vindue vil berige dagslysindfald i stuen og være
energibesparende.
Forslag 2
Forslag 2 er identisk med Forslag 1, bortset fra at der nu kun er ét kassevindue med siddekarm (mod
øst), idet kassevinduet med siddekarm mod vest nu laves til et almindeligt vinduesparti ligesom i de
to værelser. Kassevinduet mod øst ligger under halvtaget og væk fra vejen.
Forslag 3
Forslag 3 er ligeledes identisk med Forslag 1, bortset fra at både kassevinduet mod øst og mod vest
nu laves til almindelige vinduer.
Det gælder for de tre nye forslag, at det samlede vinduesareal stort set er det samme i de nye forslag
som i det godkendte oprindelige forslag: Samlet vinduesareal i det oprindelige forslag med terrassevindue: 35,8 m2 / uden terrassevindue: 31,1 m2. Samlet vinduesareal i det redigerede forslag med
runde vinduer i gavl: 33,26 m2 / uden runde vinduer i gavl: 31,00 m2
Kommunen har, i vores dialog med dem, anført, at huset ligger i en skovlinjezone, som er underlagt
restriktioner ift. lysudfald mod skoven. Det har vi naturligvis forståelse for. Vi vil dog gerne anføre,
at det fortsat er et beskedent vinduesareal mod skoven (nord), samt at huset ligger i den absolutte
yderkant af den pågældende zone længst væk fra skoven. Endvidere er der andre steder på Kollen-
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søvej (nr. 4) givet tilladelse til etablering af hele gavlpartier af glas, hvoraf nogle er direkte vendt
mod og ganske tæt på skoven.”
Det angivne tegningsmateriale for de ansøgte 3 projekter er vedhæftet denne afgørelse og indgår
som en integreret del af denne.
Egedal Kommune har supplerende og præciserende oplyst blandt andet, at kommunen kan anbefale
alle de fremsendte ændringsforslag og med samme prioritet som ansøgt samt at det kan forventes, at
der kan meddeles landzonetilladelse til alle tre forslag.
Høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 2. juli 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at styrelsen kan
henholde sig til den udtalelse af 14. januar 2019, som blev afgivet i forbindelse med fredningsnævnets afgørelse af 19. maj 2019. Af denne fremgår blandt andet, at det tidligere ansøgte vurderes til
ikke at medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Det ansøgtes placering, som er den samme som ved nærværende ansøgning, var endvidere angivet
på nedenstående kort:

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.
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det nu ansøgte projekt alene indebærer en række mindre ændringer vedrørende den ansøgte bygnings vinduer i forhold til det projekt, som nævnet meddelte dispensation til ved sin tidligere afgørelse af 19. maj 2019 (FN-NSJ-088-2018). Fredningsnævnet finder
endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte (projektforslag 1). Den nu meddelte dispensation
er meddelt på de samme vilkår, som fremgår af fredningsnævnets afgørelse af 19. maj 2019, herunder at den på ejendommen opstillede campingvogn fjernes fra denne, ligesom campingvognen ikke
må anvendes til midlertidige eller længerevarende ophold på ejendommen, herunder til overnatning.
Fredningsnævnet bemærker i lighed med nævnets tidligere afgørelse fra 2019, at det nu tilladte projekt arealmæssigt er af en sådan størrelse, at supplerende anneksbygninger eller tilsvarende bygninger ikke fremtidigt kan forventes godkendt ved dispensation. Fredningsnævnet bemærker yderligere, at den nu meddelte dispensation er givet under den forudsætning, at der foretages nedrivning af
eksisterende bygninger i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger herom.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
En meddelt tilladelse 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.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand
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Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Gitte B. Nielsen og Nathalia Brichet
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

4. november 2020
Sagsnr. 18/04808 (NMK-52200402)

Til Klagenævnsafgørelsen:
Denne afgørelse vedrører en
dispensationsafgørelse fra Fredningsnævnet
med sagsnr. FN-NSJ-013-2017.
Klik her for at se afgørelsen.

Klagenummer: 1000425
SRI

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET
MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2

OPHÆVELSE af afgørelse i sag om beplantning med energipil inden
for fredning i Frederikssund Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3 (fredningsdispensation).1
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 13. november 2017 om lovliggørende dispensation til
beplantning med energipil på matr. nr. 51a og 4af, Jørlunde By, Jørlunde
i Frederikssund Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3,
har behandlet sagen i nævnets læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

3

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv.

