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Ved skrivelse af 16. oktober 1975 har Danmarks Natur-
fredningsforening rejst sag om fredning af 4 arealer 1 Sølle-
rød kommune, nemlig:
Gruppe l:

Arealet ved Søbakkevej mellem Kirkeskoven og "Sødal",
omfattende matr. nr. 3 d og matr. nr. 21 af Søllerød by og sogn.
Gruppe 2:

" Arealer i Trørød, syd for Kohavevej, mellem Aldersrovej
og Tuemosen, omfattende matr. nr. l u Holte by, Gl. Holte sogn,:
dele af matr.. nr. 3 at, 3 as, 3 ar, 3 aq, 3 ap (hele ejendommen),
og matr. nr. 5 co Trørød by, Gl. Holte sogn (hele ejendommen),
Gruppe 3:

Arealer mellem Rundforbivej og Kratmosevej, omfattende
matr. nr. 52 og del af matr. nr. 7 ba Nærum by, Gl. Holte sogn,
samt dele af matr. nr. 4 m, 5 f, 2 d, 3 d og 9 ef Trørød by, Gl.
Holte sogn, og
Gruppe 4:

Arealer i Trørød, langs Kiehanerenden~ vestside, nord for
Højbjergvej og øst for Bakkevej, omfattende hele matr. nr. 5 ~~

Trørød by, Vedbæk coen~ inclusive den fredskovspligtige del
af matrikelnummeret.

Bekendtgørelse om frednj.nessar:en har w'"]retinc1.r.ykkDt1
Statstidende , "Søllerød Nytn 00; n~)('t grønne Områdp-""
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Sagen har været behand~et i nævnet på en række møder,
og der er foretaget besigtigelse af arealprne.

Fredningspåstanden er sålydor':de:
l. Bebyggelse skal ikke være tilladt. Genopførelse og tilbygning

til eksisterende bebyggelse samt ombygning, hvorved bebyggel-
sens ydre ændres, kan dog finde sted med fredningsnævnets til-
ladelse.

(4t 2. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses-, caæ-
pingvogne, boder, skure, drivhuse, mistbænke, telte, master,
tårne eller andre sk~mEende indretninger.

3. Arenlerne må ikke benyttes til parkerings- eller oplagspladser,
rnotorbaner eller lienende.

:=.4. I områderne må der ikke etableres losseplads, ligesom affald
ikke må henkastes.

5. Arealerne må ikke udstykkes.
6. på de fredede arealer er ændringer af terrænet eller terræn~o~-

~e~~e, herunder udnyttelse af forekomster i jorden sa~t o~fy~i-
ning eller planering, ikke tilledt.

Itt 7. stengærder må ikke nedarydes.
e 8. Vandløb og grøfter In0. i~,,:!-:::e r0rlægge~ eller for12_'cses.

9. De eksisterenc~e 'be~ro~.:nineerna ikke afdri "es '...~denf~ed:ni:::lbSn.:DV-
net0 codlcendelse. Eornal forst:!..igtYl!di~6ShuGst kar~.for~tc=:t(jt~s.
Den del af I!latr.nr. 5 dm T:,ør0d b~"', Vedb~l-:: se.:::;:"'.., Cl.er er frenskovs-
pligtig, pålægge c bøgeskovspli~t - ~fr. kort.

lo. Nyplnntning eller

fir-r1e nted.
,
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ll. Gartner1brug, der ændrer det ønskede landskabsbillede, er ikke

tilladt.
12. Reklamering og skiltning må ikke finde sted i området.
13. Veje må ikke anlægges i området.
14. Fredningen skal ikke v~re til hinder for, at de påtaleberet-

tigede, uden bekostning for ejeren, igennem en passende 1and-
skabsp1eje kan foranledige, at den ønskede naturtilstand op-
retholdes i området.

15. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Københavns amtsråds-
4It ltreds, Søllerød kommune, Fredningsplanudva1get for Frederiksborg,

Roskilde og Københavns amter og Danmapks Naturfredningsforening.

•
<

Ved nævnets kendelse af 12. marts 1976 toges fredn~ngspå-
standen ikke til følge for så vidt angår det ovenfor under punkt l)

--- ._--
nævnte areal.

.For så vidt angår den under punkt 2) nævnte ejendom, matr.
nr. l u Holte by, Gl. Holte soen, er sagen efter besæring af ejeren,
Københavns amtskommune, udsat på afslutnin8 af amtskommunens over-
vejelser om ejendommens fremtidige udnyttelse.

For så vidt angår den ligeledes under punkt 2) nævnte
ejendom, matr. nr. 5 co Trørødby, Gl. Holte sogn, er saGen efter
begæring af ejeren, Fortunat Vidonok, u~sat på forelæggelse af hans
bebyggelsesplaner for Søllerød kommune og Hovedstadsrådet.

På møder den 27. aucu.st. og den 2l}. geptember 1076 blev
sagen for de øvrige ejennommes ve~kommende optaget til kendelse.

