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UDSKRIFT
a f

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS •

•

-

År 1983 den 20. juni foretoges for Fredningsnævnet
for Københavns

amtsrådskreds:
Ansøgning om tilladelse til at

F.S. 80/1983:

\;~

etablere dueslag i en mindre bygning på matr. nr. Idb

Holte,

Gl. Holte vej 24 A og B, 2840
~lte,

pA hvilken ejendom der

åen.20. august 1973 er tinglyst
fredning.
Der fremlagdes:
1) skrivelse af 20. maj 1983 fra Søllerød kommune til nævnet.

l'

2) skrivelse af 31. januar 1983 fra Søllerød Brevdueforening

•

3) tegning •

H.Henriksen,

059,

til Søllerød kommune.

4) skrivelse af 26. maj 1983 fra statsskovrider

J.U. Wedel-Heinen

til nævnet.
5) skrivelse af 27. maj 1983 fra nævnet til medlemmerne med disses
pAtegninger.
6) skrivelse af 14. juni 1983 fra Danmarks Naturfredningsforening til nævnet.

Sagen har cirkuleret.

Ingen har haft noget at

indvende mod det ansøgte, dog bemærkes, ,at Søllerød kommunen
har fremsendt

sagen til nævnet uden anbefaling.

Nævnets medlemmer
sation fra den på ejendommen

er enige om at meddele dispenden 20. august 1973 tinglyste

kendelse om fredning på ejendommen til etablering af dueslag
i en mindre bygning i overensstemmelse

med den til sagen frem-

lagte tegning.
Af hensYn

til bestemmelsen

§ 58 stk. 4 tilføjes det,

!! nævnets afgørelse foruden af an-

drageren og kommunalbestyrelsen
ningsnævnet

kan indbrings for Overfred-

af: Miljøministeren,

samt anerkendte

foreninger

lovens § 8, at klagefrlsten
værende udskrift,

og

i naturfredningslovens

Hovedstadsrådet

og institutioner

jfr. naturfrednings-

er 4 uger fra modtagelsen

!1 tillade~en

ikke kan udnyttes

løbet af klage fristen.
Sagen sluttet.

I. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644

og Amtsrådet

I. Helde-Jørgensen
cIvIldommee ""

af nærfør ud-
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U D S K R I F T
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FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR FREDNINGS-

"

NÆVNET

Ar 1988
for Københavns

FOR

KØBENHAVNS

den

24. marts

amtsrådskreds

AMTSRADSKREDS.

kl.

møde

9.30

afholdt

på Søllerød

Fredningsnævnet

rådhus,

hvor

da fore-

toges:
F.S.

26/1988:

Ansøgning
nisk

fra Kbøenhanvs

forvaltning

l) tilladelse

til etablering

af matr.nr.

areal

-•

20/4

1963

kendelse
Nævnet
l) formanden,
2) det

civildommer

af Søllerød

landsretssagfører
3) det

var mødt

kommune
Erik

af Hovedstadsrådet

Jensen.

af

på arealer

7 a, 7 l Trørød

og

af vejskråningen

af matr.nr.

Overfredningsnævnets

e

tek-

om:

regnvandsbassiner

2) regulering

amt,

(7a)

på

l eb Holte.
kendelse

af

og Fredningsnævnets

af 14/8

973

(71 og l eb)

fhv.

borgmester,

således:
I.Heide-Jørgensen.
udpegede

medlem

afnævnet,

Øigaard.
udpegede

medlem

af nævnet,

gårdejer

Poul

\

Der

-_ l)

skrivelse
ning,

fremlagdes:

af 9. marts

1988

fra Københavns

amt,

teknisk

forvalt-

til nævnet.

;

2) ;kortbilag

nr Hs 1628

og H~ 1629.

3) indkaldelse.
4) skrivelse

af 15. marts

1988

fra statsskovrider

J.U.

Wedel-Heinen

til nævnet.
For Søllerød
nisøe,
P.E.

civilingeniør
Bjørnsen

kommune

Viuff,

og Gunnar

Olsen,

K. Waage

For Københavns

amt,

Ejeren
Jensen

Faber

Pedersen,

landinspektør
Sørensen

teknisk

Ole Nørgaard.

var mødt.

forvaltning,

mødte

civil-

Krøyer.

af ejendommen

matr.

nr. 7 a Trørød

- Niels

af ejendommen

matr.

nr. 7 l Trørød

- Henrik

O.

