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Vedr. fredning af Kystkilen ved Kelleris – præcisering af fredningskort samt udbetaling af
erstatning
Naturklagenævnet (nu Natur- og Miljøklagenævnet) traf den 30. juli 2008 afgørelse om fredning af
kystkilen ved Kelleris og om erstatning i anledning af fredningen. Afgørelsen om fredning var vedlagt
et fredningskort.
Natur- og Miljøklagenævnet er efter henvendelse fra Fredensborg Kommune blevet opmærksom på,
at der er behov for at præcisere dele af fredningskortet fra 2008.
Behovet for at præcisere fredningskortet skyldes, at det kortmateriale, som Naturklagenævnet a nvendte ved udarbejdelsen af fredningskortet, ikke indeholdt tilstrækkelige og retvisende oplysninger
om de lokale forhold. Præciseringerne drejer sig om fredningskortets angivelse af eksisterende stier
og skovarealer.
Natur- og Miljøklagenævnet finder derfor, at fredningskortet bør præciseres bl.a. for at sikre et klart
grundlag for administrationen af fredningen og for eventuel naturpleje i henhold til fredningen.
Angivelse af stier
Det følger allerede af fredningens § 9, at eksisterende stier i fredningsområdet skal opretholde s. På
det fredningskort, som fredningsnævnet udsendte sammen med sin afgørelse den 27. marts 2006,
var der angivet en række stier.
Naturklagenævnet stadfæstede den 30. juli 2008 bestemmelsen om opretholdelse af eksisterende
stier uden ændringer. Naturklagenævnets fredningskort 2008 indeholder imidlertid ikke en angivelse
af eksisterende stier, og der er ved en fejl ikke tilkendt erstatning for fredningens bestemmelse om
fastholdelse af eksisterende stier.
Angivelse af skovarealer mv.
Det følger af fredningens § 2, at de skovarealer, alléer, levende hegn, markskel og enkeltstående
træer, der er vist på fredningskortet, ikke må fjernes eller ryddes.

På fredningsnævnets fredningskort fra 2006 var der ikke angivet skovarealer. Naturklagenævnet
tilføjede på fredningskortet fra 2008 en signatur for skov. Skovsignaturen synes at omfatte enkelte
arealer, der reelt ikke skulle være omfattet af fredningens bestemmelser om skovarealer, jf. § 2,
men i stedet af fredningens bestemmelser om dyrkede arealer, jf. § 5. S ignaturen omfatter bl.a. en
række privatejede arealer med beplantninger, som må formodes at skulle kunne fjernes eller ryddes.
Det skal bemærkes, at eksisterende, lovlige beplantninger på dyrkede arealer, jf. § 5, kan opretho ldes/fjernes efter ejers ønske, men at arealerne er omfattet af forbuddet mod tilplantning.
På den baggrund fremsendte Natur- og Miljøklagenævnet den 18. november 2015 fredningskortet fra
Naturklagenævnets afgørelse fra 2008 sammen med et udkast til et præciseret fredningskort til de
berørte lodsejere og myndigheder mv.
På udkastet var der - på grundlag af tidligere kortmateriale og en besigtigelse i området - tilføjet en
angivelse af eksisterende stier i fredningsområdet.
På udkastet var endvidere signaturen for skov fjernet for enkelte arealer. Signaturforklaringen ”skov
og enkeltstående træer” var ændret til ”skov, træer, alléer og levende hegn mv.” for at præcisere, at
signaturen ikke kun angiver skov og enkeltstående træer, men også alléer og levende hegn mv., som
er omfattet af § 2.
Der er indkommet bemærkninger fra to private lodsejere og fra Helsingør Kommune og Fredensborg
Kommune samt fra Naturstyrelsen.
Michael og Lone Danholt (ejer af matr.nr. 3a, Tibberup By, Mørdrup) har bemærket, at der på fredningskortet er angivet et levende hegn i skellet mellem matr.nr. 3a og 4a, som ophører ca. 200
meter, inden fredningsgrænsen møder Espergærde. Efter ejernes opfattelse skal det levende hegn
forløbe helt ud til fredningsgrænsen mellem de to ejendomme.
Grethe Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen (ejer af matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Humlebæk) er af den opfattelse, at stien på deres ejendom ikke er omfattet af fredningen , og at Natur- og
Miljøklagenævnet ikke nu kan beslutte andet. Nævnet er ikke en besluttende myndighed, men alene
klagemyndighed, og endvidere kan en fredning ikke ændres, uden at procedurereglerne iagttages.
På grund af den tid, der er gået, har ejerne en forventning om, at stien ikke længere er omfattet af
fredningen. Stien eksisterer heller ikke længere i marken. Den er de facto nedlagt.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse om erstatning
Natur- og Miljøklagenævnet har på baggrund af tidligere kortmateriale, en besigtigelse af området
samt de indkomne høringssvar udarbejdet vedlagte fredningskort med angivelse af eksisterende stier
i fredningsområdet. Endvidere er skovsignaturen ændret, og det er endvidere præciseret, at den
omfatter skove, træer, alléer og levende hegn mv., jf. § 2 i fredningsafgørelsen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal bemærke, at der er alene tale om en præcisering af de faktiske
forhold på fredningstidspunktet og kun for så vidt angår stier og skovarealer.
Fredningskortet erstatter det fredningskort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli
2008.
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For så vidt angår stien på ejendommen matr.nr. nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Humlebæk skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at stien var omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 27. marts
2006 om fastholdelse af eksisterende stier og tillige var angivet på det fredningskort, der blev udsendt sammen med fredningsnævnet afgørelse. Ved afgørelse af 30. juli 2008 stadfæstede Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse om fastholdelse af eksisterende stier . Der er ved Natur- og
Miljøklagenævnets nuværende præciserede fredningskort ikke ændret herved.
Nævnet skal endvidere bemærke, at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 26 og § 26 a gælder ved siden af fredningens bestemmelser om veje og stier. Ifølge § 26 a må nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til særlige udsigtspunkter,
kulturminder o. lign. tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. oktober 2004. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed og skal herunder påse at fredningsbestemmelser bliver overholdt.
Etablering af et levende hegn helt ud til fredningsgrænsen langs skellet mellem matr.nr. 3a og 4a
Tibberup By, Mørdrup kræver dispensation fra fredningen. En ansøgning herom må i givet fald forelægges for fredningsnævnet i 1. instans.
Som det fremgår af Naturklagenævnets erstatningsafgørelse af 30. juli 2008 er de private lodsejere
ved en fejl ikke tilkendt erstatning for fastholdelse af eksisterende stier på deres respektive ejendomme.
Natur- og Miljøklagenævner fastsætter i den anledning i overensstemmelse med praksis erstatning
for fastholdelse af eksisterende stier til 15 kr./lb./ meter.
Erstatningen fastsættes herefter som følger:
Grethe Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen (ejer af matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Huml ebæk)
376 meter sti a 15 kr./lb./meter
5.640 kr.
Michael og Lone Danholt (ejer af matr.nr. 3a, Tibberup By, Mørdrup)
394 meter sti a 15 kr./lb./meter

5.910 kr.

Af den samlede erstatning på 11.550 kr. skal staten ved Miljø- og Fødevareministeriet udrede 75 %
og Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune tilsammen 25 % - fordelt med halvdelen til hver
kommune.
Erstatningsbeløbene forrentes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra datoen for fre dningsnævnets afgørelse den 27. marts 2006 og indtil erstatningen udbetales med en årlig rente, de r
svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan efter naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af ejere og brugere mv., som har påklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til nævnet, eller for hvis vedkommende
nævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan endvidere
påklages af Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune og af miljø- og fødevareministeren.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt de klageberettigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1. Klage skal indgives skrift ligt til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV., der videresender klagen til Taksationskommissionen.

Lisbeth Toft-Petersen
fuldmægtig

Dette brev med kort er sendt til:
Anne Grethe Tornblad og Leif Tonne Tornblad, Kellerisvej 51, 3490 Kvistgård
Maria Montell og Tomas Villum Jensen, Kellerisvej 53, 3490 Kvistgård
Grethe Kirk Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen, Kellerisvej 57, 3490 Kvistgård
Carsten Lygum, Kellerisvej 58, st. th., 3490 Kvistgård
Christian Lygum, Kellerisvej 58, st. tv., 3490 Kvistgård
Karen Hansen-Leth, Kellerisvej 64, 3490 Kvistgård
Susanne Rénée Jensen og Søren Hartvig Jensen, Kellerisvej 78, 3490 Kvistgård
Ana Maija London, Kellerisvej 90, st. th., 3490 Kvistgård
Julius Beniusis, Kellerisvej 94, 3490 Kvistgård
Dines Thue Poulsen, Gammel Skovvej 7, 3060 Espergærde
Benedikte Thue Alkjær, Vesterbyvej 4, 4920 Søllested
Lise Catrine Sofia Poulsen, Rådmansgatan 23 E, Lgh 1303, 211 46 Malmø, Sverige
Ulla Dorthea Poulsen, Via Pollentia num. 1, box 44, 07460 Pollenca, Balears, Spanien
Lone Danholt og Michael Danholt, Hampenbjergvej 4, 7362 Hampen
Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk, kontoret@krogerup.dk
Berth Ejendomme ApS, Strandvejen 93 B, 3070 Snekkersten; berth@termonova.dk
Scan Group A/S, Snorresgade 18-20, 2300 København S; cph@scan-group.dk
Louisiana – Fonden, Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk, mail@louisiana.dk
DRACHMANN ADVOKATER I/S, Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør, da@drachmann-advokater.dk
Fredensborg Kommune, Att.: Lotte Rye Vind, 2980 Kokkedal, fredensborg@fredensborg.dk
Helsingør Kommune, Att.: Anne-Marie Møldrup, Stengade 59, 3000 Helsingør, mail@helsingor.dk
SVANA, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, svana@svana.dk; johei@svana.dk
Fredningsregistret, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, fredningsregister@nst.dk
Fredningsnævnet Nordsjælland, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Naturklagenævnets afgørelse
af 30. juli 2008
om fredning af kystkilen ved Kelleris
i Fredensborg og Helsingør Kommuner
(sag nr. NKN-111-00018)

Fredningsnævnet for Frederiksborg Arnt har den 27. marts 2006 truffet afgørelse om fredning af
kystkilen ved Kelleris i daværende Fredensborg-Hum lebæk og Helsingør Kommuner og samtidig truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredningen. Fredningen omfatter et areal på ca.
333 ha. med 16 lodsejere.
Fredningssagen er rejst af Frederiksborg Arnt den 23. september 1993. Fredningen har til formål
at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre og
forbedre offentlighedens ret til adgang og færdsel, at sikre mulighed for pleje, at sikre fortsat
land- og skovbrugsmæssi.li drift, og at sikre udsigtsforholdene i kilen.
Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsen er tillige påklaget til Naturklagenævnet af 5 private lodsejere
og af Fredensborg-Hum lebæk Kommune (nu Fredensborg Kommune).

Fredningsområdet
Fredningsområdet afgrænses mod vest af Helsingørmotorve jen og mod nord, syd og øst af større
veje og byområderne Tibberup, Humlebæk samt Øverste og Nederste Torp. Områdets østlige del
gennemskæres af Strandvejen og kystbanen. Kilen udgør et land- og skovbrugspræget "herregårdslandskab", der uden væsentlig bebyggelse skiller byområderne Humlebæk og Espergærde.
Enkelte ejendomme i landzone og en række ejendomme i byzone er omfattet af hidtidige fredmnger.
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Området er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområderne, hvis formål er at
beskytte de danske kystlandskaber og samtidig sikre, at nødvendige arealer til nye byområder
m.v. kan reserveres gennem en planlægning, hvor landskabs- og naturhensyn har høj prioritet.
Kelleriskilen er i regionplan 1993 udpeget som et landskab, der skal friholdes for ny bebyggelse
og bymæssige arealer, med mindre der foreligger væsentlige samfundsmæssige hensyn. Området
karakteriseres endvidere som regionalt friluftsområde og oplevelsesrigt landskab, hvis grænser
skal fastholdes, og hvor offentlighedens adgang skal sikres og øges. I regionplan 2005 for Hovedstadsregionen er Kelleriskilen udlagt som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land.
I kommuneplanerne for Helsingør og Fredensborg-Humlebæk Kommuner er størstedelen af
arealernes anvendelse fastlagt til jord- og skovbrugsformål. Arealet vest for kystbanen er landog skovbrugsområde i landzone, mens området øst for kystbanen er byzone.
Baggrunden for fredningsforslaget

Fredningsforslaget er motiveret med, at den åbne landskabskile, der hovedsagelig er et land- og
skovbrugspræget landskab uden væsentlig bebyggelse mellem byområderne Humlebæk og Tipperup, ønskes bevaret for fremtiden og sikret mod det stigende pres for nye arealudlæg til byformål, således at intentionerne i den regionale planlægning kan virkeliggøres.
Allerede i 1960'eme blev det således besluttet at søge byudviklingen i Nordsjælland bremset for
at beskytte de naturskønne landskaber. Gennem 1970' eme øgedes imidlertid presset på det attraktive sø- og skovrige nordsjællandske landskab, og med den første regionplan fastlagdes i
1973 princippet om at sikre, at bybåndet langs Øresundskysten brydes af åbne ubebyggede strøg.
Fredningsnævnets afgørelse

Under sagens forløb er der meddelt dispensationer og truffet delafgørelser/beslutninger, som dels
har haft udgangspunkt i Louisianamuseets parkeringsproblemer dels har haft at gøre med ønsker
i øvrigt om ændring af afgrænsningen af fredningsområdet.
I juni 2003 besluttede amtet at imødekomme en ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Kommune om at udtage et areal på 33,5 ha af fredningen beliggende langs Fredensborgvej i fredningsområdets sydvestlige hjørne. Af ansøgningen fremgår, at kommunen ønsker arealet udtaget med
henblik på boligbebyggelse. I den anledning er Danmarks Naturfredningsforening i december
2003 indtrådt som medrekvirent i fredningssagen, idet foreningen har anmodet om, at det pågæl-

3
dende areal bør forblive i fredningssagen og undergives fredning. I februar 2004 har amtet besluttet at opretholde sin beslutning om at udtage arealet af fredningssagen.
Fredningsnævnet har fundet, at betingelserne for at frede området er til stede.
Vedrørende fredningens afgrænsning har fredningsnævnet vurderet, at de formål, der ligger til
grund for fredningsforslaget er markant til stede for det areal langs Fredensborgvej, som amtet
har udtaget af fredningen efter anmodning fra Fredensborg-Humlebæk Kommune. Nævnet har
herved lagt vægt på, at kommunen har ønske om at bebygge arealet med boligbyggeri, herved vil
det eksisterende indkig fra Fredensborgvej over et naturskønt, land- og skovbrugspræget areal gå
tabt. Fredningsnævnet har derfor taget Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om fredning af arealet til følge.
En række af de arealer, der er udtaget af fredningen eksempelvis Humlebæk Fiskerleje, Humlebæk kro og Kølles Gård er forsat omfattet af tidligere fredning - fredningsdeklaration fra 1943.