Til fredninesmøderne har for s~ vidt an~år disse ejen-
domme været indkaldt følGende:
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Søllerød kommune; o--

Danmarks Naturfrednlngsforening,
..... ~-

"-.-

Fredningsplanudvalgene,
Hovedstadsrådet,
Statens kommitterede i byplansager,
Statens konsulent i fredningssager,
Københavns kommune,

'. Frederiksberg kommune,
Københavns amtskommune,

It Københavns amtskommune, teknisk forvaltning,
}liljøministeriet,
Naturfredningsrådet,

~
Fredningsstyrelsen,
statsskovrider A. Tage-Jensen,
statsskovrider J.U. Wedel-Heinen.
matr. nr. 3 at Trørød by, Gl. Holte sogn - ejer, Lizzie Fritze Furø
samt panthavere, Bikuben, Statskassen, Kreditforeningen Danmark og
Privatbanken i København A/S, Trørød afdeling.
matr. nr. 3 as Trørød by, Gl. Holte sogn - ejer, r~rgot B. Juulee Dockner, samt panthavere, Biln1ben, Statskassen, Forenede Kredit-
foreninger, translatør O. Christenson, Paula Helnigh under besty-
relse af Privatbanken, forvaltningsafdelingen, politiassistent Kai

Kryger, overassistent frk. G. Hirschsprung samt Privatbanken, Holte
afdeling.
matr. nr. 3 ap Trørød by, Gl. Holte sogn - Tuemosens vejlav v/Erik
Dockner.
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matr. nr. 3 ar Trørød by, Gl. Holte sogn - ejer, Helge Louis
Pedersen samt panthavere, Bikuben og Statskassen.
matr. nr. 3 aq Trørød by, Gl. Holte sogn - ejer, Carl F. Loldrup

"~ samt panthavere, Bikuben, Statskassen, Forenede Kreditforeninger
og Handelsbanken, Holte afdeling.
matr. nr. 9 ef Trørød by, Gl. Holte sogn - ejer, Knud Hodal og

4t panthavere, repræsentant Frode Jensen og Privatbanken, Lyngby
afdeling. Endvidere har været indkaldt Knud Hodal's advokat,

• advokat Bo Vilstrup •
matr. nr. 5 f, og 2 d Trørød by, Gl. Holte sogn samt matr. nr. 52
Nærum by, Gl. Holte sogn - ejer, Erik V. Harboe samt panthavere,
grosserer Keld Kristo! Albinus Larsen c/o Handelsbanken Gl. Torv
afdeling samt Privatbanken, Holte afdeling.
matr. nr. 3 d Trørød by, Gl. Holte sogn, ejer, Viggo Petersen samt ..' .

panthavere, 0stifternes Husmandskreditforening (nu Forenede Kredit-
foreninger),"Sparekassen for Lyngby og Omegn-Bikuben samt Privat-
banken, Trørød afdeling.
matr. nr. 4 m Trørød by, Gl. Holte sogn, ejer, G. Dilling samt
panthavere, 0stifternes Kreditforening, overassistent G. Dilling
Nielsen c/o Holte Bank og Søllerød kommune.
matr. nr. 7 ba Nærum by, Gl. Holte soen, Rundforbiskolen, Skolefor-
valtningen, Søllerød kommune, samt panthaver, Kreditforeningen Dan-
mark.
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matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn, ejer, F.D.F. Frederiks-
berg og panthaver, Østifternes Kreditfore~ing, samt 1 henhold
til tinglyst deklaration: Landsforbundet Frivilligt Drengefor-
bunds Hovedbestyrelse.

Ejendommene ejes ifølge tingbogen af følgende og er af areal som
følger:
-----------------------------------------------------------------Ad gruppe 2:
matr. nr. 3 at Trørød by, Gl. Holte sogn, Lizzi Fritze

• Furø, 2059 m 2 - hele ejendommen.
matr. nr. 3 as Trørød by, Gl. Holte sogn,· fru Margot Benice Juul
Dockner, 2589 m2 - hele ejendommen.
matr. nr. 3 ap Trørød by, Gl. Holte sogn, Tuemosens Vejlav,
28015 m2 - hele ejendommen.
matr. nr. 3 ar Trørød by, Gl. Holte sogn, Helge Louis Petersen'
2674 m2 - hele ejendommen.
matr. nr. 3 aq Trørød by, Gl. Holte sogn, Carl F. Loldrup,
5867 m2 - hele ejendommen.

Hr. Helge Louis Petersen har forbeholdt sig et ikke
nærmere opgjort erstatningskrav.

De øvrige ejere har frafaldet erstatning under den
forudsætning, at der ikke i forbindelse med fredningen tillades
almenheden adgang til arealerne.
Ad gruppe 3:

-------------
Ejendommene ejes ifølge tingbogen af følgende og er af areal
som følger:

---------~-------------------------- ~. . --------------------
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matr. nr. 5 f og matr. nr. 2 d Trørød by, Gl. Holte sogn, samt
matr. nr. 52 Nærum by og sogn, lan~lnspektør Erik V. Harboe,
henholdsvis 5000 m2, 4490 m2 og 58?0 m2 - hele ejendommene.