J.

var mødt.

e

e

Larsen

Dan-

var mødt.
Ejeren

e

mødte

og agronom

Vivi

Mogens

og Rostrup.

Statsskovirder

E. Volfing

afdelingsarkitekt

udvalgsformand

For Hovedstdsrådet

ingeniør

mødte

Søllerød

kommune

er ejer

af ejendommen

matr.nr.

l eb

meddelt,

at

Holte.
Statsskovrider
han var
havde

forhindret

J.U.

i at give

Wedel-Heinen

møde,

havde

og at han ingen

bemærkninger

til det ansøgte.
Danmarks

sen var

ikke

Naturfredningsforening

og Naturstyrel-

repræsenteret.

Formanden
til mødets

og Skov-

afholdelse.

åbnede

mødet

og redegjorde

for anledingen

\\

Ingeniør

Volfing

oplyste,

at en reparation

af Helsing-

\

,ørmotorvejen

på den omhandlede

et asfalteret

nødspor

strækning

i begge

sider

indebærer

af vejen

etablering

med deraf

af

følgende

•
st87re

vandafstrømning.

vendige

og tjener

De foreslåede

til udskillelse

Bassinernes
Søllerød
endnu

ikke

er tilsendt

har været
kommunen

nordligste
Ejeren
klærede,

athan

net,

ligger

der

af hensyn

ikke
helt

tilladelse,

e
e
e

etablering

medlemmer

af bassinet,

fredet

sø, hvortil

befrygtes,

udtalte

således

der er anlagt
i søen

Søllerød

kommune

areal

ikke

er belagt

og er -

af bassi-

det er nødvendigt

lider

placeret

og var enige

aftale

§ 34, til

og tilplantning

findes

kommune.

7 l Trørød,

at placeringen
uheldig,

til-

tæt op ad en
og at det må

skade.

v/udvalgsformand

på amtets

fredninger.

Vivi

sted etableres
areal,

til afvandingsgrøften.

med

om at meddele

med Søllerød

på matr.nr.

sti,

at der på dette

motorvejen

var mødt

såfremt

efter

ejeren,

føres

under

sker

bemærkede

bassinet

nr. 7 a Trørød.

at dets udformning

bassinet

og foreslog

først

af det

af naturfredningslovens

angår

at livet

sig imod,

den

sig etablering

J. Faber,

voterede

skråninger

N.O.Jensen,

idet

sig imod etableringen

i medfør

ror så vidt
hørende

udvalg,

at sagen

gennemførelse.

dispensation

af de omliggende

oplyste,

på matr.

Henrik

udtale

drøftet.

tid siden.

op til motorvejen,

til projektets
Nævnets

teknisk

beliggende

ville

olie.

,

modsætte

7 a Trørød,

er nød-

og udformning. blev

kort

ikke

regnvandsbassin,

af matr.nr.

i

for ganske
ville

andet

v/udvalgsformanden

behandlet

Kommunen

af blandt

beliggenhed

kommune

regnvandsbassiner

larsen

Pedersen

regnvandsbassin
således

at vandet

Det bemærkes,

at dette

II

\

•

Nævnets
\ foreslåede

medlemmer

placering

voterede

af bassinet

og var enige

på matr.nr.

om, at den

7 l Trørød

ikke

kan anbefales.
I

Nævnets

medlemmer

opgravninger

til etablering

dede

under

områder

etablering

meddelte

af ledningerne,

forbehold

af skråninger,

tilladelse

af arealernes

som

vist

til de fornødne

der føres

over

retablering

på tegningen

fre-

og til

på matr.

nr.

l eb Holte.
Af hensyn.til
stk.

4 tilføjrs

det, ~

nævnets

og kommunalbestyrelsen
Miljøministeren,
ninger
fristen

er 4 uger
ikke
Sagen

afgørelse

Hovedstadsrådet
jfr.

for Overfredningsnævnet
samt

af nærværende

før udløbet

58

af andragerne

naturfredningslovens

kan udnyttes

af:

anerkendte

fore-

§ 8, ~

klage-

udskrift,

og at

af klagefristen.

sluttet.

e

I.