Klager og synspunkter for Naturklagenævnet
lb.nr. 9, Fredensborg Kommune (matr.nr. 4a Nederste Torp, Humlebæk)
Klagen vedrører et ca. 2 ha stort areal af matr.nr. 4a Nederste Torp, Humlebæk beliggende nord
for Fredensborgvej. Arealet ejes af kommunen.

Kommunen har i klagen anført, at det altid har været kommunens opfattelse, at der var en udvidelsesmulighed af idrætsanlægget i Humlebæk vest for eksisterende anlæg. Anlægget har haft en
central placering i Humlebæk, og kommunen ejer en del areal vest for området, netop med henblik på udvidelse af idrætsanlægget. Den mulige udvidelse mod vest har været tænkt at skulle
give mulighed for grønne baner uden større tekniske installationer.
Kommunen fastholder sin tidligere anmodning om, at ca. 2 ha af matr.nr. 4a Nederste Torp,
Humlebæk udtages af fredningen, som reservation til mulig udvidelse af idrætsanlægget. Subsidiært foreslår kommunen, at fredningsbestemmelserne for arealet ændres, således at der kan
etableres idrætsanlæg uden skæmmende tekniske installationer som f.eks. lysmaster, resultattavler mm.

Danmarks Naturfredningsforening har bl.a. anført, at det pågældende areal i overensstemmelse med fredningen henligger som dyrket mark. Der er fra Fredensborgvej en meget smuk udsigt
mod Holmeskovens skovbryn. Et idrætsanlæg inden for det fredede areal, uanset hvor beskedent
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det er, vil virke som et fremmedelement i landskabet og stride mod fredningsbestemmelserne.
Det er i øvrigt efter foreningen heller ikke sandsynligt, at der ikke vil være behov for trådhegn
og/eller læhegn omkring en boldbane, når den en gang er anlagt. Hvis fredningsgrænsen ændres,
er der derudover banet vej for lysanlæg med master, tilskuerfaciliteter mm.
Danmarks Naturfredningsforening finder det vigtigt, at intentionerne i regionplanen af 1993 og
fredningens formål om at sikre det land- og skovbrugsprægede landskab i kystkilen ved Kelleris
efterleves. På den baggrund henstiller foreningen, at fredningsgrænsen det pågældende sted ikke
ændres, og at fredningsbestemmelserne heller ikke ændres med henblik på etablering af idrætsanlæg "uden skæmmende tekniske installationer". Foreningen finder ikke, at fredningen skal
undgælde for, at kommunen arbejder på at udlægge den østligste del af det eksisterende idrætsanlæg til boligformål. Dette så meget mere, som kommunen vil have mulighed for at finde en ny
placering af boldbaner, som ikke yderligere reducerer værdien af højt prioriterede landskaber og
naturområder, f.eks. i tilknytning til en af kommunens skoler.
Skov- og Naturstyrelsen (nu By- og Landskabsstyrelsen) har anført, at fredningens afgrænsning som helhed er i overensstemmelse med de landskabelige og naturmæssige interesser, som
det er formålet at sikre. Afgrænsningen mellem de bymæssige områder og det åbne landskab er
helt præcis på dette sted og medvirker til at sikre såvel indblik til og udsyn fra den øvrige del af
det fredede område. På denne baggrund mener styrelsen, at kommunens ønske om mulighed for
at udvide idrætsanlægget ikke bør imødekommes.
Fredensborg Kommune har forud for Naturklagenævnets besigtigelse den 29. oktober 2007
gjort nærmere rede for anvendelsen af det areal, der ønskes udtaget til idrætsformål. Det fremgår
heraf, at der ønskes placeret to puslingebaner på arealet umiddelbart vest for det eksisterende
idrætsanlæg. Arealbehovet er kun på ca. 1,2 ha. Puslingebanerne vil blive anlagt med mindst
muligt indgreb i terrænet, og banerne vil være uden belysning. Der vil være behov for en læbeplantning mod vest og nord, og en sådan beplantning vil i givet fald blive etableret med stedtypiske arter.
lb.nr. 2 v/advokat Oluf Olsen (matr.nr. 3c. 4a. 4s Tibberup By. Mørdrup)
Klageren anfører, at ejendommen har et samlet areal på ca. 30 ha. Af fredningsafgørelsen fremgår, at der fredes ca. 16, 7 ha. Erstatningsberegningen er muligvis fejlagtig, idet det ikke fremgår,
om en del af arealet er udeladt af fredningen.
Generelt klages der over fredningen. Arealerne har været anvendt til planteskole, frugtplantage
og landbrug som vekseldrift. I 1980erne og 90erne har dele af jorden været dyrket intensivt som
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planteskole og med tilplantning af juletræer. Hvis fredningen gennemføres, vil disse udnyttelser
blive umuliggjort med økonomisk tab til følge.
Endvidere er de ca. 55 tdr. land tilstrækkelig til, at et selvstændigt landbrug med husdyrhold
kunne etableres med opførelse af nødvendige produktionsbygninger. Ejeren har ønske herom,
men denne mulighed bremses nu.
Amtet har oplyst, at den fredede del af ejendommen udgør 16,7 ha. Amtet har endvidere anført,

at der ikke tidligere har været fremført ønske om, at den fredningsbelagte del af ejendommen
blev udstykket og bebygget som selvstændig landbrugsejendom.
By- og Landskabsstyrelsen har oplyst, at angivelsen af arealets størrelse i fredningsnævnets

afgørelse er forkert. Det fredede areal er på ca. 30 ha.
lb.nr. 33 (matr.nr. Se og 10 Øverste Torp)
Ejerne har ikke noget imod fredningen som sådan, men ønsker ikke, at der skal være offentlig

adgang, og ønsker klare retningslinjer for en eventuel offentlig adgang.
Amtet har oplyst, at fredningen ikke medfører ændringer i forhold til de hidtidige adgangsfor-

hold.
By- og Landskabsstyrelsen finder ikke, at fredningen medfører en udvidelse af offentlighedens

adgang efter naturbeskyttelseslovens generelle adgangsbestemmelser, men at der snarere er tale
om et behov for at håndhæve de begrænsninger i offentlighedens færdsel og ophold, som også er
indeholdt i loven og den tilhørende bekendtgørelse. Fredningens § 11, stk. 2, giver plejemyndigheden mulighed for at opsætte oplysnings- og informationsskilte og fastsætte ordensregler for
offentlighedens adgang i området, herunder regler for hunde. Dette bør i sammenhæng med
håndhævelse af reglerne være tilstrækkeligt til at imødekomme ejernes forståelige ønske om at
undgå færdsel og ophold ud over, hvad der er tilladt efter de generelle regler herom.
lb.nr. 35 v/advokat Søren Stenderup Jensen (matr.nr. Sa, Sk, 51, Sap og Sav Øverste Torp og
matr.nr. 4h og 4g Nybo, Humlebæk)
Klageren finder, at den eksisterende lovgivning i tilstrækkelig grad beskytter de hensyn, fred-

ningen skal tilgodese, hvorfor fredning ikke er nødvendig.
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I øvrigt er det klagerens opfattelse, at fordelene ved fredningsafgørelsens § 5 om forbud mod
dyrkning af juletræs- og pyntegrøntkulturer eller andre flerårige afgrøder er uproportional i forhold til generne for klagers udnyttelse af ejendommen.
By- og landskabsstyrelsen har med hensyn til forbuddet mod flerårige afgrøder anført, at dette

forbud er af afgørende betydning for at opnå fredningens formål, herunder især at sikre udsigtsforholdene i kilen. Dette gælder især for ejendomme som denne, der i dag fremtræder som et helt
åbent landskab med få bebyggelser og indhegnede haver og i almindelig landbrugsmæssig omdrift. Forbuddet bør derfor opretholdes.
Lb. nr. 38 {matr.nr. 8f Toelt. Humlebæk}
Der klages alene over erstatningsfastsættelsen.
lb.nr. 40 {matr.nr. 8a, 4c. 3s Toelt. Humlebæk}
Ejendommen er et landbrug og drives som stutteri, hestepension og hesteuddannelse.
Ejeren klager over de begrænsninger, fredningen pålægger driften af ejendommen, herunder

forbuddet mod at plante juletræer og begrænsninger med hensyn til at udvide faciliteter for dyrehold, herunder staldpladser, ridebaner mv.
lb.nr. 8 {matr.nr. la, lmi. lmo. 1mg. lmr. lms. lmy. lmx. del af 2. 6. 7. 8 og 26d Krogerup.
Humlebæk. Matr.nr. 2fi og 3a Nederste Torp. Humlebæk}- tidligere Statens Planteavlsstation
I§ 12 i fredningsnævnets afgørelse er der fastsat en særbestemmelse for Statens Planteavlsstation, hvorefter driften kan fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke anvendes eller bebygges til
andet formål end den nuværende planteskoledrift eller sædvanlig landbrugsdrift.
By- og Landskabsstyrelsen opfatter bestemmelsen som en undtagelsesbestemmelse, der skal

sikre planteavlsstationens funktioner uanset de forbudsbestemmelser, der er indeholdt i de generelle fredningsbestemmelser. Af en redegørelse om planteavlsstationens arbejdsopgaver fremgår
det imidlertid, at stationens opgaver dels er videre end blot planteskoledrift - denne aktivitet er
faktisk indskrænket i de senere år - dels at opgavernes karakter har forandret sig og forventes at
forandre sig fremover. Opgaverne består for tiden bl.a. i planteforsyning til statens arealer, frøforsyning både til statens skove og til private planteskoler, frøproduktion i særlige frøavlsanlæg,
genbevaring samt særlige klondepoter.
Under henvisning hertil finder styrelsen efter samråd med planteavlsstationen og statsskovdistriktet, at bestemmelsen bør have en mere åben formulering, som tilgodeser de opgaver, som
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planteavlsstationen løser og forventes at løse fremover. Styrelsen har derfor foreslået, at særbestemmelsen for Statens Planteavlsstation formuleres således, at driften af Statens Planteavlsstation kan fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke benyttes eller anvendes til andet formål.
Såfremt planteavlsstationens funktioner ophører, træder fredningens almindelige bestemmelser
om anvendelse, bebyggelse og lignende i kraft.
Under Naturklagenævnets besigtigelse den 29. oktober 2007 gjorde statsskovdistriktet rede for
de ønsker, man havde til anvendelse af arealerne, herunder særligt spørgsmålet om landskabspleje på en del af arealet.
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund er nu placeret i ejendommens bygninger, og samtidig er planteavlsfunktionerne organisatorisk henlagt som en del af Skov- og Naturstyrelsen, Øresund.

Naturklagenævnets afgørelse
I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 29. oktober 2007,
har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, LeifHermann, Mogens Mikkelsen,
Lykke Outzen, Marion Pedersen og Poul Søgaard.
Naturklagenævnet finder, at en fredning af området er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.
Et flertal på 8 medlemmer finder, at det er hensigtsmæssigt at frede hele det af fredningsnævnets
afgørelse omfattede område for at varetage fredningens formål.
Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) stemmer for at udtage et areal på ca. 1,2 ha af matr.nr. 4a
Nederste Torp, Humlebæk, til anlæg af fodboldbane som ønsket af Fredensborg Kommune.
Vedr. Statens Planteavlsstation affattes bestemmelsen i princippet som foreslået af styrelsen, idet
det herudover, som ønsket af skovdistriktet, præciseres, at der på arealerne på matr.nr. 2fi og 3a
Nederste Torp By, Humlebæk, kun kan udplantes gamle danske buskarter samt solitærtræer som
led i landskabsplejen og kun efter fredningsnævnets godkendelse.
Vedrørende veje og stier skal det udtrykkeligt fremgå, at fredningen ikke skal være til hinder for
udlæg af nye stier af rekreativ betydning efter fredningsnævnets godkendelse.
De øvrige fredningsbestemmelser stadfæstes i realiteten.
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Idet fredningsnævnets afgørelse af 27. marts 2006 ophæves, fastsættes følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, der er afgrænset som vist på fredningskort .. , der hører til Naturklagenævnets afgørelse. Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme. Med hensyn til lb.nr. 2 bemærkes, at det areal der fredes, er på ca.
30ha.
§ 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel.
Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
§ 2 Bevaring af området

Området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i
naturpleje efter§ 11 eller er tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved dispensation efter§
14.
De skovarealer, alleer, levende hegn, markskel og enkeltstående træer, der er vist på fredningskortet, må ikke fjernes eller ryddes. Almindelig vedligeholdelse af bevoksningerne kan dog finde
sted. Genplantning skal ske med løvtræer. Der må ikke anlægges nye skel og diger, der kan ændre eller sløre de nuværende markinddelinger, og der må ikke ske udstykninger, hvorved der fastlægges nye skel eller oprettes nye ejendomme.
§ 3 Bebyggelse mv.

Der må ikke opføres ny bebyggelse mv.
Bygninger, der er nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift, kan opføres efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. Eksisterende bebyggelse
må kun udvides eller ændres efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet.
Der må dog ikke etableres pelsdyrfarme, svinefarme, fjerkræfarme, fasanerier og lignende eller
drivhusgartnerier.
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§ 4 Konstruktioner, anlæg, affald mv.