~
matr. nr.'3 d Trørd by, Gl. Holt~ sogn, Viggo Petersen,
6312 m2 - hele ejendommen.
matr. nr. 4 m Trørød by, Gl. Holte sogn, G. Dilling, 2500 m2 -
hele ejendommen.
matr. nr. 7 ba Nærum by, Gl. Holte sogn, Søllerød kommune,
68338 m2 - hele ejendommen.
matr. nr. 9 ef Trørød by, Gl. Holte sogn, Knud Hodal,
4591 m2 - hele ejendommen.

Søllerød kommune ha~ som ejer af matr.nr. 7 ba Nærum
by, Gl. Holte sogn, frafaldet krav om erstatning.

Landinspektør Erik V. Harboe, Viggo Petersen og G.
Dilling har påstået sig tillagt en erstatning svarende til halv~
delen af grundværdien ifølge 15. almindelige vurdering og har op-
gjort deres krav således:
Landinspektør Erik V. Harboe:
for matr. nr. 52 Nærum, 1,6 ha. II 1 kr. pr. m2
for matr. nr. 2 d Trørød, knapt 1 ha. å 5 kr. pr • m2
for matr. nr. 5 :f Trørød, knapt 1 ha. å 5 kr~ pr. m2

I
I
I

Viggo Petersen for matr. nr. 3 d Trørød
4200 m2 å lo kr.

",G. Dilling for matr. nr. 4 ro Trørød
ca. 7000 m2 å 5 kr.

16.000,00 kr.
48.000,00 II

48.000,00 kr.
112.000,00 kr.

42.000,00 kr.

35.000,00 kr.
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Efter forhandling herom er der mellem disse ejere og
Danmarks Naturfredningsforening opnået enighed om, at den oprin-

':\

deligt nedlagte fredningspåstand ændres således:
punkt 5: ordlyden ændres til:

"Arealerne må ikke udstykkes, medmindre udstykningen
tilstræber overførelse af areal til forening med anden fredet
ejendom".
punkt 7: udgår i sin helhed.
punkt 11: udgår i sin helhed.

Ejerne har endvidere påstået ordet "ønskede" i

punkt 14 ændret til "eksisterende" og har henstillet, at på-
taleret efter fredningsdeklarationen alene tillægges nævne~

s
og Danmarks Naturfredningsforening.

Ejeren af matr. nr. 9 ef Trørød, Knud Hodal, har ned-
lagt påstand principalt om, ~ ordene "drivhuse" og "mistbænk~" .
udgår af fredningspåstandens punkt 2, at punkt 6 ændres til:
llpå de fredede arealer er udnyttelsen af forekomster i jorden
ikke tilladt", og ~ punkt 9, lo og 11 udgår helt af påstanden.

For en således gennemført fredning påstås en erstat-
ning på halvdelen af grundværdien som udgør 71.820 kr.

Subsidiært har ejeren påstået hele ejendommen - også
den ikke af fredningspåstanden omfattede, i byzone beliggende del -
afstået til det offentlige, jfr. naturfredningslovens § 19.

SAfremt ejendommen fredes efter den af Danmarks Natur-
fredningsforening nedlagte påstand, har ejeren påstået sig tillagt
en erstatnine på 120.000 kr. Bjeren har herved anfort, at han er-
hvervede ejendommen i december J97? for 218.000 kr. med en udbe-
taling p~ 156.500 kr., med det form~l at drive gartneribrug fra
den. Han havn", jnden frennlnf~~A{:cn ....taget i.krltitti] orr<:>ttelse
af et aktleselskr-lhMed henhl ik hf·rrå. Han hA1' efter fredningRs8 ~ens
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rejsning søet ejendor::unensolgt~ nen h,q~' iklte kunnet opr.:3.en t j 1-

fredsstillende pris.
Det bemærkes, at Søllerød kommune under sagen til n~vnet~

eodkendelse har fremsendt et andragende fra ejeren om tilladelse til
opførelse af en villa på den i byzone beliggende ikke af frednings-
påstanden omfattede del af ejendommen.

Ved nævnets afgørelse af 24. september 1976 er det statue-
ret, at nævnets tilladelse er ufornøden, da der mellem ejendommen og.
"Kohaveskoven" er en række bebyggelser, ældre end 1968, idet næv"net

tt forinden havde tilkendegivet, at ejerens principale påstande ikke
ville blive taget til følge.

• Ad gruppe 4):

Ejendommen matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn, .ejes
af Frivilligt Drengeforbund, Frederiksberg 5. kreds, og er af areal
28426 m2.

Ejeren, som ha~ oplyst, at det på ejendommen beliegende'
klubhus fortrinsvis benyttes som week-endhytte for spejderne, har
p~stået fredningspåstanden udformet således, at fredningen ikke er
til hinder for denne benyttelse eller for teltslagning.