Heide-Jørgensen.

civildommer

e
Erik

foruden

og Amtsrådet

fra modtagelsen

§

i naturfredningslovens

kan indbringes

og institutioner

tilladelsen

e

bestemmelsen

- formand.

0igaard.

Udskriftens

Poul

rigtighed

Jensen.

bekræftes:
, den 29. marts

1988.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644
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U D S K R I F T
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a

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
NÆVNET

FOR

Ar 1991
Københavns

FOR

KØBENHAVNS

den

22.

FREDNINGS-

AMTSRADSKREDS.

maj

foretoges

for Fredningsnævnet

for

amtsrådskreds:

F.S.44/1991:

Ansøgning
ring

om tilladelse

til

af beplantningen

matr.

og regulering

IIBrillernesll

af søen

nr.l

turpark,

soigne-

østbred

Iv Holte,

-

Søllerød

Na-

"Brillernell.

§ 34.

Der
l) skrivelse
2) fotokopi

e
e
e

Ginmann

af

fremlagdes:
15.

april

af skrivelse
- Harboe

1991

fra

af 12.m

- Borup

Søllerød

arts

- til

1991

Søllerød

kommune

til

nævnet.

fra Landskabsarkitekter

A/S,

kommune.

3) 2 kortbilag.
4) fotokopi

af nævnets

5) skrivelse
Søøensen

kendelse

af 16.april
med

6) skrivelse

1991

fra

nævnet

august
til

1973.
statsskovrider

K. Waage

påtegning.

af 14.

maj

1991

fra

udpegede

medlem

afllnævnet,

Øigaard,

og det

af Københavns

Osterkruger,

af 14.

med

påtegninger.

nævnet

fhv.

til det

borgmester,

amt

udpegede

af Søllerød

kommune

landsretssagfører
medlem

af Inævnet,

Erik
Jørgen

..
Søllerød
sålydende

kommunes

skrivelse

af 15.

april

1991

har

indhold:

Vedr.: Matr. nr. lIv

Holte, Søllerød Naturpark, "Brillerne".

på andelsboligforeningen Brillernes vegne har landskabsarkitekterne Ginman,
Harboe og Borup i skrivelse af 12.3.1991 ansøgt om tilladelse til soignering
af beplantningen og regulering af søen "Brillernes" østbred på den kommunalt
ejede ejendom matr. nr. lIv Holte, som er beliggende umiddelbart vest for
den under opførelse værende andelsboligbebyggelse Brillerne på ejendommen
matr. nr. 1 lu Holte, jfr. vedlagte oversigtkort af 10.4.1991.
Formålet med ansøgningen er dels ønske om mere indblik fra bebyggelsen til
søen og den østlige del af ejendommen, som boligforeningen er forpligtet til
at vedligeholde, men især at undgå opsætning af et "børnesikret hegn" omkring
søen og i stedet give den østlige breds eksisterende skråninger en mindre
hældning med et 1 m bredt vandret reposareal mellem ny skråningsfod og vand./. arealet, som vist på vedlagte snittegning og ansøgning •
Hele ejendommen er fredet ved deklaration af 14.8.1973 for matr. nr. 1 a Holte
- "Holtegård" -, og beliggende i byzone, i modsætning til den øvrige del af
naturparkens arealer, som er landzone.
Den vestlige del af ejendommen er udlejet til og vedligeholdt af Søllerød
Golfklub.
Kommunalbestyrelsens byplanudvalg har den 9.4.1991 behandlet sagen og kan
hermed anbefale det ansøgte overfor fredningsnævnet.
Endvidere godkendte kommunalbestyrelsen at lade hele den fredede ejendom
tilbageføre til landzone.

e
e

e

Sagen
at meddele
den

har

tilladelse

af nævnet

den

cikuleret,
til

14.