8800 Viborg
Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 18. december 2017 påklaget til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.
Klager har navnlig anført, at
-

tilplantning med energipil strider mod fredningens formål, og
energipil påvirker oplevelsen af landskabet negativt.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Matr. nr. 51a og 4af Jørlunde By, Jørlunde er ubebygget og en del af en
større landbrugsejendom syd for Slangerup. Ejendommen består hovedsageligt af dyrkede marker med spredt træbevoksning. Det tilplantede
areal på matriklen er beliggende i en dal i kote-intervallet 17-23 m og i et
i øvrigt stærkt kuperet landskab.
Det tilplantede areal grænser mod nord op til en offentlig vej, mod vest
afgrænses det af bymæssig bebyggelse i Jørlunde, mens områderne øst og
syd for det tilplantede areal er præget af marker og mindre skovstykker.
Længere mod øst ligger der flere større skove, overdrev og søer, og området er i øvrigt gennemskåret af en del vandløb.
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973
om fredning af Jørlunde, Slaglunde og Sperrestrup.
Fredningen har bl.a. baggrund i geologiske og landskabelige værdier, der
knytter sig til landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi) af brede dalstrøg, som dominerer landskabet, og oprindeligt er
fortsættelsen af store tunneldalssystemer.
De fredede områder skal i henhold til fredningens § 1 bevares i deres nuværende tilstand, så ejendommens karakter af landbrugsejendom så vidt
muligt opretholdes. Det fremgår af § 6, at beplantning med busk- og trævegetation uden for eksisterende skovområder ikke er tilladt, ligesom
planteskolevirksomhed er forbudt. Af fredningens § 7 fremgår, at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde.
2.2 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 13. november 2017 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation fra fredningen til bibeholdelse af beplantning med energipil på et ca. fire ha stort
areal på matr. nr. 51a og 4af, Jørlunde By, Jørlunde.