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner samt henlægges affald. Eksempelvis må der
ikke ske anlæg af parkeringspladser, bilophugningspladser, oplags- og lossepladser, eller lignende eller etableres virksomheder, der kan give miljømæssige gener.
Der må ikke anbringes udrangerede maskiner, master, tårne, tankanlæg, vindmøller eller andet,
der efter fredningsnævnets vurdering virker skæmmende, og der må ikke føres luftledninger over
arealerne.
Arealerne må endvidere ikke anvendes til campingpladser, sportsanlæg, herunder golfbaner, fodboldbaner, skydebaner og motorbaner.
Arealerne må ikke anvendes til start og landing af luftfartøjer.
Der må ikke opstilles campingvogne eller telte.
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn, men hegningen må ikke
begrænse offentlighedens adgang efter § 10. Eventuelle træhegn skal holdes i mørke jordfarver.
Fredningen er ikke til hinder for udnyttelse af transportkorridoren, udlagt i Regionplan 2005 i
henhold til planloven. Eventuelle ledningsanlæg skal nedgraves.
§ 5 Dyrkede arealer

Dyrkede arealer - marker, planteskoler og haver - må udnyttes som hidtil.
Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må af hensyn til
udsigten over det fredede område ikke dyrkes juletræs- eller pyntegrøntskulturer eller andre flerårige afgrøder, etableres læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og buske, der kan
virke udsigtshæmmende. Der må ikke etableres nye planteskoler, frugtplantager, koloni- eller
nyttehaver.
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§ 6 Udyrkede arealer og vådområder

Søer, vandhuller, diger mv., som er vist på fredningskortet, skal opretholdes, og tilstanden må
kun ændres, hvis det sker som led i naturpleje efter § 11. Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler.
§ 7 Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer, herunder udnyttelse af forekomster i jorden, eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terræn.
Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke anlægsarbejder i forbindelse med udnyttelse af
transportkorridoren, videnskabelige arkæologiske undersøgelser, samt frilæggelse af vandløb og
andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål.
§ 8 Beplantning

Der må ikke foretages udsigtshæmm ende tilplantninger, der medfører, at områdets oplevelsesmæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med landskabspleje og efter
fredningsnævnets godkendelse.
§ 9 Veje og stier

Der må ikke anlægges nye veje og stier. Dog kan der anlægges nye stier af rekreativ betydning
efter fredningsnævnets godkendelse.
Eksisterende veje må ikke udbygges. Eksisterende stier skal opretholdes, men efter fredningsnævnets godkendelse kan linjeføringen eventuelt ændres.
§ 10 Offentlighedens adgang og ophold

Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede
arealer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede område må ikke forringes eller
forhindres. Ved eventuel kreaturhegning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passage i hegnene.
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Ridning skal ske under behørig hensyntagen til fredningsinteresserne, og om fornødent kan der
udpeges ridetraceer.
Plejemyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte og fastsætte ordensregler
for offentlighedens adgang i området, herunder regler for hunde. Myndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten,
og forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade naturen.
§ 11 Naturpleje

Plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje, herunder afgræsning, høslet, fjernelse
og/eller etablering af beplantninger bl.a. med det formål at genskabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet i Kystkilen.
Forinden pleje iværksættes, skal myndigheden udarbejde plejeplan, der skal tilsendes de berørte
ejere til orientering. Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller
i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren,
såfremt denne fjerner dette inden en af myndigheden fastsat frist, og ellers myndigheden. Ejeren
kan ikke stille krav om opskæring, sammenbærin g eller kørsel til fast vej.
Der henvises til de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede arealer, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006.
§ 12 Særbestemmelser for matr.nr. la, lmi, lmo, lmq, lmr, lms, lmy, lmx, del af 2, 6, 7, 8

og 26d Krogerup, Humlebæk. Matr.nr. 2ft og 3a Nederste Torp, Humlebæk (tidligere Statens Planteavlsstation)
Driften af arealerne kan fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke bebygges eller anvendes til
andet formål. Såfremt planteavlsfunktionerne ophører, træder fredningens almindelige bestemmelser om anvendelse, bebyggelse o.lign. i kraft.
På arealerne på matr.nr. 2fi og 3a Nederste Torp By, Humlebæk, kan der kun udplantes gamle
danske buskarter samt solitærtræer i forbindelse med landskabspleje og kun efter fredningsnævnets godkendelse.
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§ 13 Stejlepladserne og Babyloneskoven - særbestemmelse

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres bygninger eller andre
anlæg, der kan virke misprydende, og der må ikke slås telte op eller parkeres. Arealerne må kun
hegnes, hvis det sker som led i landskabspleje, og eventuel hegning må ikke hindre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.
§ 14 Dispensation

Fredningsnæv net kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i§§ 2-13, når det ikke
vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.
§ 15 Tilladelser efter naturbeskyttelsesloven og planloven

Foranstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående fredningsbestemmelser, kan
udføres uden tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 17 og planlovens§ 35, jf. naturbeskyttelseslovens§ 38, stk. 5 og 6, og planlovens§ 36, stk. 1, nr. 5.
§ 16 Ophævelse af tidligere fredninger og deklarationer

Kendelse af 5. januar 1952, der vedrører Krogerup Alle og Mark, ophæves.
Kendelse af 30. april 1969, der vedrører en del af ejendommen matr.nr. 4a Toelt By, ophæves
Kendelse af 22. november 1943 ophæves for matr.nr. 1ck, Krogerup (Babylonesko ven og stejlepladsen), 25i Krogerup og 26b Krogerup (Skovtrekanten).
Kendelse af 22. november 1943 ophæves ikke for ejendommene: 1bo Krogerup (Kølles Gård),
llø Krogerup (Humlebæk Gl. Kro) og for ejendommene i Humlebæk Fiskerleje: matr.nr. lai,
lcl, lgm, 4ak, 10a, 1 lb, 12a, 12b, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20a, 20b, 21, 22, 23a,
23b, 23c, 24a, 24c, 24e og 27a alle Krogerup.
På Naturklagenævnets vegne

ft-tt I,, /,u I.fl /tA /!tJ JrrrfU
Mikkel Schaldemose
Viceformand
Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens§ 88, stk. I.
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Fortegnelse
over matrikelnumre der helt eller delvist er omfattet af
Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008

Tibberup By, Mørdrup
Del af 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4s, 4t
Krogerup, Humlebæk
Del af la, lai, lck, del af 1kt, lmi, lmq, lmo, lmr, lms, lmt, lmv, lmx, lmy, lne, 2, 6, 7, 8,
25i, del af 26b, 26d, 27a.
Nederste Torp By, Humlebæk
2fi, 3a, del af 4a, del af 4cm.
Øverste Torp By, Humlebæk
la, ldl, 5a, Sag, 5ap, Sav, 5e, 5g, 5k, 51, 5m, del af 10.
Nybo By, Humlebæk
4g,4h
Toelt By, Humlebæk
3 s, del af 4a, 4c, 4d, del af 4e, 4g, del af 4k, del af 4æ, del af 8a, 8f, del af 9.

.
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Naturklagenævnets afgørelse
af 30. juli 2008
om erstatning i anledning af fredning af kystkilen ved Kelleris
i Fredensborg og Helsingør Kommuner
(sag nr. NKN-111-00018)

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 27. marts 2006 truffet afgørelse om erstatning i
anledning af den samtidig besluttede fredning af kystkilen ved Kelleris i daværende Fredensborg-Humlebæk og Helsingør Kommuner.
Fredningsnævnet har tilkendt erstatning til 13 private lodsejere med et beløb på i alt 228.780 kr.
Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturbeskyttelsesl ovens§ 42 forelagt Naturklagenævnet til efterprøvelse. Desuden er afgørelsen om erstatning påklaget til Naturklagenævnet af en
række private lodsejere.

Fredningsnævnets afgørelse
Lb.nr. 7 (Miljøministeriet), lb.nr. 8 (Statsskovenes Planteavlsstation) og lb.nr. 9 (FredensborgHumlebæk Kommune) har som offentlige myndigheder ikke :faet tilkendt erstatning.
Fredningsnævnet har som udgangspunkt tilkendt erstatning på grundlag af standardtakster. Nævnet har således tilkendt sædvanlig takstmæssig erstatning - efter den dagældende grundtakst - på
2.000 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesl ovens§ 3 eller tidligere
fredninger. Der er fastsat en erstatning på 2.000 kr. til lodsejere, som ikke har fremsat erstatningskrav.
Fredningsnævnet har ikke fundet, at bestemmelserne i fredningen i øvrigt har en sådan karakter,
at de medfører nedgang i ejendommenes værdi, der medfører erstatning. Fredningsnævnet har
således anført, at fredningen ikke medfører ændringer i muligheden for at opføre nødvendige
landbrugsbygning er, ændringer i muligheden for jagt eller ændringer for offentlighedens adgang.
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Erstatningskrav og synspunkter over for Naturklagenævnet
Klage vedr. matr.nr 3c, 4a og 4s Tibberup By, Mørdrup (lb.nr. 2)

Klageren har anført, at ejendommen har et samlet areal på ca. 30 ha. Af fredningsafgørelsen
fremgår, at der fredes ca. 16, 7 ha. Erstatningsberegningen er muligvis fejlagtig, idet det ikke
fremgår, om en del af arealet er udeladt af fredningen.
Klageren har endvidere anført, at arealerne har været anvendt til planteskole, frugtplantage og
landbrug som vekseldrift. I 1980'erne og 90'erne har dele af jorden været dyrket intensivt som
planteskole og med tilplantning af juletræer. Hvis fredningen gennemføres, vil disse udnyttelser
umuliggøres med økonomiske tab til følge. Endvidere er de ca. 55 tdr. land tilstrækkeligt til, at et
selvstændigt landbrug med husdyrhold kunne etableres med opførelse af nødvendige produktionsbygninger. Ejeren har ønske herom, men denne mulighed bremses nu. Ved besigtigelsen den
29. oktober 2007 fastholdt ejeren, at han ønskede at opføre driftsbygninger på ejendommen, der
er bygningsløs.
Klageren har endelig anført, at der vil blive indgivet klage til taksationskommissionen over erstatningens størrelse, hvilket Naturklagenævnet også har betragtet som en klage over fredningsnævnets afgørelse.
For fredningsnævnet var erstatningen opgjort til 1.533.753 kr. for tab af herlighedsværdi og handelsværdi, 510.000 kr. for ændret anvendelsesmulighed, 285.000 kr. for tab af jagtleje (årligt
2.000 kapitaliseret til 285.000 kr.) og 25.000 kr. til juridisk og landbrugsfaglig bistand.

Amtet har oplyst, at den fredede del af ejendommen udgør 16, 7 ha.
Skov- og Naturstyrelsen (nu By- og Landskabsstyrelsen) har bl.a. anført, at angivelsen af arealets størrelse i fredningsnævnets afgørelse er forkert, og dermed er erstatningen heller ikke korrekt. Arealet er på ca. 30 ha.
Klage vedr. matr.nr. 5a, 5k, 51, 5av og 5ap Øverste Torp By, Humlebæk og matr.nr. 4h og 4g
Nybo By, Humlebæk (lb.nr. 35)
Klageren finder, at erstatningsfastsættelsen principielt skal "udmåles således, at den svarer til
forringelsen af ejendommens værdi ved kontant salg på tidspunktet for fredningen", jf. Østre
Landsrets tilkendegivelse af 5. december 2005 i sagen, 12. afdeling, sagsnr. B-436-03, og til et
beløb, der mindst udgør 403.000 kr., således som klager gjorde gældende over for fredningsnævnet.
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Subsidiært bør der ifølge klager tilkendes erstatning med grundtakst på 2.000 kr. pr. ha for 31,4
ha og 10.000 kr. pr. ha for det areal på 17,4 ha, hvor der ville kunne dyrkes juletræer og pyntegrønt, samt 200.000 kr. i erstatning som følge af forringelse af ejendommens salgsværdi forårsaget af fredningen.
Der er taget forbehold for ændringer i ejendomspriserne.
By- og Landskabsstyrelsen har anført, at de principper, som lå til grund for fredningsnævnets
afgørelse om erstatning, er korrekte, og fortsat bør anvendes med de reguleringer af taksterne,
som er indeholdt i de seneste afgørelser fra Naturklagenævnet.
Klage vedr. matr.nr. 8f Toelt By, Humlebæk (lb.nr. 38)
Klageren "ønsker at opretholde klage".
Der er over for fredningsnævnet fremsat krav på 200.000 kr. for forringelse af ejendommens
handelsværdi som følge af, at ejendommen pålægges fortsat afgræsning med heste, at fredningen
forhindrer nye bygninger på ejendommen, og at der pålægges begrænsninger i afgrødevalget,
f.eks. forbud mod juletræer mv. og dyrefarme.
By- og Landskabsstyrelsen har, da der ikke er fremført nye argumenter, henholdt sig til fredningsnævnets afgørelser om fredning og erstatning med de seneste reguleringer af taksterne.
Klage vedr. matr.nr. 8a, 4c og 3s Toelt By, Humlebæk (lb.nr. 40)
Ejendommen er et landbrug og drives som stutteri, hestepension og hesteuddannelse.
Der gøres et samlet erstatningskrav gældende på 350.000 kr., jf. ejendomsmæglerudtalelse af
august 2004, for de begrænsninger fredningen pålægger driften af ejendommen, herunder forbuddet mod at plante juletræer og begrænsninger med hensyn til at udvide faciliteter for dyrehold, herunder staldpladser, ridebaner mv.
Der er taget forbehold for ejendomsprisstigninger.
Der er klaget over honorering af advokat. Det anses for at være under halvdelen af det rimelige,
og hertil kommer ejendomsmæglervurderingen.
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By- og Landskabsstyrelsen har, da erstatningskravet med den tilhørende mæglererklæring alle-

rede indgik i fredningsnævnets behandling, henholdt sig til fredningsnævnets afgørelse om erstatning med de seneste reguleringer af taksterne.
Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 29. oktober 2007,
har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, LeifHermann, Mogens Mikkelsen,
Lykke Outzen, Marion Pedersen og Poul Søgaard.
Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato truffet afgørelse om fredning af kystkilen
ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Erstatningen i anledning af fredningen fastsættes til et beløb, der modsvarer den nedgang i de
enkelte ejendommes handelsværdi, der skyldes de ved fredningen pålagte begrænsninger i rådighedsretten, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1.
Grundtakst
Der tilkendes erstatning til de private lodsejere efter nugældende grundtakst på 3.800 kr. pr. ha.
Der tilkendes ikke erstatning for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller for tidligere
fredede arealer.
Mindsteerstatning pr. ejendom fastsættes til 3.800 kr.
Tillæg for forbud mod tilplantning
For landbrugsarealer, der erstattes med grundtakst, ydes et tillæg på 3.800 kr. pr. ha. for forbuddet mod tilplantning, jf. fredningsafgørelsens§ 5.
Naturklagenævnet mener ikke, at fredningen medfører nedgang i ejendommenes værdi, ud over
hvad der erstattes med ovennævnte takster.
Med hensyn til lb.nr. 2 bemærkes, at der fredes 30,1 ha., matr.nr. 3c, 4a og 4c Tipperup By,
Mørdrup. Der er ikke pålagt de tre matr.nr. landbrugspligt. Der er tale om ubebyggede landbrugslodder, fri jord. Der sker ved fredningen ingen ændring i ejerens muligheder for at opføre
nødvendige driftsbygninger. Der ydes derfor ikke særskilt erstatning som følge af fredningen.
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Med hensyn til klagen fra lb.nr. 40 over honorering af advokat og ejendomsmæglervurdering
bemærkes, at fredningsnævnets afgørelse om en passende godtgørelse for nødvendige udgifter til
sagkyndig bistand under fredningssagen ikke kan påklages, jf. naturbeskyttelseslovens§ 47, 2.
pkt.
Den almindelige fordeling af udgifterne til erstatning og godtgørelse fastholdes med 75% til staten og 25% til kommunerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. Fordelingen mellem de to
kommuner sker forholdsmæssigt efter arealer.
Idet fredningsnævnets erstatningsafgørelse ophæves, fastsættes erstatningerne efter naturbeskyttelseslovens§ 39, stk. 1, herefter således, idet de beregnede erstatninger oprundes til hele hundrede kr.:
Lb.nr. 1.
13,80 ha x 7.600 kr.

104.900 kr.

Lb.nr. 2
29,70 ha x 7.600 kr.

225.800 kr.

Lb.nr. 3
2,12 ha x 7.600 kr.

16.200 kr.

Lb.nr. 7
Offentligt ejet. Ingen erstatning.
Lb.nr. 8
Offentligt ejet. Ingen erstatning.
Lb.nr. 9
Offentligt ejet. Ingen erstatning.
Lb.nr. 10
Grundtakst 3,2 ha x 3.800 kr.

12.200 kr.

Lb.nr. 33
11,72 ha x 7.600 kr.

89.100 kr.

Lb.nr. 35
31,40 ha x 7.600 kr.

238.700 kr.

Lb.nr. 38
2,25 ha x 7.600 kr.

17.100 kr.

Lb.nr. 40
15,10 ha x 7.600 kr.