Under forudsætning af, at der tillægges de øvrige ejere
erstatning for fredningen, har ejeren påstået sig tillagt en på

.- tilsvarende måde beregnet erstatning på 42.000 kr.

ee

Alle de i nærværende kendelse omhandlede arealer er be-
liggende i landzone og var omfattet af en i sin tid tinglyst fred-
ningsplan.



Fredningspåstanden er tiltrådt at Søllerød kommune og
af Fredningsplanudvalget.

Københavns og Frederiksberg kommuner har p~stået en even-
tuelt ejerne tillagt erstatning pålagt Søllerød kommune i videst mu-
ligt omfang, da fredningen må antages væsentligst at komme denne
kommunes borgere tilgode.

Nogle panthavere har påstået sig tillagt andele af even-
4t tueIle erstatningssummer.

•

ee

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der med hjemmel
i § l i lovbekendtgørelse nr. 520 af l. oktober 1975 bør iværksæt-
tes fredning af de pågældende arealer.

I overensstemmelse med de af ejerne nedlagte påstande
findes fredningen at burde iværksættes som nedenfor nærmere be-
stemt, og der tillægges ikke ved fredningen offentligheden adgang
til arealerne.

Efter den af ejerne af de foran under gruppe 2) nævnte
ejendomme nedlagte påstand findes der ikke at burde tillægges dis-
se ejere erstatning for fredningen.

For så vidt angår de øvrige ejere findes den disse til-
kommende erstatning under hensyn til ejendommenes beliggenhed i
landzone og til fredningens karakter at burde fastsættes som neden-
for bestemt:
Til ejeren af metre nr. 5 f Trørød by, Gl. Holte
sogn, og metre nr. 52 Nærum by og sogn, landin-
spektør Erik V. Harboe, l alt 25.000 ltr.



.~~r Til ejeren af matr. nr. 3 d Trørød by,

i ..

Gl. Holte sogn - Viggo Pedersen
Til ejeren af matr. nr. 4 m Trørød by,
Gl. Holte sogn,
Til ejeren af matr. nr. 9 ef Trørød by,
Gl. Holte sogn, Knud Hodal
Til ejeren af matr. nr. 5 dm Trørød by,
Gl. Holte sogn, F.D.F •

4.000 kr.

8.000 kr.

4.000 kr.

.,.
.:.' 6.500 kr •~. I medfør af naturfredningslovens § 33 udredes 3/4 af

erstatningen af Statskassen. Idet fredningen findes alene at komme
borgere 1 Søllerød kommune tilgode, findes den sidst 1/4 af erstat-
ningen alene at burde udredes af Søllerød kommune.

.~
f Ingen del af erstatningerne findes at burde tilfalde pant-"~~.-

havere.
" Herefter

b e s t e m m e s .
~,

.
~ Der pålægges ejendommene:.,.~ matr. nr. 3 at Trørød by, Gl. Holte sogn,
. e matr. nr. 3 as Trørød by, Gl. Holte sogn,.' e.,.. matr. nr. 3 ap Trørød by, Gl. Holte sogn,
't

e matr. nr. 3 ar Trørød by, Gl. Holte sogn,
;
;t matr. nr. 3 aq Trørød by, Gl. Holte sogn,<'

matr. nr. 5 f Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 2 d Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 52 Nærum by og sogn,



matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn.
matr. nr. 3 d Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 4 m Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 7 ba Nærum by og sogn,
matr. nr. 9 ef Trørød by, Gl. Holte sogn,
følgende

FREDNING ..

l. Bebyggelse skal ~kke være tilladt. Genopførelse og tilbygning
til eksisterende bebyggelse samt ombygning, hvorved bebyggel-11 sens ydre ændres, kan dog finde sted med fredningsnævnets til-

•e

ladeIse.
•2. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses-, cam-

pingvogne, boder, ,skure, drivhuse, mistbænke, telte, master,
tårne eller andre skæmmende indretninger.

3. Arealerne må ikke benyttes til parkerings- eller oplagspladser,
motorbaner eller lignende.

4. I områderne må der ikke etableres losseplads, ligesom affald'
ikke må henkastes •

5. Arealerne må ikke udstykkes med mindre udstykningen tilstræber
overførsel af areal til forening med anden fredet ejendom.

,41 6. På de fredede arealer er ændringer af terrænet eller terræn-
formerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt op-
fyldning eller planering, ikke tilladt.

7. Vandløb og grøfter må ikke rørlægge s eller forlægges.
8. De eksisterende bevoksninger må ikke afdrives uden frednines-

nævnets godkendelse. Normal forstlig tyndingshugst kan fore-
tages. Den del af matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn, der
er fredskovspligtlg, pålægges bøgeskovspligt (j!r. Kort.)