det

august

Af hensyn

til

og der

ansøgte
1973

er i nævnet

under

afsagte

bestemmelsen

enighed

forudsætning

kendelse

nøje

om

af,

at

overholdes.
§ 58

i naturfredningslovens

\

st. 4 tilføjes

det,

kommunalbestyrelsen

at nævnets
kan

afgørelse

indbringes

foruden

af andrageren

for Overfredningsnævnet

af:

og

-"l\

Miljøministeren
stitutioner

og Amtsrådet
jfr.

samt

naturfredningslovens

uger

fra modtagelsen

ikke

undyttes

af nærværende

før udløbet
Sagen

anerkendte

foreninger

§ 8, ~

udskrift,

klagefristen
og ~

og

iner 4

tilladelsen

af klage fristen.

sluttet.

l. Heide-Jørgensen.
civildommer

Udskriftens

rigtighed

- formand.

bekræftes:
, den

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskrerl'
Gentofte civilret
Rygardsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

22.

maj

1991.

/'~~~øt:i
civildommer

e
e

e

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej 1
2860 Søborg

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 6932 19
Telefax 39 66 10 48

Gladsaxe, den 27.9.1994
FRS nr. 48/94 BH

Søllerød kommune
Byplanafdelingen'
Rådhuset
2840 Holte

Vedr.

jr. nr. PLA94230

Holte,

træfældning

matr. nr. 1 v

Gl. Holte.

Søllerød

kommune

Brillerne

har ved skrivelse

ansøgt om tilladelse

ved vandhullet
Søllerød

kommune,

færdiget

notat anført:

Brillerne

af 19. juli 1994 på vegne ABF

til at fælde et birketræ,

Parkafdelingen,

har besigtiget

har

l

et til brug for sagen ud-

birketræet,

som ønskes

fældet ved

(se kort bilag)

Træet er cirka 50 år gammelt,
stammediameter

er cirka 6-8 m. i højden og har en

på cirka 50 cm. Træet hælder mod bebyggelsen,

ket gør en potentiel

mindre

kan godt blive

er der en bredkronet
og

grønne

stående

nogle år endnu.

birk lige opad, der opfylder

naturpræg,

hvil-

fare. Træet har 2 skader på stammen,

den ene på nord siden, ved roden, hvor der er begyndende
Birketræet

der står

på matr. nr. 1 v Holte, Gl. Holte.

"Parkafdelingen

ta\

ved Brillerne,

der

ønskes

i

et

råd.

Imidlertid
det frodige

område

af

denne

karakter.
Vi kan derfor

anbefale

der efterplantes
med en minimun
plantet

~D
FH::. T

\1..\\

'l.

med eventuel
højde på

på fællesarealet

/\

~OO'2>\

fældningen,

dog på betingelse

3 birketræer,

af, at

(Eetula pendula) ,

175 - 200 cm. De nye træer
som angivet på bilaget."

foreslås

\,

-

Søllerød

kommune

har

2 -

tiltrådt

Parkafdelingens

anbefaling

af

det ansøgte.
Københavns

amt har

i skrivelse

at amtet er enig i Søllerød
har

tilføj et,

at

træerne

af 7. september

kommunes
skal

1994 anført,

vurdering

plej es,

samt

kendelse

af

af sagen,
krævet

men

garanti

for, at træerne plejes.
Det

hedder

i

fredningsnævnets

14.

august

1973

bl.a. :

"
2) Det er for at bevare
lerne fremdeles

tilstanden
landbrug,

arealerne

efter anvisning

som hidtil benyt-

forbudt:

med træagtige

udover ønskelig

at area-

og det er uden særlig tilla-

delse fra de påtaleberettigede

beplantning

forudsat,

og i samme udstrækning

tes til almindeligt

e) at tilplante

således

planter,

udtynding,

af de i punkt

at fjerne

der skal foretages

3) nævnte institutioner.

"
Fredningsnævnet
i notatet
gelse

herved

fra Parkafdelingen

af,

dersom

meddeler

at

der

foretages

tilsynsmyndigheden

tilladelse

anførte

betingelser

genplantning

i sommeren

af denne

relsen
uger

skrivelse

og Danmarks

4t

Tilladelsen

fremsendt

kan

klage

måtte

til

§

konstatere,

til Skov- og Naturstym.fl.,

til nærværende

jf. lov om naturbeskyttelse

må i henhold

1998,

er gået ud.