114.800 kr.
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Lb.nr. 41
13,80 ha x 7 .600 kr.

104.900 kr.

Lb.nr. 44
1,3 ha x 7.600 kr.

9.900 kr.

Lb.nr. 51
3,70 ha x 7.600 kr.

28.200 kr.

Lb.nr. 52
4,80 ha x 7.600 kr.

36.500 kr.

Lb.nr. 55
1,00 ha x 7.600 kr.

Erstatninger i alt

7.600 kr.

1.005.900 kr.

De tilkendte erstatninger forrentes efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3, fra den 27. marts
2006 (datoen for fredningsnævnets afgørelse) med en årlig rente, der svarer til den enhver tid
gældende diskonto.
Fredningsnævnet har tilkendt en række ejere godtgørelse for sagkyndig bistand på i alt 58.750,00
kr., der er udbetalt.
I godtgørelse for sagkyndig bistand for sagens behandling for Naturklagenævnet tilkendes der til
lodsejer lb.nr. 2 repræsenteret af advokat Oluf Olsen, 5.400 kr. eksklusiv moms, der udbetales
direkte til advokat Oluf Olsen.
Til lodsejer lb.nr. 35 repræsenteret af advokat Søren Stenderup Jensen, 8.630 kr. eksklusiv
moms, der udbetales direkte til advokat Søren Stenderup Jensen.

Af den samlede erstatning på 1.005.900 kr. samt rente og tillagt omkostningsbeløb på 14.030 kr.
udreder staten ved Miljøministeriet 75% og Fredensborg og Helsingør Kommuner 25%, jf. naturbeskyttelseslovens§ 49, stk. 3. Kommunernes andel af fredningsudgifter fordeles forholdsmæssigt efter deres areal i fredningen således:
Fredensborg Kommune 285 ha ud af 333 ha.
Helsingør Kommune 48 ha ud af 333 ha.
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Naturklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen kan efter naturbeskyttelseslovens§ 45
påklages til Taksationskommissionen af de ejere, der har indbragt fredningsnævnets afgørelse for
Naturklagenævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan tillige påklages af Fredensborg og Helsingør Kommuner og af Miljøministeriet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede.
Klagen skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K,
der videresender klagen til Taksationskommissionen.

På Naturklagenævnets vegne

Mikkel Schaldemose
viceformand

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den 27. marts 2006

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

Skov

Modtaget i
N ~ turstyrelsen

Of!

:i OMRS. 2006

FS 95/93. Fredning af kystkilen ved Kelleris i Helsingør og Fredensborg-Humlebæk
kommuner.

Fredningsnævnet har d.d. truffet afgørelse om fredning i ovennævnte sag. Nævnet har samtidig
truffet afgørelse om erstatning sotn følge af fredningen.

Begge afgørelser vedlægges tillige med det til fredningen hørende kort samt en lodsejerfortegnelse.

Fredningsafgørelsen vil blive tinglyst på de berørte ejendomme.

Begge afgørelser indeholder en klagevejledning. Som anført i erstatningsafgørelsen side IO skal
afgørelserne forelægges Naturklagenævnet som følge af størrelsen af den samlede
fredningserstatning. Denne forelæggelse fritager ikke den enkelte klageberettigede, der måtte ønske
fredningen eller erstatningen ændret, for selv at påklage vedkommende afgørelse.

Med venlig hilsen

nævnets formand

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

Den 27. marts 2006 traf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen
FS. 95/93

Fredning af kystkilen ved
Kelleris i Helsingør og
Fredensborg-Humlebæk Kommuner

følgende
afgørelse:

I. Indledning
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt modtog den 23. september 1993 fra Frederiksborg
Amtsråd "Forslag til fredning af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg-Humlebæk og Helsingør
Kommuner,,. Fredningsnævnet har herefter offentliggjort forslaget i Statstidende, Frederiksborg
Amts Avis og Helsingør Dagblad den 30. september 1993. Der er afholdt offentligt møde i sagen
den 17. november 1993, og nævnet har foretaget besigtigelse af arealet den 24. august 1994.
II. Baggrunden for forslaget
Amtsrådet anfører i forslaget, at man ønsker at sikre Kelleriskilen med fredningsbestemmelser, der
skal bevare det værdifulde landskab og sikre arealerne mod bebyggelse, tekniske og friluftsmæssige
anlæg og tilplantning. Samtidig skal offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder sikres og
forbedres.

Allerede i 1960'erne blev det besluttet at søge byudviklingen i Nordsjælland bremset for at beskytte
de naturskønne landskaber. Gennem 1970-erne øgedes imidlertid presset på det attraktive sø- og
skovrige nordsjællandske landskab, og med den første Regionplan fastlagdes i 1973 princippet om
at sikre, at bybåndet langs Øresundskysten brydes af åbne ubebyggede strøg. I 1990-erne er det
private og kommunale ønsker om at inddrage de grønne kiler til erhvervsformål snarere end et
behov for udlæg af nye boligarealer, der udgør hovedtruslen mod de friholdte arealer.
I forslaget motiveres fredningen med, at den åbne landskabskile, der hovedsagelig er et land- og
skovbrugspræget landskab uden væsentlig bebyggelse mellem byområderne Humlebæk og
Tibberup, ønskes bevaret for fremtiden og sikret mod det stigende pres for nye arealudlæg til
byformål, således at intentionerne i den regionale planlægning kan virkeliggøres.
I fredningsforslaget beskrives områdets planlægningsmæssige status således:
Planlægningsmæssige forhold
1. Statslig planlægning
Området er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområderne, hvis formål er at
beskytte de danske kystlandskaber og samtidig sikre, at nødvendige arealer til nye byområder m.v.
kan reserveres gennem en planlægning, hvor landskabs- og naturhensyn har høj prioritet.

2. Regionplanlægning
Kelleriskilen er i Regionplan 1993 udpeget som et landskab, der skal friholdes for ny bebyggelse og
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bymæssige anlæg, med mindre der foreligger væsentlige samfundsmæssige hensyn. Området
karakteriseres endvidere som regionalt friluftsområde og oplevelsesrigt landskab, hvis grænser skal
fastholdes, og hvor offentlighedens adgang skal sikres og øges.
3. Kommunal planlægning
I gældende Kommuneplaner for Helsingør (1989-2001) og Fredensborg-Humlebæk (1988-1997) er
arealernes anvendelse udlagt til jord- og skovbrugs formål. Arealet vest for kystbanen d. v .s.
størstedelen af fredningsområdet er land- og skovbrugsarealer i landzone, mens området øst for
kystbanen er byzone.

III. Tidligere fredninger
Følgende ubebyggede ejendomme i landzone er omfattet af hidtidige fredninger:
"Krogerups Mark" og Krogerup Alle, matr. nr. 1 a Krogerup, Humlebæk, kendelse af 5.
januar 1952.
En del af haven på ejendommen, matr. nr. 4a Toelt by, Humlebæk, kendelse af 30. april
1969.
Følgende ejendomme, der ligger i byzone eller er bebyggede, er omfattet af hidtidige fredninger:
"Skovtrekanten", matr.nr. 26 b Krogerup, Humlebæk, kendelse af 22. november 1943.
Babyloneskoven, matr.nr. 1 ck Krogerup, Humlebæk, kendelse af 22. november 1943.
Kølles Gård, matr.nr. 1 bo Krogerup, Humlebæk, kendelse af 22. november 1943.
Humlebæk Fiskerleje, matr. nre.: 1 cl, 1 gm, lem, 23a, 23b, 23 c, 22, 20 b, 21, 19 a, 19
b, 20 a, 18, 17, 16, 15 a, 15 b, 14, 13, 24 c, 24 a, 24 e, 12 a, 11 b, 12 b, 10 a, 4 ak, 25 i,
27 a, 1 ai, alle Krogerup, Humlebæk, kendelse af 22. november 1943.
Humlebæk Gl. Kro, matr.nr. 1 lø Krogerup, Humlebæk, kendelse af 22. november
1943.
Det er intentionerne, at fredningsbestemmelserne for disse ejendomme videreføres med uændret
indhold.

IV. Fredningens afgrænsning
Fredningsforslaget omfatter et større sammenhængende område på i alt ca. 360 ha.
Størstedelen af fredningsområdet er landzone, mens området øst for banen er byzone. Fredningsområdet afgrænses mod vest af Hørsholm-motorvejen og mod nord, syd og øst af større veje og byområderne Tibberup, Humlebæk samt Øverste og Nederste Torp. Områdets østlige del gennemskæres
af Strandvejen og Kystbanen. Kilen udgør et land- og skovbrugspræget "herregårdslandskab", der
uden væsentlig bebyggelse skiller byområderne Humlebæk og Espergærde.
Beskrivelse af delområder
1. Statens Planteavlsstation.
.
Ejendommens drift kan fortsætte som hidtil. Fredningsforslaget tilsigter således ikke at pålægge
ejendommen bestemmelser, som kan medføre ulemper eller gener i den nuværende drift. De
foreslåede fredningsbestemmelser udelukker dog, at arealerne anvendes eller bebygges til anden
drift end den nuværende planteskole eller sædvanlig landbrugsdrift.
2. Humlebæk Fiskerleje.
Bebyggelsen langs vestsiden af den gamle Strandvej, på nær enkelte ejendomme, er omfattet af
fredningskendelse af 22. november 1943, og intentionerne i den tidligere fredningskendelse ændres
ikke. Fredningsbestemmelserne skal sikre det gamle fiskerlejes ydre præg og har kulturhistorisk og
bygningsbevarende sigte.
3. "Skovtrekanten".
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I fredningsforslaget foreslås det, at fredningsbestemmelserne af 22. november 1943 ophæves, idet
det vurderes, at arealet, der tillige er fredskov, ikke rummer væsentlige fredningsværdier.
4. Stejlepladserne.
De endnu ubebyggede stejlepladser udgjorde oprindeligt en stejleplads, der nu gennemskæres af
den nye Strandvej. Stejlepladsen benyttedes af fiskerne i den daglige drift til reberbane, tørring af
net og oplægning af fiskegrej. For arealet nord for Humlebæk Gl. Kro foreslås, at de nugældende
fredningsbestemmelsers forbud mod at anvende arealet til P-plads bortfalder, men sådan at arealet
også fremover skal henligge uden faste anlæg. For de øvrige stejlepladsarealer gælder, at
fredningsforslaget viderefører den tidligere fredningskendelse af 22. november 1943 med forbud
mod bebyggelse og ændret anvendelse m.v."

V. Forhandlinger
En væsentlig del af de henvendelser, fredningsnævnet har modtaget i sagen, har haft udgangspunkt
i Louisianas parkeringsproblemer. Nedenfor følger indlæg, der omhandler selve fredningssagen,
mens parkeringsproblematiken behandles under delafgørelser.
Offentligt møde og besigtigelse
Offentligt møde, hvortil samtlige lodsejere, myndigheder m.v. var inviteret, afholdtes den 17.
november 1993 på Humlebæk Bibliotek. Nævnet foretog endvidere besigtigelse af
fredningsområdet den 24. august 1994.
I forbindelse med behandling af sagen ved det offentlige møde og besigtigelsen har nævnet
modtaget følgende indlæg:
•
lbnr. 1, Thorvald Rein, Gl. Tibberupvej 31 A, 3060 Espergærde, der protesterer mod
fredning og begærer ejendommens østlige del udtaget til boligbebyggelse i
overensstemmelse med tidligere kommuneplanlægning. Nye ejere er Bodil M. Larsen,
Emil og Bella K. Rein, der erklærer sig enige med forrige ejers bemærkninger, idet de
finder ejendommen tilstrækkelig sikret. De ønsker ikke offentlig adgang ad stien langs
et hegn på deres ejendom.
•

lbnr. 2, "Poulsens Planteskole,,, Ulla Poulsen, Gl. Strandvej 138, 3050 Humlebæk,
protesterer mod fredningen, idet hun anfører, at en del af ejendommen er udlagt til lav
boligbebyggelse i kommuneplanen. Ejeren ønsker ikke yderligere offentlig adgang, der
ønskes ikke indskrænkninger i den hidtidige planteskole- og landbrugsdrift, og en
skurvogn på 3 c ønskes fortsat benyttet til opbevaring af redskaber. Der ønskes fortsat
mulighed for udlejning afjagten med mulighed for afspærring på jagtdage. Der gøres
opmærksom på, at ejendommen er noteret som frijord uden landbrugsbygninger, og at
ejerne ønsker fortsat ret til at opføre bygninger og bolig et passende sted på
ejendommen.

•

lbnr. 8, Statens Planteavlsstation ønsker mulighed for udvidelse af planteskolearealet,
idet en afdeling i Nærum nedlægges. Endvidere ønskes mulighed for at udvide
eksisterende bygninger i takt med opfyldelse af Stationens internationale forpligtelser.

•

lbnr. 10, Krogerup Højskole anbefaler fredningen, men er modstander af en
parkeringsplads på "Hejremarken". Højskolen ønsker mulighed for at opføre en ny
lærerbolig i området syd for skolebygningerne.

•

lbnr. 11, Minni Maryan Johansen, Humlebæk Gl. Kro, Ny Strandvej 2A påpeger, at
fredningskortet bør rettes for så vidt angår ejendommens afgrænsning.

4

•

lbnr. 12, IKEA International, "Kølles Gård", Ny Strandvej 21 ønsker at der skabes
mulighed for udvidelse af eksisterende bygninger og har anbefalet nævnet, at
fredningsbestemmelserne for Humlebæk Gl. Kro, Kølles Gård og området nord for
kroen ikke ændres og samtidig anbefalet ophævelse af fredningen af "Skovtrekanten"
med henblik på etablering af en underjordisk parkeringsplads.

•

lbnr. 19, Else Marie Due Hansen og Holger Tangaa Hansen, Gl. Strandvej 18 har gjort
indsigelse mod fredningen, idet der argumenteres for parkeringsforbud og for, at et
pigtrådshegn over Humlebækken bør flyttes. Det anbefales, at en byggesagkyndig og en
beboer fra Fiskerlejet bistår nævnet i behandling af byggeansøgninger, og der
protesteres mod ophævelse af fredning af"Skovtrekanten".

•

lbnr. 24, Ellen og Emil Poulsen, Gl. Strandvej 26 protesterer mod etablering af P-plads
på arealet nord for kroen og i "Skovtrekanten" og anbefalet, at den i stedet anlægges på
Hejremarken.

•

lbnr. 26, Pia Wiberg og Claes Kjær, Gl. Strandvej 32 anfører, at de bygningsbevarende
bestemmelser samt forbudet mod udstykninger og ny bebyggelse betyder en skærpelse
af den hidtidige fredning, hvorfor de forbeholder sig ret til at fremsætte erstatningskrav.

•

lbnr. 30, Niels og Aino Johansen, Gl. Strandvej 42 modsætter sig etablering af P-plads
på arealet nord for Humlebæk Gl. Kro.

•

lbnr. 33, "Holmehus", Anne-Mette og Niels Gram, Tovesvej 24, 2850 Nærum, gør
opmærksom på unøjagtigheder vedrørende kortet. De protesterer mod forbudet mod
flerårige afgrøder, mod ændring af levende hegn og mod offentlighedens adgang.