~,
;-." -i.'~,.".~,--

~ "-

(It 9. Nyplantning eller såning af træer uden for haver, som eksiste-
rede ved fredningssagens rejsning, og anlæg af frugtplantage r
må ikke finde sted.

lo. Reklamering og skiltning må ikke finde sted i området.
ll. Veje må ikke anlægges i området.
12. Fredningen skal ikke være til hinder for, at de påtaleberet-

tigede uden bekostning for ejeren igennem en passende land-
skabspleje kan foranledige, at den eksisterende naturtilstand
opretholdes i området.

13. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på matr. nr ••

,e•

5 dm Trørød by, Vedbæk sogn, sålænge denne ejendom ejes af den
nuværende ejer eller af en tilsvarende ungdomsorganisation er en
week-end hytte eller for, at der på ejendommen sker teltslag-
ning.

14. Påtaleretten tillægges Fredningsnævnet for Københavns amts-
rådskreds og Danmarks Naturfredningsforening.

Der tillægges følgende ejere følgende erstatninger:
matr. nr. 5 f Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 2 d Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 52 Nærum by og sogn - Erik V. Harboe
matr. nr. 3 d Trørød by, Gl. Holte sogn )
Viggo Pedersen ()

25.000 kr.
4.000 kr.

matr. nr. 4 m Trørød by, Gl. Holte sogn -
G. Dilling 8.000 kr.
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matr. nr. 9 e~ Trørød by, Gl. Holte sogn -
Knud Hodal 4.000 kr.
matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn -
F.D.F. 6.500 kr.

Erstatningsbeløbene udredes af statskassen med 3/4
og af Søllerød kommune med 1/4.

Nærværende kendelse kan indbringes for Overfrednings-
nævnet inden 4 uger efter den dag, nævnets afgørelse er meddelt,
af følgende:

~ 1) ejendommenes ejere og brugere,
2) panthavere eller andre rettighedsindehavere over ejendommene',
3) Fredningsplanudvalgene,
4) Københavns amtsråd,
5) Hovedstadsrådet,
6) Søllerød kommune,
7) Danmarks Naturfredninesforenine,
8 Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

/(/fL. ;/ ,,/
. ~uqY:""'/ C ~
Erik 0 gaard.( , Alex Nør~ard Christensen.

----

frednil)gBnæv0111 tor Købentwms iITlt&, Jd81 i"';
G.,nt.oft~ dvllNlt.

Blft~l.tn.veJ 5. aL th., ~~~OO)("h~,..h.,.~ \

Udskrittens rigtighed bekræftes:
, den ll. oktober 1976.

/'
I

I!t... - ;/ ,
Doro-JII)I8ft / ~

)
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l Fredningsnævnetri for;
'. "". Københavns Amtsraadskreds

den 2• !l.c?'y'~~~e.~.. 197 76.

•

Blegdamsvej 6, St•• 2200 Kbh. N.
Telefon 392622 lok. 260

Vedr. fredning af arealer i Søllerød kommune.

Under henvisning til den af nævnet fremsendte
kendelse vedrørende fredning af arealer i Søllerød kommune skal
jeg herved meddele, at der i kendelsen har indsneget sig følgende
fejl:
l) arealangivelserne for følgende under gruppe III anførte ejen-

domme~skal rettelig være således:

matr. nr. 5 f Trørød - 15000 m2
matr. nr. 2 d Trørød - 14490 m2
matr. nr. 52 Nærum 15820 m2
matr. nr. 4 m Trørød - 12500 m2

2) kendeIsens konklusion for så vidt angår de pågældende ejendom-
me skal rettelig have følgende ordlyd:

" del af matr. nr. 3 at Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 3 as Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 3 ap Trørød by, Gl. Holte sogn,
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del af matr. nr. 3 ar Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 3 aq Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 5 f Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 2 d Trørød by, Gl. Holte sogn,
matr. nr. 52 Nærum by og sogn,
matr. nr. 5 dm Trørød by, Vedbæk sogn,
del af matr. nr. 3 d Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 4 m Trørød by, Gl. Holte sogn,
del af matr. nr. 7 ba Nærum by og sogn,

1\ del af matr. nr. 9 ef Trørød by, Gl. Holte sogn."
De skete fejl beklages.
Kortbilag vedlægges.

~)
,
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Dispensationer i perioden: 30-08-1984 - 04-01-2006



I

•

•

REG. N R. b ~ 12 A

U D S K R I F T Modtaget i fredningsstyrelsen

a f L. 4 SEP. 1984
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1984 den 30. august kl. 10.30 afholdt Frednings-

nævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Kratmosevej, hvor

da foretoges:

F.S. 185/1984: Ansøgning om tilladelse til

opsætning af hegn - f.ex. et

120 cm højt galvaniseret fåre-

hegn og naturtræspæle på

matr. nr. 2 d Trørød og matr.

52 Nærum - sidst foretaget

27. juli 1984.

Fredning, tinglyst 12. novem-

ber 1976 •

,

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.

2) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borg-

mester, landsretssagfører Erik Øigaard.

3) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient.

Erik Sejrup •



•
•

•

For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Mogens
Dannisøe, bygningsinspektør Erik Juul Grønbjerg, stadsgartner

V. Hørslykke, arkitekt Annette Sass og arkitekt Bent Windeløv.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen,

mødte civilingeniør B. Peschardt-Hansen.