2

Det fremgår af afgørelsen, at Frederiksund Kommune den 28. marts 2017
har fremsendt en ansøgning til fredningsnævnet fra ejendommens ejer om
lovliggørende dispensation til at beholde beplantningen med energipil.
Kommunen har udtalt sig for en dispensation under henvisning til, at
energipil er en flerårig markafgrøde, der må sidestilles med juletræer og
pyntegrønt, som ifølge kommunen er tilladt i henhold til fredningen. Videre har kommunen anført, at påvirkningen af landskabet og udsigten ud
over åbne marker ikke bliver påvirket mere af energipil end af beplantning med pyntegrønt eller juletræer.
Ansøger har i et indlæg af 26. oktober 2017 henvist til, at det tilplantede
areal er vanskeligt at dyrke med almindelige afgrøder, og at en konventionel drift af arealet ikke vil være rentabel, når EU’s hektarstøtteordning
forsvinder. Det er ansøgers vurdering, at arealet på sigt vil henligge udyrket og derfor over tid vil blive bevokset med skov.
Miljøstyrelsen har den 10. maj 2017 som teknisk bistand bemærket til
fredningsnævnet, at fredningen ikke indeholder en undtagelse fra beplantningsforbuddet for så vidt angår dyrkning af juletræer og pyntegrønt,
som anført af Frederiksund Kommune i ansøgningen. Undtagelsen udgik
af fredningsbestemmelserne i forbindelse med Overfredningsnævnets
behandling af sagen og blev til et generelt forbud mod beplantning med
busk- og trævegetation uden for de eksisterende skovområder. Det er styrelsens opfattelse, at beplantning med energipil er en videregående afvigelse fra fredningen, og at der ikke kan meddeles dispensation hertil, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.
Danmarks Naturfredningsforening har i indlæg af 3. oktober 2017 til
fredningsnævnet anført, at der ikke bør meddeles dispensation til beplantning med energipil inden for fredningen, da det er en ny form for
beplantning, som ikke var kendt på fredningstidspunktet. Videre er det
foreningens opfattelse, at energipil bliver meget høj og således forringer
udsigten over dalen, ligesom det er en beplantning, som bliver stående i
mange år.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den
25. september 2017. Under besigtigelsen deltog ejendommens ejere med
rådgiver samt repræsentanter fra Frederikssund Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening og Miljøstyrelsen. Under besigtigelsen kunne
fredningsnævnet konstatere, at energipilen fremstod i en højde på ca. 6-7
m med forskellig stammetykkelse som følge af, at der ikke var høstet
samlet på hele det tilplantede areal.
Ejendommens ejer oplyste under besigtigelsen, at arealet hidtil havde
været anvendt til korndyrkning, men at jorden er af ringe bonitet, hvorfor
arealet blev tilplantet med energipil. Energipilen har en omdriftstid på ca.
20 år. Der høstes med 2-5 års mellemrum, men en del af arealet er i en
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periode ikke blevet høstet på grund af maskinproblemer. Ejer oplyste
desuden, at der var påbegyndt skovrejsning tæt på arealet.
Fredningsnævnet har med en flertalsafgørelse meddelt dispensation til det
ansøgte. Det fremgår af afgørelsen, at flertallet forstår fredningen således,
at der ikke er et almindeligt forbud mod dyrkning af flerårige afgrøder, så
længe dyrkningen ikke medfører, at arealet får karakter af skov. Dette kan
ifølge flertallet sikres ved at stille vilkår om, at afgrøden med pil høstes
minimum hvert tredje år. Flertallet har i øvrigt vurderet, at det ansøgte
ikke strider mod de hensyn, som skal varetages i naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 2-4.
Et medlem (formanden) har stemt for, at meddele afslag på dispensation
til det ansøgte. Mindretallet har bemærket, at fredningen er en status quo
fredning, og at fredningen indeholder et forbud mod beplantning med
busk- og trævegetation, ligesom planteskolevirksomhed er forbudt. Det er
mindretallets opfattelse, at den etablerede beplantning med pil må sidestilles med busk- og trævegetation i fredningens forstand, navnlig fordi
pilen har en ikke ringe højde. Mindretallet har supplerende bemærket, at
muligheden for at dyrke nåletræer med henblik på salg af juletræer eller
på skæring af pyntegrønt udgik i forbindelse med Overfredningsnævnets
behandling af fredningssagen. Det kan ifølge mindretallet ikke føre til en
anden vurdering, at energipil i et vist omfang kan sammenlignes med en
markafgrøde, idet vurderingen af, om der kan meddeles dispensation relaterer sig til en fredningsmæssig og ikke en afgrødemæssig vurdering.
2.3 Klagens indhold
Klager har anført, at tilplantning med energipil strider mod fredningens
formål, og at energipilen kan sidestilles med busk- eller trævegetation.
Klager har henvist til, at det i henhold til fredningen ikke er tilladt at foretage beplantning med buske og træer, ligesom planteskolevirksomhed er
forbudt.
Videre har klager anført, at energipil er en ny form for beplantning, som
ikke var kendt på fredningstidspunktet, og at der ikke bør dispenseres til
nye former for beplantning inden for fredningen. Hertil kommer, at energipilen bliver meget høj og derved påvirker udsigten over den fredede
dal.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer
deltaget: Thomas Steensen (formand), landsdommerne Norman Cleaver
og Henrik Twilhøj, og de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Jørgen Elikofer, Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg.
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med
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fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i
stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august
1973 om fredning af Jørlunde, Slaglunde og Sperrestrup.
Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens
formål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sammenholdt med fredningsbestemmelserne.
Det fremgår om baggrunden, at fredningen særligt har til formål at varetage de geologiske og landskabelige interesser, der knytter sig til landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi):
”Denne geomorfologiske udvikling er baggrunden for, at området i dag
fremtræder med så rig en landskabelig variation, de vidtstrakte landbrugsarealer dominerer i det kuperede terræn. I lavningerne i de udtørrede søer
brydes markarealerne af vide eng- og mosedrag. Mindre arealer er tilplantet med nåle- og løvtræer, der kontrasterer markant mod landbrugsarealerne. Landskabets sparsomme og skånsomme bebyggelse i dag bidrager
ligeledes til landskabets høje landskabsæstetiske karat. Områdets pædagogisk-videnskabelige værdi er betydelig. Fredningsbestemmelserne skal
ikke hindre velbegrundede bestræbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier, der ikke ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgangspunkt.”