•

lbnr. 35, Arne Simonsen v/ advokaterne Plesner og Lunøe, Esplanaden 34, 1263 K,
protesterer mod fredning af ejendommen, og anfører, at den eksisterende lovgivning i
øvrigt må anses for tilstrækkeligt værn af de anførte interesser. Det anføres tillige, at
fredningens forbud mod flerårige afgrøder er urimelig (2 udsigtsdeklarationer:
18.9.1907 og 3.9.1979).

•

lbnr. 38, Hans og Inger Haugaard, Kellerisvej 53, 3490 Kvistgård ønsker de bestående
fredninger opretholdt. Protesterer mod den nye fredning, og ønsker samtlige bygninger
vist på fredningskortet.

•

lbnr. 51, "Kelleriis Havecenter" Inger Schierning og Peter Schou Christensen,
Kellerisvej 64, 3490 Kvistgård v/ adv. Jesper Bang protesterer mod fredningen, idet den
vil hindre erhvervsbyggeri som foreslået i lokalplan og for så vidt den vil begrænse
byggeri af salgslokale og driften af planteskolen og den private rosenhave, hvortil der er
offentlig adgang.

Skov- og Naturstyrelsen anbefaler fredningen gennemført med visse ændringer af indholdsmæssig
og redaktionel art:
•
I bestemmelsernes § 3.1 Opdyrkede arealer bør "herunder Planteavlsstationen "udgå,
•
I§ 3.3 Udyrkede arealer anbefales det, at der gives mulighed for tilladelse til sprøjtning
af bjørneklo,
•
I§ 9.1 Statens Planteavlsstation bør Stationen gives mulighed for udvidelse af
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bygninger og produktionsarealer efter forudgående tilladelse.
Danmarks Naturfredningsforening har meddelt nævnet, at man støtter fredningsforslaget, men
finder, at alle ejendomme i Humlebæk Fiskerleje bør medtages, at fredning af "Skovtrekanten" ikke
bør ophæves og at foreningen ligeledes modsætter sig en ophævelse eller ændring af fredning af
stejlepladsarealet nord for Humlebæk Gl. Kro. Foreningen har endvidere i forbindelse med
besigtigelsen pointeret, at fredning er det styringsmiddel, der kan sikre et område varigt, mens
planlovssystemet skaber mulighed for forandring og udvikling.
Nævnet har endvidere modtaget indlæg i sagen fra lokale beboere uden for selve fredningsområdet:
Peter og Annette Høy, Amalievej 3, 3050 Humlebæk, protesterer mod fredningsforslaget.
Elisabeth Skov Andersen, GI. Mejerivej 16, 3050 Humlebæk anbefaler på vegne "Arbejdsgruppen",
der består af lokale beboere, at fredningen gennemføres uden mulighed for etablering af
parkeringspladser.
Ulla Bøgelund, Ny Strandvej 4, 3050 Humlebæk protesterer på vegne "Arbejdsgruppen" mod, at
der etableres parkeringsplads på "Hejremarken".

VI. Dispensationer og delafgørelser
P-plads for Louisiana
Stejlepladsen nord for Humlebæk Gl. Kro:
Fredningsnævnet meddelte den 25. oktober 1993 G.nr. FS 48/93) tidsbegrænset tilladelse til anlæg
af en P-plads nord for kroen. Tilladelsen (og lokalplanen) er faldet for de almindelige
forældelsesfrister (naturbeskyttelseslovens § 66 og planlovens § 32) og kan således ikke mere
udnyttes. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, som satte behandlingen i bero på afklaring
af'"Luisianagruppens" arbejde og med henvisning til, at konkrete bestemmelser for anvendelsen af
arealet ville blive fastsat i den endelige kendelse.
"Hejremarken":
"Louisianagruppen" konkluderede, at den bedste placering ville være Krogerups mark, syd for
alleen. Kommunen udarbejdede lokalplanforslag, søgte om dispensation fra fredningsforslaget og
amtsrådet tilsluttede sig løsningsmodellen. Forudsætningerne for de tidligere forslag til p-pladser
var derefter ændrede, og fredningsnævnet blev opfordret til, at fredningen af"Skovtrekanten" skulle
videreføres i sin helhed.
·

Delafgørelser vedrørende afgr~nsning af fredningen.
Fredensborg-Humlebæk Byråd anbefalede den 12. december 1994 overfor nævnet at
I. Idrætsanlægget:
ca. 2 ha afmatr. nr. 4 a Nederste Torp, Humlebæk blev reserveret til
eventuel udvidelse ar-idrætsanlægget,
2. Stejlepladsen:

et 0.2 ha stort areal af matr. nr. 1 ck Krogerup, Humlebæk, nord for
Humlebæk Gl. Kro blev reserveret til p-plads og

3. Ke11erisgården:

et 4 ha stort areal afmatr. nr. 4 a Toelt, Humlebæk, blev reserveret til
erhvervsbyggeri.

Som svar herpå anbefalede Amtsrådet den 24. maj 1995 som fredningsrejser nævnet, at ændre
fredningsgrænsen ved Kellerisgården (3) mens grænsen ved idrætsanlægget (1) og stejlepladsen
nord for Humlebæk Gl. Kro (2) ikke ønskedes ændret. Endvidere anbefalede amtsrådet, at inddrage
"Skovtrekanten" (4) i fredningen og at udtage arealet syd for Krogerup Alle (5) til p-plads
Ved delafgørelse af 11. december 1995 besluttede Fredningsnævnet vedr.
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3. Kelleris gården:

Frednin gsgræns en skulle bibehol des

5. Krogeru p Alle:

Den lokalpla nbelagte del af arealet udtages til P-plads.

Nævnet fandt, at spørgsm ålene 1, 2, og 4 burde udskyde s til afgørels e i forbinde lse med
den
endelige fredningskendelse.
Delafgø relsen blev påklage t til Naturkl agenæv net af Frederik sborg Amtsråd , Humleb
æk
Bevarin gsforeni ng, Krogeru p Højskol e samt ejerne af Kelleris gården.
Naturkl agenæv net behandl ede klagen ved offentli gt møde og besigtig else og beslutte
de den 16.april
1996, at
3. Kelleris gården:

fredning sgrænse n ændres, idet den dog skal gå ca. 2 m nord for
beplantn ingen langs alleen,

4. Skovtre kanten:

udtages af fredning sforslag et, og

5. Krogeru p Alle:

det lokalpla nlagte areal syd for alleen skal fortsat være omfatte t af
fredning en .

. . Naturkl agenæv net henstille de endvide re til fredning snævnet at ophæve fredning en
af 22. novemb er
1943 af "Skovtr ekanten " med henblik på, at der her kan etablere s en P-plads.

Delafgø relse vedrøre nde "Skovtrekanten"
Frednin gsnævn et traf 29. august 1996 delafgø relse om, at en del af"Skov trekante n"
skulle udtages
af fredning en af 22. novemb er 1943 så der kunne anlægge s p-plads, mens den resteren
de del skulle
inddrag es i fredningsforslaget. Delafgø relsen blev påklage t til Naturkl agenæv net, som
stadfæs tede
afgørels en den 11. novemb er 1996.
V ed en samtidig dispens ation meddelt e nævnet endvide re dispens ation fra fredning en
af 22.
novemb er 1943 til midlerti digt at benytte en del af "Skovtr ekanten " til at parkere på
i forbinde lse
med en aktuel kunstud stilling på museet.

Ændrin g af fredningens udstræ kning
A. Ved afgørels e af 3. septemb er 2002 (FS 13/2002 ) har fredning snævnet efter ansøgni
ng fra
ejeren af den pågælde nde ejendom truffet beslutni ng om ændring af fredning sgrænse
n over matr.
nr. 4 a, Toelt by, "Arbore tet". Denne afgørels e er indehol dt i nærvær ende afgørels e, idet
den
hidtidig e fredning af ejendom men ved kendels e af 30. april 1969 ophæve s, jf. nedenfo
r under § 15,
side 10. Den nye fredning sgrænse vises på fredningskortet.
B. Efter at fredning snævnet havde udsendt udkast til fredning sbestem melser og samtidi
g indkald t
erstatnin gskrav, forespur gte fredning snævnet Amtet, om det gav anledni ng til engenov
ervejels e af
fredningens afgræns ning. Amtsråd ets svar fra decemb er 2002 er indbygg et i denne afgørels
e, hvoraf
det fremgår , at følgend e ejendom me helt eller delvist er udgået af fredning ssagen:
Tibberu p by, Mørdru p 4 c, 4 h og 4 r.
Toelt by, Humleb æk: 3 c, 3 f, 3 i, 3 l, 3 n, 3 p, 3 q, 4 a, 4 e, 4 f, 4 h, 4 i, 4 k, 41, 4 m,
4 n, 4 o, 4 r, 4
s, 4 t, 4 p, 4 u, 4 v, 4 x, 4 q, 4 æ, 5, 8 a, 8 bog 8 e, 9.
Krogerup, Humleb æk: 1 ad, 1 bo, 1 cl, 1 cm, 1 gm, 1 lø, 1 kz, 1 kæ, 1 kø, 1 mp, 2, 4
ak 10 a, 11
b,12 a, 12 b, 13, 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19 a, 19 b, 20 a, 20 b, 21, 22, 23 a, 23 b, 23
c, 24 a. 24 c
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og 24 e, 26b.
Øverste Torp by, Humlebæk: 5 m og 10.
Det er en følge heraf, at den hidtidige fredning af disse ejendomm e opretholdes.
C. Efter statsskovvæsenets frasalg af et skovløberhus, beliggende ved Strandveje n syd for
Hejreskoven, er denne parcel udstykket fra matr. nr. 1 a Krogerup som matr. nr. 1 mz og udgået af
fredningssagen.
D. Under sagens behandling har Amtet besluttet at udtage et areal umiddelba rt omkring
bebyggelserne i det fredede område.
E. Den 19. juni 2003 besluttede Amtsrådet at imødekom me en ansøgning fra Fredensbo rgHumlebæk Kommune om at udtage et areal på 33,5 ha af fredningen, beliggende langs
Fredensborgvej i fredningsområdets sydvestlige hjørne. Af ansøgningen fremgår, at kommunen
ønsker arealet udtaget med henblik på boligbebyggelse.
Ved brev af 5. december 2003 er Danmarks Naturfredningsforening indtrådt som medrekvirent i
fredningssagen, idet foreningen har anmodet om, at det pågældend e areal bør forblive i
fredningssagen og undergives fredning.
I anledning heraf har Amtsrådet den 19. februar 2004 besluttet at opretholde sin beslutning om at
udtage arealet af fredningssagen.

VII. Nævnets afgørelse
Fredningens formål:
Fredningen har som formål at sikre landskabet i kystkilen ved Kelleris i Helsingør og FredensborgHumlebæk Kommune r. Fredningsområdet ligger som et land- og skovbrugspræget, stort set
ubebygget landskab mellem byområder ne Humlebæk og Tibberup. Området ønskes bevaret for
fremtiden og sikret mod det stigende pres for nye arealudlæg til byformål og yderlig bebyggelse .
Fredningens afgrænsning:
Fredningsnævnet vurderer, at de ovenfor nævnte formål, der ligger til grund for fredningsforslaget,
er markant til stede for det areal, som Amtet har udtaget af sagen efter anmodning fra FredensborgHumlebæk Kommune. Nævnet lægger herved vægt på, at Fredensbo rg-Humleb æk Kommune har
ønske om at bebygge arealet med boligbyggeri. Herved vil det eksisterende indkig fra
Fredensborgvej over et naturskønt, land- og skovbrugsp ræget areal gå tabt.
Fredningsnævnet tager derfor Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om fredning af arealet
til følge.
Denne afgørelse er truffet af de valgte medlemme r for Frederiksborg Amt, Fredensbor g-Humlebæ k
Kommune samt af nævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 4, stk. 1.
Herefter, og da nævnet tager de ændringer af fredningsarealet, der er foretaget under sagens
behandling, jf. ovenfor under VI, til følge, afgrænses det ca. 323 ha store fredningso mråde mod vest
af Hørsholm-motorvejen og mod nord, syd og øst af større veje og byområder ne Tibberup,
Humlebæk samt Øverste og Nederste Torp.
Fredningen omfatter herefter følgende ejendomm e eller dele af ejendomme:

Tibberup by, Mørdrup:
\
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matr. nre.: del af 3 a, 3 b, 3 c, 4 g, 4 b, 4 t, 4 s, 4 a,

Krogerup, Humlebæk:
matr. nre.: 1 ck, del af26 b, 26 d, del af 1 a, 1 mo, 1 mi, 1 mq, 1 mr, 1 mt, 1 ms, 1 my, 1 mv, 1 mx,.
del af 2, 6, 7, 8, 1 ai, 27 a, 25 i, del af 1 kt, 1 ne,
Nederste Torp by, Humlebæk:
matr. nre.: 2 fi, 3 a, del af 4 a, del af 4 cm,
Øverste Torp by, Humlebæk:
matr. nre.: 1 a, 1 dl, 5 ag, del af 10, 5 a, 5 e, 5 g, 5 k, 51, 5 m, 5 ap, 5 av,
Nybo by, Humlebæk:
matr. nre.: 4 h, 4 g,
Toelt by, Humlebæk:
matr. nre.: 8 f, del af8 a, 4 c, 3 s, 4 d, del af 9, del af 4 e, del af 4 a, 4 g, del af 4 k, del af 4 æ.

Følgende ejendomme, som er selvstændigt udmatrikuleret siden sagens rejsning, fredes: matr. nre. 1
ms, lmt, lmq og lmo, lmr alle Krogerup, Humlebæk. Matr.nr. 1 mp, Krogerup, Humlebæk fredes
ikke, og 1952-fredningen slettes fra tingbladet.
Efter det foran anførte, herunder Naturklagenævnets delafgørelser, og idet nævnet i øvrigt er enig
med forslagsstillerne om, at arealet er fredningsværdigt og opfylder naturbeskyttelseslovens
formålsparagraf, blandt andet sin ved beliggenhed som et grønt åndehul med væsentlige
kulturhistoriske og rekreative værdier i det ellers tæt bebyggede bybånd langs Øresundskysten

bestemmes:
Med det nedenfor under§ 1 anførte formål for øje fredes ejendommene i det foran fastlagte omfang
ved pålæg af følgende

servitutbestemmelser:
Fredningens formål
§ 1. Fredningen har til formål
- at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier,
- at sikre og forbedre offentlighedens ret til adgang og færdsel,
- at sikre mulighed for pleje,
- at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift og
- at sikre udsigtsforholdene i kilen.
Bevaring af området
§ 2. Området skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring sker som et led i
naturpleje efter § 17 eller tillades ved dispensation efter § 20. De skovarealer, alleer, levende hegn,
markskel og enkeltstående træer, der er vist på fredningskortet, må ikke fjernes eller ryddes.
Almindelig vedligeholdelse af bevoksningerne kan dog finde sted. Ved død skal genplantning ske
med løvtræ. Der må ikke anlægges nye skel og diger, der kan ændre eller sløre de nuværende
markinddelinger og der må ikke ske udstykninger, hvorved der fastlægges nye skel og oprettes nye
ejendomme.
\
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Bebyggelse
§ 3. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller tekniske og friluftsmæssige anlæg.
Landbrugsbygninger, der er nødvendige for den enkelte ejendoms drift, kan opføres efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse af udfonnning og placering. Eksisterende bebyggelse
må kun udvides eller ændres efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet.
Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med
landskabspleje efter§ 17.