Naturfredningsforening

fra modtagelsen

over afgørelsen,

er

på de

og på betin-

i efteråret

1998

at et eller flere af erstatningstræerne
Kopi

til fældning

§

der inden

4

fredningsnævn
86 og § 87.

87, stk. 3, ikke udnyttes,

før

-

klagefristen

er

udløbet,

3 -

eller

behandlingen

af

en

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

tilladelsen,

§

50, stk. l, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt.

Hans Chr. Poulsen
formand.

inden

FREDNINGSNÆVNET
Fremtidsvej l
2860 Søborg

REG. i~R. 5bC9 5 .00

FOR KØBENHAVN

Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 66 1048

"

Gladsaxe, den 31.1.1995
FRS nr. 81/94 BH

,ja.

FEB. ",

r

Søllerød kommune
Rådhuset
2840 Holte

Vedr.

jr. nr. PLA94371

Holte, Gl. Holte.
Fredningsnævnet
ladelse

træfældning

meddelte

Søllerød

i efteråret

1998 måtte konstatere,

ningstræerne

3 birketræer,

der står

(Betula pentu-

1998, dersom

af, at der

tilsynsmyndigheden

at et eller flere af erstat-

er gået ud.

kommune

har i skrivelse

af 30. november

1994 meddelt,

ABF Brillerne

har klaget over den angivne placering

ningstræerne,

hvorfor

befalet

1994 til-

på 175-200 cm og på betingelse

genplantning

i sommeren

af 27. september

kunne fælde et birketræ,

med eventuel

la) med en minimumshøjde

r.A

ved skrivelse

på matr. nr. l v Holte, Gl. Holte, på betingelse

af, at der efterplantes
foretages

matr. nr. l v

FRS 48/94.

til, at ABF Brillerne

ved vandhullet

ved Brillerne,

Søllerød

en anden placering

kommune

at

af erstat-

efter besigtigelse

har an-

af træerne.

1

1-

Københavns

amt har ingen bemærkninger

Fredningsnævnet
fældningen

meddeler

på betingelse

træer,

som beskrevet

vember

1994

ning

herefter

i Søllerød

1998,

1998 måtte konstatere,

tilladelse

dersom

kommunes

af, at der

placering.

til at foretage

af, at der efterplantes

og på betingelse

i efteråret

til den ændrede

med 3 birke-

skrivelse
foretages

tilsynsmyndigheden

af 30. nogenplanti sommeren

at et eller flere af erstatningstræer-

ne er gået ud.
Kopi
~

af denne

skrivelse

relsen og Danmarks

A

D

er fremsendt

til Skov-

Naturfredningsforening

\ L t \ / I ~00

Ol

\ \\

0\

og Natursty-

m.fl. Der kan inden

..

'I,

'

- 2 -

4 uger fra den dag, nærværende
til nærværende

fredningsnævn

turbeskyttelse

§

Tilladelsen
klagefristen

er modtaget,

over afgørelsen,

klages

jf. lov om na-

86 og § 87.

må i henhold
er

afgørelse

til

udløbet,

§

eller

87, stk. 3, ikke udnyttes,
behandlingen

af

en

før

eventuel

klage måtte være afsluttet.
I henhold

til naturbeskyttelseslovens

stk. 2, bortfalder
3 år efter,

•

tilladelsen,

§

50, stk. l, jf. § 66,

hvis den ikke udnyttes

at den er meddelt .

Hans Chr. Poulsen
formand.

inden
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

27 AUG.1997
Gladsaxe, den 26/08-97
FRS nr. 13797 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Øverødvej 2
2840 Holte

REG. NR.