I fredningens generelle bestemmelser er bl.a. fastsat følgende:
”§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs – og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§ 6. Beplantning med busk- og trævegetation udenfor de nu eksisterende
skovområder må ikke finde sted, ligesom planteskolevirksomhed ikke er
tilladt uden for de nu hertil benyttede arealer.”

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvis, at muligheden
for at foretage beplantning med juletræer og pyntegrønt, udgik af fredningsteksten i forbindelse med Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke inden for rammerne af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til den
ansøgte lovliggørelse af energipil. Det er nævnets vurdering, at den plantede energipil har en så indgribende påvirkning af de geologiske, landskabelige og landskabsæstetiske værdier, der ligger til grund for fredningen, at det er i strid med fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at
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beplantningen vedrører et forholdsvist stort areal, og at energipilen med
en højde på indtil 6-7 m fremtræder markant i landskabet.
3.2 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1.
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 13. november 2017 om lovliggørende dispensation til
beplantning med energipil på matr. nr. 51a og 4af, Jørlunde By, Jørlunde
i Frederikssund Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordsjælland (FN-NSJ-013-2017) samt for klager via klageportalen. Afgørelsen
sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk

Den 16. november 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-050-2020 – Ansøgning om lovliggørende dispensation vedrørende en tilbygning og en
overdækket terrasse på ejendommen matr. nr. 40b Slagslunde By, Slagslunde, beliggende
Gulbjergvej 77, 3550 Slangerup, Egedal Kommune.
Ansøgningen, fredningen og Egedal Kommunes udtalelse:
Egedal Kommune har den 8. september 2020 (sagsnr. 20/9584) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker lovliggørende dispensation vedrørende en tilbygning til et eksisterende beboelseshus og en overdækket terrasse. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:
”Ved ansøgning er ansøgt Egedal Kommune om lovliggørelse af en opført tilbygning på ca. 26 m²
samt en overdækket terrasse på ca. 40 m² til boligen.
Ved den fritliggende bygning (3) er ligeledes opført en overdækning denne bliver fjernet ifølge
ejers oplysninger.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Boligdelene i bygning 1 har et samlet boligareal på stueplan 118 m²+ tagetage 94 m² samlet 212 m².
Der er tillige anneks i bygning 2 boligareal stueplan 50 m² tagetage 35 m² samlet 85 m².
Fredning
Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 23. februar 1972 og Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 Jørlunde fredningen.
Formålet med fredningen er:
§1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, så at ejendommenes karakter af landbrugs –
og skovbrugsejendom så vidt muligt opretholdes.
Det fremgår særligt af § 3, at større om- og tilbygninger af eksisterende bygninger må kun finde
sted med fredningsnævnets forudgående tilladelse.
Det ansøgte er vurderet at kræve dispensation jvf. § 50 i Naturbeskyttelsesloven.
Kommunes vurdering
Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til det ansøgte, idet det ligger inden for formålsbestemmelserne for fredningen.
Det ansøgte er at betragte som en rimelig udvidelse af boligen, der sikre større brugs- og anvendelse af ejendommen.
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Det er også vores vurdering at tilbygningens arkitektur er tilpasset den eksisterende bolig.”
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet var blandt medsendt nedenstående fotos af
ejendommen:
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Høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 19. oktober 2020, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Egedal Kommune har redegjort for det ansøgte og de fredningsmæssige forhold.
På kortudsnittet er ejendommen vist med rød prik og fredningen er vist med skravering.

Det ansøgte berører ikke noget Natura 2000-område og forventes ikke at have beskadiget eller ødelagt yngle eller rasteområder for dyrearter i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelagt plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.”
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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).