For Hovedstadsrådets fredningsadministration mødte
landinspektør Ole Nørgaard.

Statsskovrider J.U. Wedel-Heien var mødt •

Ejeren af ejendommen, landinspektør Erik W. Harboe

var mødt sammen med advokat Finn-Holm Jørgensen .

Andrageren, Rich.Spolin var mødt.

Fredningsstyrelsen og Københavns amtskommune, teknisk

forvaltning, var ikke repræsenteret.

Formanden åbnede mødet.

Der foretoges besigtigelse af arealet.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at meddele

dispensation fra den på ejendommen den 12. november 1976 ting-

lyste fredningskendelse til hegning af arealet.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens § 58

stk. 4 tilføjes det, at nævnets afgørelse foruden af andrage-

ren kan indbringes for Over fredningsnævnet af: Miljøministe-

ren, Hovedstadsrådet og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og

institutioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er

4 uger fra modtagelsen af nærværende udskrift, og ~ tilladelsen

ikke kan udnyttes før udløbet af klagefristen.



Sagen sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Erik 0igaard. Erik Sejrup.

I
Udskriftens rigtighed bekræftes:

, den 30. august 1984.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6

2900 Hellerup
01 -622644

l. Heide-Jørgensen
civildommer

•



REG.NR.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

Afgørelse af 25/2 1988 om tilladelse
til restaurering af Kighanerenden.

Tilladelse i forhold til flere fredninger -
selve afgørelsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ l
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 17/05-99
FRS nr. 14/99 BH

Søllerød Kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
2840 Holte

Modtaget \ .
NaturstyrelSenSkov- og.

A ~9t'J(}~~ ~ MA~ :""~~

Vedr. jr. nr. BYP990684.sth - om- og tilbygning af matr. nr. 5 dm Trørød,
Bakkevej 12, 2950 Vedbæk.

I skrivelse af 11. marts 1999 har Søllerød Kommune på vegne Frivilligt Dren-
ge- og Pige-forbund, Frederiksberg 5. kreds Mariendal fremsendt en ansøgning
vedrørende om- og tilbygning af FDF-Iejren "Høbjerg" . Projektet viser om- og
tilbygning af den eksisterende toiletbygning til ialt 32 m2 og en ny
mellembygning på 11 m2. Projektets udseende og indretning er vist på teg-
ning 1a, 1b, 2a, 2 b, 1, 2, 3, 4, og 5 vedlagt ansøgningen.

Ejendommen er fredet ved kendelse af 11. oktober 1976. Ifølge kendelsen kan
genopførelse og tilbygning til eksisterende bebyggelse samt ombygning, hvor-
ved bebyggelsens ydre ændres, finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

Københavns Amt har i skrivelse af 8. april 1999 indstillet, at der meddeles
godkendelse til det ansøgte. Det er anført, at den pågældende om- og tilbyg-
ning, formålet taget i betragtning, er rimeligt begrundet. Det vurderes tillige,
at projektet, som omfatter fjernelsen af halvtaget mellem udhuset og den eksi-
sterende toiletygning, vil forbedre forholdene i området.

Søllerød Kommune har endvidere i skrivelse af 11. marts 1999 anbefalet pro-

jektet.

Fredningsnævnet meddeler herved medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
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værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, 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.

Hans Chr. Poulsen
formand.
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ti' • FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHA VN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19ej TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 4. januar 2006
FRS nr. 3/05 BH

Helle og Jan R. Christoffer sen
Birkebo 3 A
2950 Vedbæk

...

Opførelse af et skur på ejendommen matr. nr. 5 co, Trørød by.

De har i skrivelser af 16. januar og 5. november 2005 søgt om dispensation til at op-
føre et skur på 4 x 4 meter på ovennævnte ejendom. Skuret opføres i "Kalmarbræd-
der", der males sorte med tagbeklædning afmørke bølgeeternitplader. Arealet, hvorpå
skuret ønskes opført, anvendes til rarehold for at udrydde beplantningen afbjømeklo.
De har på en tegning, vedlagt ansøgningen, anvist den ønskede placering og har an-
ført, at der oftest er tørt på det pågældende sted i modsætning til det sted, hvor Sølle-
rød kommune har foreslået, at skuret placeres.

Ejendommen er omfattet affredningskendelse af 15. september 1982. Fredningens
formål er at sikre de landskabelige og rekreative værdier, som knytter sig til arealet
som et åbent naturområde - bestående af eng, krat, mose og sø - i sammenhæng med
de tilgrænsende fredede eller fredsskovpligtige arealer samt at skabe mulighed for
pleje af arealet. Der må ikke foretages ændringer i den hidtidige anvendelse eller op-
føres bebyggelse .

• Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 8. december 2005.