•

5lo~~, 00·

Vedr. jr. nr. BY971339 - Beskæring af træer ved Brillerne.
Ved skrivelse af 11. marts 1997 har Københavns Amt, Teknisk forvaltning, til
fredningsnævnet fremsendt en ansøgning fra anlægsgartner Lars Knudsen og
Grundejerforeningen Brillerne ved Christine Hartmann om tilladelse til beskæring af træer på et fredet område på fællesarealet tilhørende grundejerforeningen. I fremsendelsesskrivelsen meddelte amtet, at det efter en besigtigelse
kunne tiltræde det ansøgte.
Søllerød Kommunes byplanafdeling meddelte i skrivelse af 9. april 1997 (modtaget i fredningsnævnet den 17. april 1997), at den kunne anbefale det ansøgte.
Københavns Amt har ved skrivelse af 23. maj 1997, suppleret ved skrivelse af
2. juni 1997, meddelt, at den berørte ejendom, matr. nr. 1 Iv Holte, er udstykket af ejendommen, matr. nr. 1 a Holte. Den pågældende ejendom er fredet
ved kendelse af 14. august 1973. I kendelsen er bl.a. anført, at ejendommen
fredes med det formål at bevare det for denne karakteristiske landskabsbillede, som i det væsenligste er bestemt af åbne marker til landbrugsformål. Det
er således forbudt eksempelvis at anvende arealerne til havebrug og gartneribrug, der ændrer det karakteristiske landskabsbillede. Det er endvidere forbudt
at tilplante arealerne med træagtige planter og at fjerne beplantning ud over
ønskelig udtynding.
På fredningsnævnets foranledning har byplanafdelingen ved skrivelse af 7. august 1997 (modtaget 14. august 1997) på et vedlagt kortbilag anført, hvilke
træer, der ønskes beskåret.
Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den ansøgte beskæring, såfremt denne foreøc/

/.(.,/ / /

~ e

C)

.u I

,." l l

-2 tages i overensstemmelse med det til skrivelsen af 7. august 1997 viste
kortbilag af 5. august 1997 og i overensstemmelse med den beskrivelse, som
er foretaget i skrivelsen af 9. april 1997.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

k~7~

Hans Chr. Poulsen
formand.

Modtaget i
Skov.

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN

REG. HR.

j 5 JUNI 2000

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 1048

Søllerød

1\1Ilturstyrelsen

OP.

5ro~S. 00

Gladsaxe, den 14106-00
FRS nr. 1912000 - jm

kommune,

Byplanafdelingen

Rådhuset
Øverødvej
2840

2

Holte

Vedr. midlertidig

byggeplads

på matr.nr.

De har i skrivelse

af ll. april

maet Per Aarsleff,

ansøgt

tidig byggeplads
Placeringen

2000, på vegne

om dispensation

på ovennævnte

ejendom

er vist på rids, vedlagt

I fremsendelsesskrivelsen

l a Holte By, Gl. Holte.
af entreprenørfir-

til at indrette

indtil

primo

midler-

august

2000.

den midlertidige

dis-

ansøgningen.

har De anbefalet

pensation.
Ejendommen

er

af

omfattet

fredningsdeklaration

det er forbudt

1973, hvorefter

der, skure og lignende

eller

at bebygge

anbringe

af

arealet

ledningsmaster

14.

august

og opføre
eller

bo-

skæm-

mende indretninger.
Københavns

amt har i skrivelse

af 17. maj 2000 tiltrådt

ansøgnin-

gen.
Entrepenørfirmaet
pladsen

har efterfølgende

telefonisk

meddelt,

at bygge-

er indrettet.

~
~

C; Fredningsnævnet
,.:J

bedes

,

påtalt,

___ stemmelserne,

meddeler

herved

at pladsen

er

dispensation

indrettet

før dispensationen

til det ansøgte.

i strid

med

Det

fredningsbe-

er givet.

J

Kopi af denne

og Danmarks

skrivelse

er fremsendt

Naturfredningsforening

den dag, denne afgørelse

til Skov- og Naturstyrelsen

m.fl. Der kan inden 4 uger fra

er modtaget,

klages

til Naturklagenævnet

- 2 over afgørelsen.
indgives

Klagen

skriftligt

ningsnævn,

skal

inden

der videresender

ifølge

fristens

lov om naturbeskyttelse
udløb

til

nærværende

den til Naturklagenævnet.

Hans Chr. Poulsen
formand
c.c.