4
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn,
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
En meddelt tilladelse 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.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
efterfølgende hverdag. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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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.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Aki Kollecker & Morten Blåbjerg
Marianne Michelsen Hersted
Egedal Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Egedal
Foreningen Naturparkens Venner
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord
Dansk Ornitologisk Forening
DOF København
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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 internationalt 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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 5. december 2021 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-029-2021 – Ansøgning om lovliggørende dispensation til opsat dyreshelter på ejendommen matr. nr. 1m m.fl. Jørlunde By, Jørlunde og matr. nr. 19cg Slagslunde By, Slagslunde, beliggende Slagslundevej 15, 3550 Slangerup, Frederikssund Kommune.
Fredningsbestemmelser:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
Fredningskendelsen har bl.a. baggrund i geologiske og landskabelige værdier, der knytter sig til
landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi). Fredningen er en ud af flere
fredninger i området. Det fredede landskab har i forhold til områderne øst og sydøst for en afvigende og landskabelig betydningsfuld udformning på grund af særlige afløbsforhold under isens afsmeltning fra sidste istid. Området består af brede dalstrøg, som dominerer landskabet, og er oprindeligt fortsættelsen af store tunneldalsystemer. Det fremgår bl.a. af fredningen:
”Denne geomorfologiske udvikling er baggrunden for, at området i dag fremtræder med så rig en
landskabelig lig variation, de vidtstrakte landbrugsarealer dominerer i det kuperede terræn. I lavningerne i de udtørrede søer brydes markarealerne af vide eng- og mosedrag. Mindre arealer er tilplantet med nåle- og løvtræer, der kontrasterer markant mod landbrugsarealerne. Landskabets sparsomme og skånsomme bebyggelse i dag bidrager ligeledes til landskabets høje landskabsæstetiske
karat. Områdets pædagogisk-videnskabelige værdi er betydelig. Fredningsbestemmelserne skal ikke
hindre velbegrundede bestræbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier, der
ikke ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgangspunkt.”
Fredningen er en ”status quo-fredning”, som skal sikre, at de fredede arealer bevares i en tilstand
som på fredningstidspunktet. I fredningens generelle bestemmelser er bl.a. fastsat følgende:
§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs - og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§ 2. Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse
kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning.
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes udtalelse:
Frederikssund Kommune har den 11. juni 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker nævnets lovliggørende dispensation til at bibeholde et opsat læskur til dyr.
Det samlede ansøgningsmateriale, hvortil henvises, med blandt andet placerings- og formålsangivelse af det ansøgte er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne.
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Frederikssund Kommune har i forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet blandt andet angivet, at der af hensyn til den gældende om dyrevelfærd ofte stilles krav om læskur til dyrehold. Et
læskur er på denne baggrund naturligt og sædvanligt som forudsætning for, at afgræsning kan finde
sted. Af hensyn til naturplejen i området ser kommunen gerne, at området afgræsses, idet der ellers
vil være risiko for, at området over tid springer i skov. Det ansøgte kan på den baggrund anbefales.
Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 2. juli 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan
påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.”
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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).
Fredningen er en ”status quo-fredning”, som skal sikre, at de fredede arealer bevares i en tilstand
som på fredningstidspunktet herunder at ejendommenes karakter af landbrugs - og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering af det ansøgte sammenholdt med fredningens formål at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil
stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet bemærker herved, at det ansøgte ikke påvirker landskabsformerne og landskabets sammensætning.
Fredningsnævnet bemærker herefter, at det ansøgte indgår og anvendes som en naturlig og sædvanlig del af en landbrugsejendom herunder for så vidt angår størrelse, placering og udformning. Fredningsnævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn,
som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, lovliggørende dispensation til det ansøgte.
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Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 842
af 27. juni 2016 om forretningsorden for fredningsnævn.
En meddelt tilladelse 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.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En meddelt tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. Der henvises i øvrigt til nedenstående klagevejledning.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge
lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr
på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres
den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Jakob Baruel Poulsen
Tine Poulsen
Claus Francke
Miljøstyrelsen
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Frederikssund
Friluftsrådet
Friluftsrådet Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Frederikssund
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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 internationalt 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.
2.