Søllerød kommune har i skrivelse af 7. februar 2005 og på besigtigelsesmødet anført,
at den foreslåede placering er meget synlig i den åbne del af det fredede område.
Kommunen har foreslået, at skuret placeres for enden af det fredede område, hvor eje-
ren har inddraget en del af det fredede areal til have.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig kommunens bemærkninger.

Københavns amt har i skrivelse af20. januar 2005 og på besigtigelsesmødet anbefa-
let, at der meddeles dispensation som ansøgt. Amtet har anført, at ejendommen på
fredningstidspunktet fremstod som et uplejet, bjømeklobevokset areal. Den etablerede
f'aregræsning har hensigtsmæssigt ændret og forbedret arealets karakter. Et ra.reskur
vil derfor ikke stride mod fredningens formål.

_ Fredningsnævnet meddeler herved i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation med den ansøgte placering, men højden på skuret må, for at det så vidt
muligt kan være skjult bag skrænten syd derfor, ikke overstige 2 meter.
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Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Na-
turfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørelse er
modtaget, klages til Naturklagenæmet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om
naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til narværmde fred-
ningsnævn,der videresender den til Naturklagenævntt.

Det er en betingelse for Naturklagenævntts behandling af en klage, at klageren ind-
betaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævmt, der vil sende en opkravning på ge-
byret, når klagen er modtaget fra fredningsnæmet. Naturklagenæmet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrord-
ningen kan findes på Naturklagenavnets hjemmeside www.nkn.dk.

Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandlingen af en eventuel klage måtte være aEluttet.

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

Lq Øu-rp~~
Hans Chr. Poulsen

formand

•

http://www.nkn.dk.
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Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 19. december, 2013.











Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Telefon: 72 54 10 00 
nmkn@nmkn.dk 
www.nmkn.dk 

19. december 2013 � J.nr.: NMK-522-00186 � Ref.: MARMA-NMKN

AFGØRELSE 

i sag om Fredningsnævnet for Københavns afslag til ændret anvendelse fra weekendfor-

mål til boligformål 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3, i lov om naturbe-

skyttelse1.  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 9. september 

2013 om afslag til ændring af anvendelsen af ejendommen Bakkevej 12 D, Vedbæk (matr.nr. 5dm 

Trørød By, Vedbæk), fra weekendformål til boligformål til én beboelse. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af advokaten for FDF F5 Mariendal.  

 

Klager har navnlig anført, at det de seneste par år har været vanskeligt at leje hytten ud til forenin-

gens medlemmer og ejer har derfor været nødsaget til at intensivere udlejning til andre foreninger 

og organisationer. Rudersdal Kommune er ikke fremkommet med et egentligt hjemmelsgrundlag for 

at fastholde betragtningen om, at hytten kun må benyttes som spejderhytte. Matriklen ligger på 

grænsen mellem det grønne område, der er fredet, og parcelhuskvarteret omkring vejene Høbjergvej 

og Bakkevej. Hytten ligger få meter fra naboerne, der alle er parcelhuse med status som helårsbebo-

else. Ændring af hyttens status vil derfor ikke betyde, at områdets karakter og anvendelse generelt 

vil blive ændret. 

 

Hverken i fredningskendelsen, eller forarbejderne dertil, fremgår nogen bemærkninger om, at den 

pågældende hytte specifikt er medtaget under fredningen grundet behovet for at bevare den rekrea-

tive anvendelsesmulighed eller funktion som spejderhytte. Selve hytten er ikke fredet. Efter klagers 

opfattelse er det nærmere et tilfælde end et egentligt beskyttelseshensyn, at netop denne ejendom 

er omfattet af fredningen. Det forhold, at de omkringliggende huse alle har status som helårsbeboel-

se, med undtagelse af hytten, må betragtes som et væsentligt uligeforhold, der ikke har hjemmel i 

hverken lovgivning eller fredningskendelsen, hvorfor der allerede derfor bør gives tilladelse til den 

ændrede anvendelse af hytten til helårsbeboelse.  

 

Klager har endvidere gjort gældende, at det vil være i strid med proportionalitetsprincippet at fast-

holde en anvendelse af hytten som weekendhytte med den af kommunen fremsatte begrundelse. 

Fredningskendelsen har som formål at bevare de rekreative og naturskønne områder. En statusæn-

dring af hytten ville efter klagers opfattelse på ingen måde komme i konflikt med dette formål, alle-

rede fordi hyttens ydre og ejendommen generelt, herunder de omkringliggende omgivelser, ikke ville 

ændre karakter. Den eneste ændring hytten ville undergå, ville være indvendige istandsættelser. 

Ejer har haft vanskeligt ved at udleje hytten og bibeholdelse af status som weekendhytte vil betyde 

omfattende tab for ejer.  

 

I nærområdet er der over 30 tilsvarende hytter tilhørende FDF og begrundelsen om at bevare de 

rekreative anvendelsesmuligheder er derfor efter klagers opfattelse ikke saglig, idet der er mulighed 

for at benytte de øvrige hytter til tilsvarende formål.  