Københavns

amt

Skov- og Naturstyrelsen

4t

Danmarks

Naturfredningsforening

Danmarks

Naturfredningsforening,

Dansk Ornitologisk
Friluftsrådet

()

Forening,

lokalkomite

i Søllerød

att Knud Flensted

§

87

fred-

•
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FREDNINGSNÆVNET

FOR KØBENHA VN

FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19

Københavns amt
Teknisk forvaltning
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Gladsaxe, den 13. maj 2003
FRS 13103 BH

Modtaget j

Skov..09 Naturstvrelsen
'j

4 ~1AJ 2003

Jr. nr. 9851362-2 - dispensation til nedlægning af nyt 132k Velkabelsystem
Helsingørmotorvejen i Lyngby- Taarbæk og Søllerød kommune

langs

Københavns amt har den 3. april 2003 fremsendt en ansøgning fra landinspektørfirmaet LE34 vedrørende dispensation til nedlægning af kabler vedrørende dispensation
til nedlægning af kabler langs Helsingørmotorovejen. Kablerne ønskes nedlagt over
en længere strækning og passerer følgende fredninger:
Maltegårdsfredningen

af den 20. april 1963

2 g / / ~O O

Det fremgår af bestemmelserne § 2h: "Det er uden særlig tilladelse forbudt at foretage afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon--"
af den 14. august 1973 ,$-6 t~
-.O (J
Det fremgår af bestemmelserne § 2f: liDet er uden særlig tilladelse forbudt at foreta~

Holtegårdfredningen

ge afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon--"

9;;

af den 15. februar 2001 ;Z
.2 . (10
Det fremgår af bestemmelserne § 2: "Det fredede område skal bevares i dets nuvæMølleåfredningen

rende tilstand. Der må således ikke bl.a. ikke foretages terrænændringer"
Ermelundskilefredningen

af den 18. september 2002

79 J~

Qd

Det fremgår af bestemmelserne § 2: "Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således ikke bl.a. ikke foretages terrænændringer.
II

-..
()

a

Københavns amt har i fremsendelsesskriveisen vurderet, at der ikke ved den ansøgte
kabellægning, som er en landskabelig forbedring, sker ændringer af det naturlige terræn. Amtet har derfor indstillet, at der meddeles dispensation.
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af, at
terræænet retableres.
Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Side 2/2
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

er udløbet,

I henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
delsen, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

la.ll~rttr ~ au-&~
Hans Chr. Poulsen
formand

tilla-

• FREDNINGSNÆVNET

FOR KOBENHAVN

Dommerkontoret
Hummeltoftevej 10
2830 Virum
Telefon: 45 85 33 55
Telefax: 45853319

Den 12. september 2007
FRS nr. 41/06 sum

SeAN" N ET

Rudersdal kommune
Byplan
0verødvej 2
2840 Holte

Sagsnr. 2007-0347. Ansøgning Om dispensation til etablering af midlertidig byggeplads/oplag for NESA
Ved skrivelse af 17. august 2006 ansøgte Søllerød kommune om dispensation fra fredningskendelsen af 14. august 1973 for Holtegård til etablering afmidlertidig byggeplads/oplag for NESA på matr.nr. la og Idb Holte by, GI. Holte. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har Rudersdal kommune sendt yderligere oplysninger, senest ved skrivelse af 11. juli 2007.
Det fremgår af sagen, at der i forbindelse med kabellægning af luftledninger er behov
for at kunne stille et areal til rådighed for NESA som byggeplads med mandskabsskure, materialeskure, materialeoplagring såsom kabelruller, paller, grus, sand og muld,
materiel såsom lastvogne, traktorer, personbiler og trailer med minigravere samt midlertidig deponering af råjord inden bortkørsel.
Københavns Amt anbefalede ved skrivelse af 29. november 2006, at der bliver meddelt
dispensation for perioden indtil 31. december 2008, såfremt der sendes yderligere oplysninger fra kommunen.
I skrivelse af22. maj 2007 fra Rudersdal kommune er oplyst følgende:
"Oplagspladsen skal have fast belægning og der foretages ikke terrænreguleringer.
Fast belægning opbygges med et bærelag og belægges med asfalt. Der skal etableres
kantafgrænsning og afvanding der tilsluttes kloak i GI. Holteve} -for at sikre at forurenet vand ikke løver udenfor pladsens areal. "
"Retablering. Efter benyttelse skal asfalt og bærelagfjernes og bortskaffes. Tilslutningen til kloakken i GI. Holteve} skal graves op og der bliver grubbet og sået til med
græs. Der ses ikke at være problemer med at retablere arealet til oprindelig udseende."
Miljøcenter Roskilde har i skrivelse af 11. juni 2007 henholdt sig til Københavns Amts
skrivelse af 29. november 2006.