1)beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller
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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Naturbeskyttelseslovens § 74
Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger
af kapitel 11 a.
Stk.2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 73, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk.3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige til forholdets
berigtigelse på den forpligtedes regning.
Stk.4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er
beskyttet i medfør af loven, og et påbud om at berigtige forholdet ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.
Stk.5. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold omfattet af § 21, stk. 1, eller af regler udstedt efter § 21, stk. 2, nr. 2
og 5, ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes
regning.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 1. maj 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-36-2021 – Ansøgning om lovliggørende dispensation for et plantet læbælte på ejendommen matr. nr. 7b Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 15, 3550 Slangerup,
Frederikssund Kommune.
Fredningen:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. august 1973 om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup.
Fredningskendelsen har bl.a. baggrund i geologiske og landskabelige værdier, der knytter sig til
landskabsformerne og landskabets sammensætning (geomorfologi). Fredningen er en ud af flere
fredninger i området. Det fredede landskab har i forhold til områderne øst og sydøst for en afvigende og landskabelig betydningsfuld udformning på grund af særlige afløbsforhold under isens afsmeltning fra sidste istid. Området består af brede dalstrøg, som dominerer landskabet, og er oprindeligt fortsættelsen af store tunneldalssystemer. Det fremgår bl.a. af fredningen:
”Denne geomorfologiske udvikling er baggrunden for, at området i dag fremtræder med så rig en
landskabelig variation, de vidtstrakte landbrugsarealer dominerer i det kuperede terræn. I lavningerne i de udtørrede søer brydes markarealerne af vide eng- og mosedrag. Mindre arealer er tilplantet med nåle- og løvtræer, der kontrasterer markant mod landbrugsarealerne. Landskabets sparsomme og skånsomme bebyggelse i dag bidrager ligeledes til landskabets høje landskabsæstetiske
karat. Områdets pædagogisk-videnskabelige værdi er betydelig. Fredningsbestemmelserne skal ikke
hindre velbegrundede bestræbelser for at forskønne og udvikle stedets særlige skønhedsværdier, der
ikke ukritisk bør betragtes som endemålet, men som et udgangspunkt.”
Fredningen tilsigter at opretholde status quo som skal sikre, at de fredede arealer bevares i en tilstand som på fredningstidspunktet. I fredningens generelle bestemmelser er bl.a. fastsat følgende:
§ 1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme så vidt muligt opretholdes.
§ 2. Bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra bygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og økonomisk nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvilken bebyggelse
kan tillades opført efter forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse med hensyn til placering og
udformning.
…
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§ 6. Beplantning med busk- eller trævegetation udenfor de nu eksisterende skovområder må ikke
finde sted, ligesom planteskolevirksomhed ikke er tilladt uden for de nu hertil benyttede arealer.
§ 7. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning, opfyldning eller på anden måde.”