Andre konstruktioner og anlæg
§ 4. Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anlægges
parkerings-, oplags-, losse- eller campingpladser, sportsanlæg, skyde- eller motorbaner og
flyvepladser. Der må ikke anbringes master, tårne, vindmøller, tankanlæg eller andet, der efter
fredningsmyndighedernes vurdering virker skæmmende, og der må ikke føres luftledninger over
arealerne. Der må ikke opstilles campingvogne eller telte. Der må kun hegnes med sædvanlige
kreaturhegn i forbindelse med afgræsning, men hegningen må ikke begrænse den adgang for
offentligheden, der er fastsat i § 11. Eventuelle træhegn skal holdes i mørke jordfarver.
Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for udnyttelse af transportkorridoren, udlagt i Regionplan 2001
i henhold til planloven. Eventuelle ledningsanlæg skal nedgraves.

Dyrkede arealer
§ 5. Det følger af§ 2, at dyrkede arealer- marker, planteskoler og haver - må udnyttes som hidtil.
Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må af hensyn til
udsigten over det fredede område ikke dyrkes juletræs- eller pyntegrøntkulturer eller andre flerårige
af~øder, etableres læhegn e.ller foretages~ den til~antni':lg m~~e~.?.8..!?,.~~~~!ls,~,__vir~
uds1gtshæmmende. Der må ikke bygges pelsdyr-, gnse:eller Ifer
farme, fasanener og lignende
eller drivhusgartnerier. Der må ikke etableres nye planteskoler, frugtplantager eller koloni- og
nyttehaver.
- - ··--·~··-•-..---~---
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Udyrkede arealer og vådområder.
§ 6. Søer, vandhuller, diger m.v., som er vist på fredningskortet, skal opretholdes, og tilstanden må
kun ændres, hvis det sker som led i naturpleje efter § 17. Der må ikke gødskes eller sprøjtes med
kemiske bekæmpelsesmidler.
Affald m.v.
§ 7. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, bilophugningsplads eller
lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing afluftfartøjer, og der må ikke etableres
virksomheder, der kan give miljømæssige gener.
Terrænændringer
§ 8. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i
jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terrænet. Forbudet mod
terrænændringer gælder ikke
a) anlægsarbejder i forbindelse med udnyttelse af transportkorridorreservationen
b) videnskabelige arkæologiske undersøgelser
c) frilæggelse af vandløb og andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål.

l

Beplantning
§ 9. Der må ikke fore~ages udsigtshæmme.mJ~_!ili?.,l~!aj~er~~ r megf~~ at ~ ~ Js,P.ple,~mæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med lanclskabspleje og efter

~----__..------..
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fredningsnævnets godkendelse.

Veje og stier.
§ 10. Der må ikke anlægges nye veje og stier. Eksisterende veje må ikke udbygges. Nye stier må
kun anlægges i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.
Eksisterende stier skal opretholdes, og efter fredningsnævnets godkendelse kan linieføringen
eventuelt ændres.
Offentlighedens adgang og ophold.
§ 11. Offentligheden har i medfør af gældende naturbeskyttelseslovs bestemmelser ret til at færdes
til fods og på cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede arealer. Offentlighedens mulighed for
adgang til og ophold i det fredede må ikke forringes eller forhindres. Ved evt. kreaturhegning og
afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i hegnene. Ridning skal ske
under behørig hensyntagen til fredningsinteresserne, og om fornødent kan der udpeges ridetraceer.
Foranstaltninger, der tjener til at styrke arealernes landskabelige eller rekreative kvaliteter, der
iværksættes for at styrke befolkningens adgang- og opholdsmuligheder, skal kunne gennemføres
under forudsætning af fredningsnævnets godkendelse.
Stk. 2. Plejemyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte og fastsætte
ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder regler for hunde. Myndigheden kan
forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af
adgangsretten, og forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade naturen.

Særlige fredningsbestemmelser:

I

Statens Planteavlsstation.
§ 12. Driften af Statens Planteavlsstation kan fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke anvendes
eller bebygges til andet formål end den nuværende plantesk_?ledri~ eller sædvanlig landbrugsdrift.
Stejlepladserne og Babyloneskoven.
§ 13. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres bygninger eller
andre anlæg, der kan virke misprydende, og der må ikke slås telte op eller parkeres. Arealerne må
kun hegnes, hvis det sker som et led i landskabspleje, og eventuel hegning må ikke hindre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.
Plejebestemmelser
§ 14. Plejemyndigheden har ret til at lade foretage naturpleje, herunder afgræsning, høslet, fjernelse
og/eller etablering af beplantninger, bl.a. med det formål at genskabe og forbedre udsigtsforholdene
og dyrelivet i hele Kystkilen. Forinden pleje iværksættes skal myndigheden udarbejde plejeplan, der
skal tilsendes de berørte ejere til orientering. Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med
ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder
det fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette inden en af myndigheden fastsat frist og ellers
myndigheden. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til fast vej.
Ophævelse af tidligere fredninger og deklarationer
§ 15. Kendelse af5.januar 1952 vedrører Krogerup Alle og mark og ophæves. Kendelse af 30.
april 1969 vedrører en del af ejendommen matr. nr. 4a, Toelt by og ophæves. Kendelse af 22.
november 1943 ophæves for matr. nr. 1 ck, Krogerup (Babyloneskoven og stejlepladsen), 25i
Krogerup og for matr. nr. 26 b, Krogerup (Skovtrekanten).
Kendelse af 22. november 1943 ophæves ikke for ejendommene: 1 bo Krogerup (Kølles Gård), 1
lø Krogerup (Humlebæk Gl. Kro) og for ejendommene i Humlebæk Fiskerleje: matr. nre. I ai, I cl,
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1 grn,4ak, 10a, 11 b, 12a, 12b, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19a, 19b,20a,20b,21,22,23a,
23 b, 23 c, 24 a, 24 c, 24 e, og 27 a, alle Krpgerup.

Bonusvirkning
§ 16. I medfør af naturbeskyttelseslovens§ 38, stk. 5 træder fredningsbestemmelserne i stedet for
bestemmelserne i lovens§ 17 (skovbyggelinie) og planlovens§ 35 stk. 1 (landzone).
Dispensationer
§ 17. Dispensationer fra §§ 2-16 kan meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens almindelige
regler (§ 50 stk. 1).
Erstatning
§ 17. Fredningsnævnet har samtidig med denne afgørelse truffet en særskilt afgørelse om erstatning
og godtgørelse m.m som følge af fredningen.
Afgørelsen er vedlagt et kort over det fredede område. Det areal langs Fredensborgvej, som er
ønsket udtaget af sagen af Amtet efter anmodning fra Fredensborg-Humlebæk Kommune, er vist på
kortet.
Afgørelsen vil være at tinglyse forud for pantegæld på de af afgørelsen omfattede ejendomme.
Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 indbringes for Naturklagenævnet,
Frederiksborggade 15, 1360 København K. af ejere og brugere, hvortil afgørelsen er sendt, af
enhver, der under sagen har givet møde for nævnet -eller fremsat ønske om underretning om sagens
afgørelse, af statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningen, samt af
organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i fredningen. En evt. klage skal
indgives skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af denne
afgørelse.
Ellen Daugaard Hansen

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Ole Retoft

Lodsejer- og arealliste. Kelleris (alle arealer i ha) 14.01 .06 JLN
fredes
Malr. nr
ejer

"

Tibbervp By. Mørdrup:
1 Emil Rein
3Q. del af
Bella K. Reln
Bodil M. Larsen
GI, Tibbervpvej 31 A
3060 Espergærde

3~
4Q

41

2 Dines Thue Poulsen
Gl. Sl:ovvvej 7
3050 Humlebæk

13.8

i:3

0

§15

§17

(:i'

7.6

§18

tidl.kendelse

0

.,,
13,8

11,7
1.5
3.5

0.02
0

Oll
0

0
5.9

0
matr.nr. 4s vor tidligere del of 4o

Benedikte T. Alkjær
Vesterbyvej 4
4920 Søllested

0

~
z~

Kirsten Tschaeppler
Schubertweg 2
Gumlingen. Bern
Schweiz
Lise Poulsen
Gl. libberupvej 3 A
3060 Espergærde
Ulla D. Poulsen
Gl. Strandvej 138 st. tv
3050 Humlebæk

412
4!

3 Carsten Lygum
Kellerisvej 58
3490 Kvistg6rd

1-3

1&.7
1.5
0,6

0.03

o:

0

0

J·

matr.nr. 41 var tidligere del af 4b

2,1

312

0.6

0

0

alt

0

6.3
0,6
0,2

2.7

0

alt

4.1

I~

0

0

alt

0

FN 22.1 l.43
1 ne vor tidligere del af 1ck
FN 22. 11.43

0.52
0
0.19
0.08
0
0

?
0

alt
Oll
all
olt
0
all

0
0
0
0

FN. 5.1.52
FN. 5.1.52
motr. nre. 1 mo, mq. mr. ml. ms. mi, my,
mv. lmx. 26d. var tidligere del af lo

7 Kronb01'g Skovdistrikt
Bøssemagergade 81
3150 Hellebæk
Krogervp, Humlebæk:
l~
2612, del af

7,7

lg
)ffiQ

1!!!,g
1mr
lr:!l!
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År 2006, den 2 7. marts traf Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i sagen
FS. 95/93

SCANNET

Fredning af kystkilen ved Kelleris,
Fredensborg-Humlebæk Kommune,
Helsingør Kommune
følgende

erstatnings-afgørelse

I Fredningens indhold
Ved afgørelse af dags dato har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt bestemt, at ejendommene
matr. nre.:
Tibberup by, Mørdrup: del af 3a, 3b, 3c, 4g, 4b, 4t, 4s, 4a,
Krogerup, Humlebæk: lck, del af26b, 26d, del af la, lmo, lmi, lmq, lmr, lmt, lms, lmy, lmv, lmx,
del af 2, 6, 7, 8, lai, 27a, 25i, del af 1kt, lne,
Nederste Torp by, Humlebæk: 2fi, Ja, del af 4a, del af 4cm,
Øverste Torp by, Humlebæk: la, ldl, Sag, del af 10, 5a, 5e, 5g, 5k, 51, 5m, 5ap, Sav,
Nybo by, Humlebæk: 4h, 4g,
Toelt by, Humlebæk: 8f, del af 8a, 4c, 3s, 4d, del af 9, del af 4e, del af 4a, 4g, del af 4k, del af 4æ.
ved Kelleris i Fredensborg-Humlebæk og Helsingør kommuner, som angivet i fredningsafgørelsen ,af
samme dato, fredes med p~læg af følgende servitutbestemmelser:

Fredningens formål
§ 1. Fredningen har til formål
- at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier,
·
- at sikre og forbedre offentlighedens ret til adgang og færdsel,
- at sikre mulighed for pleje,
- at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift og
- at sikre udsigtsforholdene i kilen.
·
Bevaring af området
§ 2. Området skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring sker som
et led i naturpleje efter§ 17 eller tillades ved dispensation efter§ 20. De skovarealer, alleer,
levende hegn, markskel og enkeltstående træer, der er vist på fredningskortet, må ikke fjernes
eller ryddes. Almindelig vedligeholdelse af bevoksningerne kan dog finde sted. Ved død skal
genplantning ske med løvtræ. Der må ikke anlægges nye skel og diger, der kan ændre eller

sløre de nuværende markinddelinger og der må ikke ske udstykninger, hvorved der fastlægges
nye skel og oprettes nye ejendomme.

Bebyggelse
§ 3. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller tekniske og friluftsmæssige anlæg.
Landbrugsbygninger, der er nødvendige for den enkelte ejendoms drift, kan opføres efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse af udfonnning og placering. Eksisterende
bebyggelse må kun udvides eller ændres efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet.
Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med
landskabspleje efter§ 17.

Andre konstruktioner og anlæg
§ 4. Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke anlægges
parkerings-, oplags-, losse- eller campingpladser, sportsanlæg, skyde- eller motorbaner og
flyvepladser. Der må ikke anbringes master, tårne, vindmøller, tankanlæg eller andet, der efter
fredningsmyndighedernes vurdering virker skæmmende, og der må ik;ke føres luftledninger
over arealerne. Der må ikke opstilles campingvogne eller telte. Der må kun hegnes med
sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med afgræsning, men hegningen må ikke begrænse den
adgang for offentligheden, der er fastsat i § 11. Eventuelle træhegn skal holdes i mørke
jordfarver.
Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for udnyttelse af transportkorridoren, udlagt i Regionplan
2001 i henhold til planloven. Eventuelle ledningsanlæg skal nedgraves.

Dyrkede arealer
§ 5. Det følger af§ 2, at dyrkede arealer - marker, planteskoler og haver - må udnyttes som
hidtil. Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må af
hensyn til udsigten over det fredede område ikke dyrkes juletræs- eller pyntegrøntkulturer
eller andre flerårige afgrøder, etableres læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og
buske, der kan virke udsigtshæmmende. Der må ikke bygges pelsdyr-, grise- eller fjerkræfarme, fasanerier og lignende eller drivhusgartnerier. Der må ikke etableres nye planteskoler,
frugtplantager eller koloni- og nyttehaver.
Udyrkede arealer og vådområder.
§ 6. Søer, vandhuller, diger m.v., som er vist på fredningskortet, skal opretholdes, og tilstanden må kun ændres, hvis det sker som l_ed i naturpleje efter§ 17. De må ikke gødskes eller
sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler.
Affald m.v.
§ 7. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, bilophugningsplads
eller lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer, og der må ikke
etableres virksomheder, der kan give miljømæssige gener.
Terrænændringer
§ 8. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning' af terrænet. Forbudet
mod terrænændringer gælder ikke:
a) anlægsarbejder i forbindelse med udnyttelse af transportkorridorreservationen,
b) videnskabelige arkæologiske undersøgelser,
\
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c) frilæggelse af vandløb og andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål.

Beplantning
§ 9. Der må ikke foretages udsigtshæmmende tilplantninger, der medfører, at områdets

oplevelsesmæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.

Veje og stier.
§ 10. Der må ikke anlægges nye veje og stier. Eksisterende veje må ikke udbygges. Nye stier
må kun anlægges i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.
Eksisterende stier skal opretholdes, og efter fredningsnævnets godkendelse kan linieføringen
eventuelt ændres.
Offentlighedens adgang og ophold.
§ 11. Offentligheden har i medfør af gældende naturbeskyttelseslovs bestemmelser ret til at

færdes til fods og på cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede arealer. Offentlighedens
mulighed for adgang til og ophold i det fredede må ikke forringes eller forhinch:es. Ved evt.
lcreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i
hegnene. Ridning skal ske under behørig hensyntagen til fredningsinteresserne, og om
fornødent kan der udpeges ridetraceer. Foranstaltninger, der tjener til at styrke arealernes
landskabelige eller relcreative kvaliteter, der iværksættes for at styrke befolkningens adgang
og opholdsmuligheder, skal kunne gennemføres under forudsætning af fredningsnævnets
godkendelse.
Stk. 2. Plejemyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte og fastsætte
ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder regler for hunde. Myndigheden
kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse
af adgangsretten, og forbyde foranstaltninger ogaktiviteter, der kan skade naturen.