 

Endelig har klager anført, at fredningsnævnets sagsbehandling er mangelfuld, idet Naturstyrelsen, 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ikke er fremkommet med en begrundet stillingta-

gen til sagen. Der bør derfor indhentes fornyede udtalelser. 

 

Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for København har den 9. september 2013 efter naturbeskyttelseslovens § 50, 

meddelt afslag til ændring af anvendelsen af ejendommen Bakkevej 12 D, Vedbæk (matr.nr. 5dm 

Trørød By, Vedbæk), fra weekendformål til boligformål til én beboelse. 

 

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 11. oktober 1976. Ejendommen ligger i landzone og 

er omfattet af Byplan 17 for arealer af Trørød Bylaug.  
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Det fremgår generelt af fredningskendelsen, at bebyggelse ikke skal være tilladt (pkt. 1). Vedrørende 

den ansøgte ejendom er det anført i fredningskendelsen (pkt. 13), at fredningen ikke skal være til 

hinder for, at der på denne ejendom - så længe den ejes af nuværende ejer (FDF) eller en tilsvaren-

de ungdomsorganisation - er en weekendhytte eller for, at der på ejendommen sker teltslagning.  

 

Der er ansøgt om tilladelse til at ændre ejendommens anvendelse fra weekendformål til en enkelt 

helårsbolig. Det er oplyst, at der ikke ændres på ejendommens ydre og en ændret anvendelse vil 

ikke påvirke fredskovspligten. Baggrunden for ønsket om statusændring er, at ansøger gennem en 

længere periode har haft meget svært ved at udleje hytten med den nuværende status som week-

endhytte. Der er ingen indtægt ved at leje hytten ud til spejderformål, da der er omkring 30 lignende 

FDF-hytter. Ansøger er derfor i risiko for at lide et omfattende tab, såfremt der ikke sker en status-

ændring af hytten.  

 

Rudersdal Kommune har anbefalet, at der ikke meddeles tilladelse til den ansøgte ændrede anven-

delse med baggrund i et ønske om at bevare den rekreative anvendelsesmulighed og funktionen som 

spejderhytte. Der verserer en sag mellem ansøger og kommunen om, til hvem hytten må udlejes, 

herunder om der må ske udlejning til private fester, virksomheder eller lignende. Rudersdal Kommu-

ne har oplyst, at kommunen har varslet påbud om ophør med udlejning af hytten til andre formål en 

spejder- eller lignende ungdomsorganisationer.  

 

Efter Rudersdal Kommunes vurdering er der behov for bynære, rekreative områder, der kan anven-

des af ungdomsforeninger som spejdergrupper til weekendophold m.m. Placeringen er efter kommu-

nens opfattelse planlægningsmæssigt velegnet til dette formål og bør derfor bevares med de gæl-

dende bestemmelser.   

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og Friluftsrådet har tilsluttet sig kommunens vurde-

ring.  

 

Fredningsnævnet for København har vurderet, at det efter formuleringen af fredningsbestemmelser-

ne er en forudsætning, at der på den omhandlede ejendom - trods det generelle forbud mod bebyg-

gelse - kan være en weekendhytte m.m., så længe hytten ejes af den nuværende ejer eller en tilsva-

rende ungdomsorganisation. En ændring af hyttens anvendelse fra dette formål til boligformål findes 

at ligge uden for formålet med fredningen og vil alene kunne ske, hvis fredningsbestemmelserne 

ændres.  

 

Den omtalte verserende tvist vedrørende arten af udlejningen inden for de gældende fredningsbe-

stemmelser og med hyttens nuværende status hører under Rudersdal Kommune som tilsynsmyndig-

hed og ligger uden for fredningsnævnets kompetence.   

 

Fredningsnævnet har bemærket til klagen, at såvel Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 

og Naturstyrelsen har udtalt sig i anledning af fredningsnævnets høringsskrivelse. Naturstyrelsens 

udtalelse er alene svar på fredningsnævnets anmodning om teknisk bistand.  
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Indledningsvis bemærkes, at klagen er rettidigt modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet den 7. okto-

ber 2013.  

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 foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

Ifølge fredningskendelsen er bebyggelse ikke tilladt, dog er fredningen ikke til hinder for, at der på 

den ansøgte ejendom - så længe den ejes af FDF eller en tilsvarende ungdomsorganisation - er en 

weekendhytte.  

Det er Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at ændring af ejendommens anvendelse fra weekend-

formål til beboelse vil være i strid med fredningens bestemmelser, og at det ansøgte er i strid med 

de interesser, der skal varetages med fredningen. Det af klager anførte kan efter nævnets vurdering 

ikke føre til, at der bør meddeles en dispensation. Det bemærkes, at de andre ejendomme med 

helårsbeboelse, som klager har henvist til, ikke er omfattet af fredningen. 

På denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 9. september 2013. 

Marianne Mathiesen 

Specialkonsulent 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk (sagsnr. 12/2013) 

Rudersdal Kommune, byplan@rudersdal.dk  

Advodan, att.: Mette Asmussen, meas@advodan.dk (sag nr.: 39908) 
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