Ansøgningen:
Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 7. juli 2021 modtaget en ansøgning om lovliggørende
dispensation i forbindelse med et etableret plantet læbælte på ovennævnte ejendom. Det fremgår af
henvendelsen blandt andet, at læbæltet er 140 meter langt og 5 meter bredt.
I ansøgningen, hvortil henvises, er blandt andet foretaget en nærmere beskrivelse af det ansøgte læbælte, baggrunden herfor samt en angivelse af placeringen af det ansøgte. Ansøgningen er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne.
Skriftlige høringssvar:
Frederikssund Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, har den
13. september 2021 oplyst:
”Udvalget for Plan og Miljø har behandlet sagen. Udvalget har besluttet at kommunen vil overlade
det til Fredningsnævnet at tage stilling til sagen. Frederikssund Kommune har derfor ikke en anbefaling til hvilken afgørelse Fredningsnævnet bør træffe.
Vurdering af beskyttet natur.
Området var tidligere en græsmark. Luftfoto viser at arealet blev omlagt (det vil sige pløjet, harvet
og tilsået) i 2019.Der er ikke registreret beskyttet natur i området. Vi forventer derfor ikke at projektet har skadet beskyttet natur eller beskyttede arter.”
Miljøstyrelsen har den 11. oktober 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til læbælte på matr.nr. 7b Jørlunde By, Jørlunde, beliggende Slagslundevej 15, 3550 Slangerup.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 20-08-1973 om
fredning af Jørlunde.
De relevante fredningsbestemmelser synes oplyst af sagen.
Kort over det ansøgte fremgår af ansøgningsmaterialet.
Nedenstående er luftfoto fra 1973, samme år som overfredningsnævnets afgørelse. Området hvor
læbæltet nu er placeret, er markeret med rødt. På fredningstidspunktet har arealet ikke været beplantet.
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-- AKT 103609 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument Kilde: Danmark set fra luften, Det Kongelige Bibliotek
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan
påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.”
Besigtigelse:
2 ud af fredningsnævnets 3 medlemmer har den 6. april 2022 foretaget besigtigelse og afholdt møde
på ejendommen. Det medlem af fredningsnævnet, som ikke deltog i besigtigelsen, har efterfølgende
samme dato sammen med nævnets formand fra Slagslundevej beset det ansøgte læbælte og de nærmeste omgivelser hertil.
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Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog ejendommens ejere bistået af antaget advokat, ejendommens jordforpagter, samt repræsentanter fra Frederikssund Kommune og Danmarks
Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset.
Det ansøgte læhegn blev påvist. Læhegnet er placeret langs Slagslundevej. Der er vejtræer langs det
pågældende vejstykke. Navnlig langs en del af det plantede hegn er der i omgivelserne ikke betydelige terrænforskelle. Det kunne endvidere konstateres blandt andet, at der i området er spredte partier med skov, mens området i øvrigt i det væsentligste er dyrkede marker. Flere steder er der læhegn i markernes skel.
Det blev fra ansøgerside oplyst blandt andet, at ejendommen er på ca. 50 tønder land. Jorden er
bortforpagtet, og på det markstykke, hvor det ansøgte hegn er etableret skal der være afgræsning
med kvæg. Der vil blive etableret fold med sædvanligt dyrehegn hertil. Det ansøgte hegn skal sikre
læ og skygge til dyrene og er således driftsmæssigt betinget. Der er flere steder på ejendommen åbnet op med skovning af tidligere beplantning således, at ejendommen nu er mere åben, end den har
været tidligere.
Repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforening henviste i det væsentligste til indholdet af
foreningens henvendelse til Frederikssund Kommune, som er medtaget som bilag 7 i det til denne
afgørelse vedhæftede materiale.
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstemmelse hermed.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Pelle Andersen-Harrild.
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.
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan der kun meddeles dispensation i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og
levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og efter stk. 3
kan der, medmindre betingelserne i § 65, stk. 3, er opfyldt, ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier (bilag IV-arter).
Formålet med fredningen er at opretholde status quo i det fredede område og på den måde sikre, at
de fredede arealer bevares i en tilstand som på fredningstidspunktet.
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Fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Nævnet bemærker
herved, at det ansøgte ikke ændre ejendommens eller områdets karakter med primært landbrugs- og
skovbrugsejendomme.
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles dispensation til det ansøgte i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Fredningen indeholder et forbud mod beplantning med busk- eller trævegetation udenfor de nu eksisterende skovområder, ligesom planteskolevirksomhed ikke er tilladt uden for de nu hertil benyttede
arealer. Bestemmelser af en sådan karakter har typisk den baggrund, at et fredet område skal forblive åbent, og at det herunder sikres, at ind- og udsynet i området bevares. Der er i sagen ikke
grundlag for at antage, at det foreliggende beplantningsforbud er begrundet i andre forhold end
hvad følger af det nævnte. Det kan lægges til grund, at det sted, hvor det ansøgte plantebælte er placeret, på fredningstidspunktet ikke var beplantet med træer og buske og således fremstod åbent. Det
plantede bælte er placeret langs offentlig vej, og det må efter blandt andet besigtigelsen lægges til
grund, at læbæltet med tiden vil få en ikke ubetydelig negativ betydning for navnlig udsynet fra
Slagslundevej. Dette gælder uanset den eksisterende beplantning med vejtræer. Der er i fredningsafgørelsen ikke foretaget begrænsninger i det fastsatte forbud mod beplantning, der således også gælder i tilfælde, hvor et plantet hegn kan begrundes af driftsmæssige hensyn til en eksisterende landbrugsdrift. Det må antages, at en dispensation i den foreliggende sag vil kunne danne præcedens i
det øvrige fredningsområde. Under de således foreliggende omstændigheder findes det ansøgte
plantede bælte ikke at burde tillades ved dispensation. Fredningsnævnet bemærker herved tillige, at
det forhold, at der andre steder på ejendommen tidligere er foretaget rydning af eksisterende beplantning, i overensstemmelse med sædvanlig praksis ikke i sig selv kan begrunde en dispensation
til det ansøgte.
Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.
Der skal herefter foretages fysisk lovliggørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.
Det er Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed, der påser, at lovliggørelsen sker i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
efterfølgende hverdag, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Der henvises i øvrigt til nedenstående
klagevejledning.

Toftager
Nævnets formand

Vejledning om klage
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
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altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 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.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Til orientering i relation til fredningsnævnets afgørelse bilægges relevante bestemmelser fra naturbeskyttelsesloven.
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Denne afgørelse er pr. mail sendt til:
Advokat Asbjørn de Roepstorff
Frederikssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Frederikssund
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Frederikssund
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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 internationalt 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 foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