Side 2/2

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
den ansøgte dispensation indtil den 31. december 2008 til etablering af midlertidig
byggeplads/oplag for NESA på matr.nr. la og Idb Holte by, GI. Holte, på betingelse af,
at der sker retablering som beskrevet i skrivelsen af 22. maj 2007.
Kopi af denne skrivelse sendes til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse
§ 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til Fredningsnævnet, der videresender den
til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. tilNaturklagenævnet, der vil sende en opkrævning på gebyret,
når klagen er modtaget fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller
behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

L~tLrVZf~
Hans Chr. Poulsen
formand

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Rudersdal Kommune
Att.: Lone Wille Jørgensen

Retten i Lyngby
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 99 68 48 00
kobenhavn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
FN-KBH-7-2019

Via e-post: LWJ@rudersdal.dk

Den 25. marts 2019

Holtegård– Læskur for heste og kreaturer
Over for fredningsnævnet er der ansøgt om dispensation til etablering af et læskur for heste og
kreaturer på ejendommen matr.nr. 1a Holte By, Gl. Holte, beliggende Gammel Holtevej 18 i
Gl. Holte. Læskuret indgår ikke som en del af en landbrugsmæssig drift, men i plejen af udyrkede arealer. Projektet er nærmere beskrevet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet.
Den nærmere placering fremgår af følgende kortudsnit:

Sagens oplysninger
Fredningsforhold
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. august
1973 om fredning af Holtegård
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:
”…

Side 1 af 5

1. Ejendommen fredes med det formål at bevare det for denne karakteristiske landskabsbillede, således som det nu findes, og som i det væsentligste er bestemt af åbne marker til
landbrugsformål.
2. Det er for at bevare tilstanden således forudsat, at arealerne fremdeles og i samme udstrækning som hidtil benyttes til almindeligt landbrug, og det er uden særlig tilladelse fra
de påtaleberettigede forbudt:
a. at udstykke arealerne,
b. at bebygge arealerne, undtaget herfra er avls- og beboelsesbygninger, nødvendige
for arealernes drift. Sådanne bygninger og indretninger samt ombygning af eksisterende bygninger eller genopførelse efter brand skal med hensyn til udseende
og placering godkendes af [Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og
Fredningsplanudvalgene] …”

Internationale naturbeskyttelsesområder
Der findes ikke internationale naturbeskyttelsesområder i relevant afstand fra ansøgers ejendom.
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse.
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til fredningsnævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF
Rudersdal Kommune fredningstilsyn har med henvisning til, at læskurets tag udføres med sedum, udtalt sig til støtte for projektet på vilkår af,
a) at læskuret placeres i niveau med det eksisterende terræn,
b) at der ikke foretages rydning af fredet og afskærmende beplantning, og
c) at der ikke etableres nogle former for belysning i og omkring læskuret.
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt kommunens anbefaling.
Afgørelsen er truffet af formanden for Fredningsnævnet for København i medfør af § 10, stk.
5, i bekendtgørelse nr. 1487 af 4. december 2015 om forretningsorden for fredningsnævn.
Fredningsnævnets afgørelse
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til udførelse af projektet, på vilkår af
a) at læskuret placeres i niveau med det eksisterende terræn,
b) at der ikke foretages rydning af fredet og afskærmende beplantning, og
c) at der ikke etableres nogle former for belysning i og omkring læskuret.
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at der er tale om et meget begrænset indgreb, der har til
formål at fremme plejen af det fredede areal.
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven.
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.
Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.

Med venlig hilsen

Søren Holm Seerup
formand

Andre modtagere af denne afgørelse
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Klagevejledning
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,
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•
•
•
•
•

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.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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