Særlige fredningsbestemmelser:
Statens Planteavlsstation.
§ 12. Driften af Statens Planteavlsstation kan fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke
anvendes eller bebygges til andet formål end den nuværende planteskoledrift eller sædvanlig
landbrugsdrift.
Stejlepladserne og Babyloneskoven.

,

§ 13. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres bygninger

eller andre anlæg, der kan virke misprydende, og der må ikke slås telte op eller parkeres.
Arealerne må kun hegnes, hvis det sker som et led i landskabspleje, og eventuel hegning må
ikke hindre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

Plejebestemmelser
§ 14. Plejemyndigheden har ret til at lade foretage naturpleje, herunder afgræsning, høstet,
fjernelse og/eller etablering af beplantninger, bl.a. med det formål at genskabe og forbedre
udsigtsforholdene og dyrelivet i hele Kystkilen. Forinden pleje iværksættes skal myndigheden
udarbejde en plejeplan, der. skal tilsendes de berørte ejere til orientering. Pleje skal ske uden
udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette
inden en af myndigheden fastsat frist og ellers myndigheden. Ejeren kan ikke stille lcrav om
opskæring, sammenbæring eller kørsel til fast vej.
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Ophævelse af tidligere fredninger og deklarationer
§ 15. Kendelse af 5. januar 1952, der vedrører Krogerup Alle og Mark, ophæves. Kendelse af
30. april 1969, der vedrører en del af ejendommen matr.nr. 4a, Toelt by, ophæves. Kendelse
af 22. november 1943 ophæves for matr.nr. lck, Krogerup (Babyloneskoven og
stejlepladsen), 25i, Krogerup og for matr.nr. 26b, Krogerup (Skovtrekanten).

Kendelse af 22. november 1943 ophæves ikke for ejendommene: 1 bo Krogerup (Kølles
Gård), llø Krogerup (Humlebæk Gl. Kro) og for ejendommene i Humlebæk Fiskerleje: matr.
nre. lai, lcl, lgm, 4ak, 10a, llb, 12a, 12b, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20a, 20b,
21, 22, 23a, 23b, 23c, 24a, 24c, 24e, og 27a, alle Krogerup.
Bonusvirkning
§ 16. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk., 5 træder fredningsbestemmelserne i stedet
for bestemmelserne i lovens§ 17 (skovbyggelinie) og planlovens§ 35 stk. 1 (landzone).
Dispensationer
§ 17. Dispensationer fra §§ 2-16 kan meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens ahnindelige regler(§ 50 stk. 1).

Efter at nævnet· over for ejerne af de fredede ejendomme havde fremsat opfordring til at
fremkomme med begrundede erstatningskrav, har nævnet modtaget de nedenfor anførte krav. ·
Nævnet nar samtidig opfordret ejerne af de ejendomme, der er udgået af fredningssagen, til at
anmelde eventuelle krav p§. godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens§ 39, stk. 3.
For nævnet foreligger herefter til afgørelse spørgsmlUet om erstatning, generelt og for de
enkelte ejendomme slUedes:

II Anmeldte erstatningskrav
Lbnr. 1, matr.nr. 3a, Tibberup By, Mørdrup
Af ejendommen fredes ca. 13.8 ha, idet et areal omkring bebyggelsen undtages. Ejendommen
er en landbrugsejendom. Ejendommens ejere ved Bella K. Rein har påst/iet erstatning på
140.000 kr. for følgende forhold:
1) Rådighedsindskrænkning i landbrugsdriften
2) ingen mulighed for pyntegrønt og frugtplantage,
3) forringede jagtmuligheder.
Lbnr. 2, matr. nre. 3c, 4a og 4s, Tibberup By, Mørdrup

Ejendommen er landbrug, der fredes ca. 16,7 ha. Ejendommen er omfattet af naturbeskyttel~
seslovens § 3 (sø). Advokat Oluf Olsen har for ejerne, D. T. Poulsens Planteskole I/S påstået
ejerne tillagt en erstatning p§. 2.328. 753 kr. opgjort således:
1)
Tab af herlighedsværdi og handelsværdi:
1.533.753 kr.
2)
Ændret anvendelsesmulighed:
510.000 kr.
3)
Tab af jagtleje, årligt 2.000, kapitaliseret til:
285.000 kr.
4)
Juridisk og landbrugsfaglig bistand:
25.000 kr.
I alt : 2.353. 753 kr.
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Lbnr. 3, matr.nr. 4b og 4t, Tibberup By, Mørdrup
Ejendommen er landbrug, der fredes ca. 2, 1 ha. Ejendommen er omfattet af naturbeskytte!,
seslovens § 3 (sø). Ejeren, Carsten Lygum har fremsat erstatningskrav på i alt 420.000 kr. som
begrundes således:
1)
værdiforringelse som følge af muligt erhvervsbyggeri på Kellerisgården,
2)
begrænsninger i afgrødevalget,
3)
forbud mod driftsbygninger,
4)
offentlig adgang til stier m.v.
Lbnr. 9, matr. nre. la, 1 dl (tidligere lck) og 5ag Øverste Torp og 4a og 4cm, Nederste
Torp
Ejendommen ejes afFredensborg,Humlebæk Kommune. Der fredes ca. 16,9 ha. Byrådet har
fremsat krav på i alt 20.000 kr. for
1)
arealerne vest for Stadion: matr. nre.: la, ldl og 5ag Øverste Torp samt 4a og del af
4cm Nederste Torp.
·
Lbnr. 33, matr. nre. Se og del af 10, Øverste Torp by, Humlebæk
Ejenøommen er et landbrug, der fredes ca. 11,8 ha. Ejendommen er omfattet af
naturbeskyttelseslovens§ 3 (sø). Advokat Margrete Steen, Advokaterne Stengade 51,
Helsingør har fremsat erstatningskrav på 23.600 kr. baseret på fredning af 11,8 ha
landbrugsjord a 2.000 kr.= 23.600 kr. samt advokatbistand 4.400 kr. plus moms: 5.500 kr.
Lbnr. 35, matr. nre. Sa, Sk, 51, Sav og 5ap, Øverste Torp by, Humlebæk og matr. nre. 4h
og 4g, Nybo by, Humlebæk
Ejendommen er et landbrug, der fredes ca. 31.5 ha. Ejendommen er omfattet af
naturbeskyttelseslovens§ 3 (sø). Advokatfirma Plesner har for ejeren fremsat krav på i alt
387.050 kr. senere forhøjet til 403.000 kr. til erstatning for
1)
begrænsninger af afgrødevalget, f.eks. juletræer, pyntegrønt mv.
2)
forringelse af ejendommens salgsv~rdi.
Lbnr. 38, matr. nr. 8f, Toelt by, Humlebæk
.
Ejendommen er et landbrug, der fredes ca. 2,3 ha. Ejendommen er omfattet af naturbeskyttel,
seslovens § 3 (sø). Advokatfirmå Mazanti,Andersen, Korsø Jensen og Partnere har fremsat
krav på 200.000 for forringelse af ejendommens handelsværdi som følge af:
1)
ejendommen pålægges fortsat afgræsning med heste,
2)
fredning forhindrer nye bygninger på ejendommen,
3)
begrænsninger i afgrødevalget, f.eks. forbud mod juletræer mv. og dyrefarme.
Lbnr. 40, matr. nre. Del af 8a, 4c, 3s, Toelt by, Humlebæk
Ejendommen er landbrug og drives som stutteri, hestepension og hesteuddannelse. Der fredes
ca. 15,2 ha. Advokat Ole Rosdahl har for ejerne fremsat et krav på 315.000 kr. for forringelse
af ejendommens handelsværdi:
I)
begrænsninger i anvendelse af ejendommen,
2)
begrænsninger i afgrødevalget,
3)
forhindring af de erhvervsmæssige muligheder.
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Lbnr. 41, matr. nre. 4d og del af 9, Toelt by, Humlebæk
Ejendommen er landbrug, der fredes 13,9 ha. Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslo,
vens § 3 (sø). Ejendommen er handlet. De tidligere ejere havde fremsat krav om erstatning
med 500.000 kr. for forringelse af ejendommens handelsværdi som følge af
1)
restriktioner i det frie afgrødevalg og øvrige anvendelsesmuligheder.
Lbnr. 51, matr. nre. Del af 4a og 4g, Toelt by, Humlebæk
Ejendommen er landbrug, der fredes 4. 7 ha. Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelses,
lovens§ 3 (sø) og en del af den er tidligere fredet ved deklaration af 30. april 1969. Ejendom,
men er handlet efter at der er fremsat erstatningskrav. Advokaterne Sand og Sørensen havde
for de tidligere ejere fremsat krav om erstatning på 800.000 som følge af
1)
restriktioner i råderet og anvendelse af ejendommen,
tabt indtjening ved udleje,
2)
3)
forringelse af ejendommens handelsværdi.
For de nuværende ejere har advokaterne Engel og Nielsen fremsat et erstatningskrav på
10.000 kr. Beløbet begrundes med fredning af ca. 5 ha a 2.000 kr. Hertil kommer udgifter til
sagkyndig bistand.

ill. Nævnets bemærkninger og bestemmelser
1. Fredningsbestemmelserne anses ikke for værdiforringende for de arealer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens§§ 3 og 15 eller for tidligere fredede arealer. Disse arealer er angiyet i
bilaget til fredningsafgørelsen. Der ydes derfor som hovedregel ikke erstatning for de
fradragsarealer, der er omfattet af disse bestemmelser og angivet for .hver ejendom.
2. For de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens§§ 16 og 18, ydes halv erstatning i
forhold til grundtaksten. Arealerne er angivet i bilaget til fredningsafgørelsen.
3. For de øvrige arealer der er i omdrift eller dyrkbare, ydes der erstatning som fastsættes til
2.000 kr. pr. ha, hvor særlige forhold ikke gør sig gældende.
4. Der fastsættes en erstatning på 2.000 kr. til lodsejere, der ikke har fremsat erstatningskrav.

5. Der er ikke under sagen fremsat krav om erstatning eller godtgørelse fra andre end
ejere/brugere, jf. naturbeskyttelseslovens§ 39, stk. 1, 2. pkt. Ejeren aflbnr. 43, der er udgået af
sagen, har, da ejend~mmen var under fredning, anmeldt et erstatningskrav ved advokat. Der
tillægges ejeren en godtgørelse på 2.000 plus moms til advokatbistand.
6. Fredningsnævnet har, med mindre der er holdepunkt for andet, lagt til grund, at de aktuelle
ejere er kreditor vedrørende erstatningsbeløb.
Vedrørende de enkelte lodsejeres erstatningskrav:

Lbnr. 1. Del af matr.nr. 3a, Tibberup by, Mørdrup
Landbrug. Fredet areal ca. 13.8 ha. Intet fradragsareal. Fredningen medfører ingen ændringer i
jagten og ingen ændring i offentlighedens færdselsret til fods og p:! cykel. Der fastsættes
erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der anses for dækkende de
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angivne tab, der berettiger til erstatning. Der tillægges herefter ejerne, Bella K. Rein m.fl.
erstatning for 13'.B'ha a 2.000 kr. kr. = 2_7 .600 kr.

Lbnr. 2. Matr. nre. 3c.4a, 4s, Tibberup by, Mørdrup
Landbrug. Fredet areal ca. 16,7 ha. Fradragsareal 0.5 ha efter naturbeskyttelseslovens§ 3. Der
fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der anses for dækkende
de angivne tab, der berettiger til erstatning. Fredningen medfører ingen ændringer i
muligheden for nødvendige landbrugsbygninger eller for jagt. Der tillægges ejerne, Dines T.
Poulsen m.fl. erstatning for 16.2 ha a2.000 kr. kr.= 32.400 kr. samt godtgørelse for advokatog anden sagkyndig bistand med 10.000 kr. plus moms i alt 12.500 kr.

Lbnr. 3. Matr.nr. 4b og 4t, Tibberup by, Mørdrup
Landbrug. Fredet areal ca. 2.15 ha. Fradragsareal 0.03 ha efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Der fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der anses for
dækkende de angivne tab, der berettiger til erstatning. Fredningen medfører ingen ændringer i
muligheden for nødvendige landbrugsbygninger og ingen ændringer for offentlighedens
adgang. Der tillægges ejeren_, Carsten Lygum erstatning for 2.12 ha a 2.000 kr. kr. = 4.240 kr.

Lbnr. 4, 5 og 6 fredes ikke.
Lbnr. 7. Matr.nr.:·3b. Tibberup by, Mørdrup. Matr. nre.: 1 ck, 1 ne og del af 26b,
Krogerup, Humlebæk
Skovarealer, ejes af Skov- og Naturstyrelsen v/ Kronborg Statsskbvdistrikt. Der fredes ca. 7. 7
ha, ca. 7 ha heraf er tidligere fredet, jf. FN. 22.11.1943. Der er ikke fremsat erstatningskrav; og
der tillægges ingen erstatning for offentligt ejede arealer.
'

Lbnr. 8. Matr. nre.: la, 1 mo, 1mg, lrnr, lrnt, lms, lmi, lmy, lrnx, lmv, del af 2, 6, 7, 8
og 26d. Krogerup, Humlebæk. Matr. nre: Zfi, 3a. Nederste Torp, Humlebæk
Planteskole, ejes af Statsskovenes Planteavlsstation. Der fredes ca.166, 7 ha, heraf er ca. 96.87
ha tidligere fredet jf. FN.5.1.1952. Der er ikke fremsat erstatningskrav, og der tillægges ingen
erstatning for offentligt ejede arealer.
Lbnr. 9. Matr. nre.: lai, 27a, 25i, Krogerup, Humlebæk. Matr. nre.: la. ldl, 5 ag, Øverste
Torp, Humlebæk. Matr. nre.: 4a og del af 4cm, Nederste Torp, Humlebæk
Der fredes ca. 18.9 ha landbrug. Arealerne ejes af Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Fradragsarealer udgør: § 18: 0.62 ha, § 3: 1.3 ha, § 15: 2.0 ha, tidligere fredet jf. FN 22.11.43
ca. 2.22 ha. Der er fremsat krav om erstatning på 20.000 kr. Der tillægges ikke erstatning for
offentligt ejede arealer.

Lbnr. 10. Matr. nr.: 1 kt, Krogerup, Humlebæk
Der fredes ca. 3.2 ha park omkring Krogerup Højskoles bygninger. Der er ikke fremsat
erstatningskrav. Der tillægges højskolen 2.000 kr. i erstatning.
Lbnr. 11 til 32 fredes ikke.
Lbnr. 33. Matr. nre: 5e og 10, Øverste Torp, Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes ca. 11.8 ha. Heraf udgør fradragsarealet 0.08 ha, jf. naturbeskyttelseslovens§ 3. Fredningen medfører ingen ændringer i offentlighedens adgangsmulighe-
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der. Der er fremsat krav om erstatning for landbrugsjord efter almindelige takster. Der
fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster, der anses for dækkende
de angivne tab, der berettiger til erstatning. Der tillægges erstatning for 11.72 ha a 2.000 kr.
kr.= 23.440 kr. samt godtgørelse for advokatbistand med 4.400 kr. plus moms i alt 5.500 kr.

Lbnr. 34 fredes ikke.

Lbnr. 35. Matr. nre.: 5a, 5k, 51, 5ap og 5av, Øverste Torp. Matr.nr. 4h og 4g. Nybo,
Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes ca. 31.5 ha. Heraf er 0.08 fradragsareal jf. naturbeskyttelseslo;
vens§ 3. Der er fremsat krav om erstatning for begrænsninger i driften og forringelse af
handelsværdien. Der fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster
der anses for dækkende de angivne tab, der berettiger til erstatning. Der tillægges erstatning
for 31~4 ha a2.000 kr.= 62.800 kr. samt godtgørelse for advokat; og anden sagkyndig
bistand med 5.000 kr. plus moms i alt 6.250

Lbnr. 36 og 3 7 fredes ikke.

Lbnr. 38, Matr.nr.: Sf, Toefi, Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes 2.3 ha, heraf er 0.05 ha fradragsareal jf. naturbeskyttelseslovens
§ 3. Der er fremsat krav om erstatning på 200.000 for værdiforringelse og begrænsninger i
driften. Der fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der anses
for dækkende de angivne tab, der berettiger til erstatning Der tillægges erstatning for 2.25 ha
a 2.000 kr. kr. = 4.500 kr. samt godtgørelse for advokat; og anden sagkyndig bistand med
3.000 kr. plus moms i alt 3. 750 kr.

Lbnr. 39 fredes ikke.
Lbnr. 40. Matr. nre.: Sa, 4c. 3s. Toelt. Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes ca. 15.2 ha, fradragsareal udgør 0.07 ha jf. naturbeskyttelseslo;
vens § 3. Der er fremsat krav om erstatning for begrænsninger i driften. Der fastsættes
erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der anses for dækkende de
angivne tab, der berettiger til erstatning. Der tillægges erstatning for 15,1 ha a 2.000 kr. kr. =
30.200 kr. samt godtgørelse for advokat; og anden sagkyndig bistand med 3.000 kr. plus
moms i alt 3. 750 kr.
Lbnr. 41. Matt. nre.: 4d og del af 9, Toelt, Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes 13.9 ha. Fradragsareal jf. naturbeskyttelseslovens§ 3 udgør
0.07 ha. Der er fremsat krav om erstatning for begrænsninger i driften og forringede indtje,
ningsmuligheder. Fredningen hindrer ikke de for landbrugsdriften nødvendige bygninger. Der
fastsættes erstatning i overensstemmelse med de foran nævnte takster der-anses for dækkende
de angivne tab, der berettiger til erstatning. Der tillægges erstatning for 13.8 ha a 2.000 kr. kr.
= 27.600 kr. Det anmeldte erstatningskrav fra den tidligere ejer kan ikke anses for godtgjort
efter det foreliggende.
Lbnr. 42 og 43 fredes ikke. Lbnr. 43 tilkendes godtgørelse til advokatbistand med 2.000 kr.
plusmoms.
·

g

Lbnr. 44.
Landbrugsejendom. Der fredes ca. 1.3 ha. Der er ikke fremsat erstatnin_gskrav.
Lbnr. 45 til 50 fredes ikke.
Lbnr 51. Matt. nre.: 4a og 4 g, Toelt, Humlebæk
Landbrugsejendom, der fredes ca. 4. 7 ha, heraf er ca. 1 ha omfattet af tidligere fredningsde,
klaration jf. FN. 30.4.1969. Ejendommen er handlet under sagen. De tidligere ejeres krav
anses for bortfaldet. De nuværende ejere har fremsat erstatningskrav på 10.000 kr. plus
godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand. Der er under sagen foretaget justering af
fredningsgrænsen efter forhandling med ejeren, se fredningsafgørelsen side 6, pkt. A. Der
tillægges 2.000 kr. pr. ha, i alt kr. 7.400 kr. i erstatning samt godtgørelse 20.000 kr. plus moms
i alt 25.000 kr.
Lbnr. 52. Matr.nr.: 4 k, Toelt. Humlebæk
Landbrugsejendom. Der fredes 4.8 ha. Der er ikke fremsat erstatningskrav, og der tillægges
ejeren 2.000 kr. i erstatning.
Lbnr. 53 og _li fredes ikke.

Lbnr. 55. Matt. nr.: 4æ, Toelt, Humlebæk
Ejendommen er landbrug. Der fredes 1.0 ha. Der er ikke fremsat erstatningskrav i anledning af
fredningen. Der tillægges ejeren 2.000 kr.
Som følge af det foran anførte og bestemte udbetales følgende
erstatninger:

Lbnr. 1

Bella K. Rein m.fl.

27.600 kr.

Lbnr.2

Dines T. Poulsen m.fl.

32.400 kr.

Lbnr.3

Carsten Lygum

4.240 kr.

Lbnr. 10

Krogerup Højskole

2.000 kr.

Lbnr.33

Grete Zøllner m. fl

23.440 kr.

Lbnr.35

Scan,Shipping AJS

62.800 kr.

Lbnr.38

Ingrid M. Haugaard

4.500 kr.

Lbnr.40

Leif Tørnblad

30.200 kr.

Lbnr.41

Thomas W. Winther

27.600 kr.

Lbnr.44

Anne Maija London

2.600 kr.
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Lbnr. 51

Jan Walsøe Pedersen

7.400 kr.

Lbnr.52

Susanne Jensen

2.000 kr.

Lbnr.55

Bjørn Wichmann

2.000 kr.
I-alt kr. 228.780 kr.

De tilkendte erstatninger forrentes i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 39, stk. 3 fra datoen
for denne afgørelse og indtil erstatningen udbetales med en årlig rente, der svarer til Danmarks
Nationalbanks diskonto.

I sagsomkostninger udbetales til
Lbnr.2, Advokat Oluf Olsen: 10.000 + moms, i alt
Lbnr. 33, Advokat Margrete Steen: 4.400

+ moms, i alt

Lbnr. 35, Advokat Søren Stenderup Jensen: 5.000

+ moms, i alt

12.500 kr.
5.500 kr.
6.250 kr.

Lbnr. 38, Advokat Maud Transbøl: 3.000 + moms, i alt

3.750 kr.

Lbnr. 40, Advokat Ole Rosdahl: 3.000 + moms,·

3.750 kr.

Lbnr. 43, Advokat Anders Drachmann: 2.000
Lbnr. 51, Advokat Arne Engell: 20.000

+ moms, i alt

+ moms, i alt

2.500 kr.
25.000 kr.

I medfør af naturbeskyttelseslovens§ 49, stk. 3 betaler staten 3/4 og Frederiksborg Amt 1/4 af
de tilkendte beløb.
Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 42 indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af alle, der anser sig for berettiget til større
erstatning eller godtgørelse, eller af en myndighed, der skal udrede en del af erstatningen.
Da den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger 100.000 kr.
forelægges fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning m.v. i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 42 for Naturklagenævnet til efterprøvelse. Denne forelæggelse fritager dog
ikke den enkelte lodsejer, der ønsker at påklage nævnets- afgørelse til Naturklagenævnet, for
at indgive selvstændig klage inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. En
evt. klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet.

Ellen Daugaard Hansen

Niels Olesen

Ole Retoft

Thorkild Bendsen
Nævnets formand
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FREDNINGSNÆVNET>
FREDNINGSNÆVNET>

Til lodsejere m.v.

Vedr. FS. 95/93. Fredning af Kystkilen ved Kelleris.

Ved forslag, modtaget i fredningsnævnet den 23.09.93 har Frederiksborg Amtsråd rejst
ovennævnte fredningssag.

Fredningsnævnet har herefter offentliggjort forslaget i Statstidende,

Frederiksborg Amts Avis og Helsingor Dagblad den 30.09.93. Der er afholdt offentligt mode i
sagen den 17.11.93" og nævnet har foretaget besigtigelse af arealet den 24.08.94.

Ved skrivelse af 10.04.95 har Frederiksborg Amt på foranledning af Fredensborg-Humlebæk
Kommune anmodet om at et ca. 4 ha. stort areal afKellerisgarden.

matr. nr. 4 a Toelt b\·.

Humlebæk, (Lb.nr. 51 i ejerfortegnelsen i fredningsforslaget) udgår af fredningen med henblik
på via lokalplan at muliggore opførelse af et administrationscenterifirmadomici1.

I skrivelsen

er herom bl.a. anført:
'Den ostlige del afejendommen

er bebJgget med utidssvarende drivhuse mv .. ialt ca. +.500

m2 bygninger. og har en beplantning afhave/park-

og planteskolekarakter.

denne del af ejendommen ikke nlmmer væsentlige fredningsværdier.
allerede via planlovssystemet
Konvertering

kan anses/or

Det vurderes. at

og at ejendommen

tilstrækkeligt sikret mod byudvikling.

til erhvervsområde fonldsætter

ændring af Regionsplanens retningslinier og

ændring af Kommuneplanen. henmder at Skov- og Naturstyrelsens og Landbntgsministeriets
veto 'er a/november

]992 ophæves.

HVIS

en zonekonvertering

lykkes. vil projektet imidlertid

kun kunne realiseres. hvis der pa forhand er taget hensyn til dette ifredningen.

Det kan

enten ske ved en bestemmelse om. at den eksisterende bygningsmasse kan erstattes med ny til
andet formal end landbmg el/er ved. at det pågældende område udtages affredningen ...
Det nærmere omfang af det pgl. areal er angivet med kraftig vandret skravering på vedhæftede
kortudsnit (areal A).

stengede 72-74.3000 Helsingør

Tlf 49210917 Fax 49214686
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Dernæst har Frederiksborg Amt ved skrivelse af24.05.95

meddelt, at Fredensborg-Humlebæk

Kommune har udarbejdet forslag til en lokalplan nr. 11, der udlægger et op til 50 m. bredt areal
syd for Krogerup Alle pa matr. nr. l a Kragerup. Humlebæk (Lb.nr. 8) pa Krogerup Mark til
parkeringsplads.

Amtet har derfor i skrivelsen anmodet om, at det pgl. areal udgår af

fredningen. Det er i skrivelsen bl.a. oplyst, at det arkitektfirma, der projekterer p-pladsen har
oplyst over for amtet, at anlæg af pladsen ikke medfører ændring af stendiget eller fældning af
træer. Det nærmere omfang af det pgl. areal er vist med kraftig vandret skravering på
vedhæftede kortudsnit (areal B)

I samme skrivelse har amtet anmodet om, at "Skovtrekanten" foran Louisianas hovedindgang,
matr. nr. 26 b Krogerup. Humlebæk (Lb.nr. 7) inddrages i fredningen. Arealet er angivet med
C på vedhæftede kortudsnit.

De foreslåede ændringer i fredningens areal fører til, at amtet har foreslået fredningsbestemmelseme ændret, saIedes at § 2, stk. 2 i det oprindelige forslag ændres til:
"Fredningen skal ikke være til hinder for en ombygning af vejkrydset Ny Strandvej/Gl.
StrandvejlKrogerupvej

- hvis etablering af p-pladsen nødvendiggør det - selvom et sådant

ombygningsprojekt skulle nodvendiggøre indgreb i hjorneejendommene Humlebæk Kro og
Kolles Gård, matr. nr.ene 110 og l bo Krogerup, Humlebæk."

Skov- og Naturstyrelsen,

der er ejer afKrogerupmarken,

har i skrivelse af 18.08.95 tilsluttet

sig amtets skrivelse af24.05.95.

Danmarks

Naturfredningsforening

har i skrivelse af29.08.95

meddelt fredningsnævnet,

vedr. Kellerisgården at den pgl. del af ejendommen ikke rummer væsentlige fredningsværdier,
men at foreningen uanset dette onsker området fastholdt i fredningsforslaget, da man ud fra
landskabelige og planmæssige grunde vil finde et erhvervsbyggeri på det pgl. sted meget
uheldigt,
vedr. p-plads på Krogerupmarken at foreningens lokalkomite aldrig har været tilfreds med den
pgl. losning af Louisianas parkeringsproblemer og derfor ikke finder det acceptabelt. at en del
af Krogerupmarken udtages af fredningsforslaget, at Danmarks Naturfredningsforening
tidligere har protesteret kraftigt mod et ødelæggende parkeringsanlæg i Hejreskoven, medens
man til gengæld ville affinde sig med en løsning pa Krogerupmarken langs jernbanen
indrammet af jordvolde og beplantning som et mindre onde, og at dette fortsat er foreningens
indstilling,
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vedr. "Skovtrekanten ., at foreningen ser med stor tilfredshed pa. at den gamle fredning af 1943
fastholdes, således at den oprindeligt foreslåede ophævelsesfredning er frafaldet

Efter det saIedes foreliggende har fredningsnævnet efter votering truffet sålydende

d e l a f g ø r e I s e:

Vedr. Kellerisgården, matr. nr. 4 a Toelt by, Humlebæk:
Nævnsmedlemmerne

Karen Ruud Mortensen og Ole Retoft udtaler:

Som anført af Danmarks Naturfredningsforening

i skrivelse af29.08.95

findes det afafgorende

betydning, at det pgl. areal, uanset at det ikke i sig selv rummer væsentlige fredningsværdier,
fastholdes i fredningen. idet et større erhvervsbyggeri på det pgl. sted må anses for meget
uheldigt af landskabelige og planmæssige grunde.
Disse medlemmer stemmer derfor for, at amtet anmodning om, at arealet udgår af fredningen,
ikke tages til følge.

Nævnsmedlem

Thorkild Bendsen udtaler:

Der tilkommer Frederiksborg Amt som forslagsstiller til den omhandlede fredning en
vidtgående adgang til, sålænge nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen, at reducere den
oprindeligt foreslåede udstrækning af det areal, der ønskes fredet. Nævnet bør derfor kun
modsætte sig forslagsstillerens anmodning om, at det pgl. areal uc!gar, såfremt der foreligger
særdeles tungtvejende grunde til at fastholde arealet i fredningssagen.
Dette medlem finder ikke, uanset det af Danmarks Naturfredningsforening

anforte, at der

foreligger sådanne omstændigheder. og stemmer derfor for, at Frederiksborg Amts anmodning
tages til folge.

Vedr. Krogerupmarken, matr. nr. 1 a Krogerup, Humlebæk:
Nævnsmedlemmerne

Karen Ruud Mortensen og Thorkild Bendsen udtaler:

Af de ovenfor. af mindretallet nævnte grunde og under hensyntagen. at ingen af de ovrige
m~ndigheder m.v., der har kompetence til at rejse fredningssag efter naturbeskyttelseslovens

§

33. stk. 3, har modsat sig amtets anmodning, findes der ikke at foreligge det fornødne grundlag
for at fastholde arealet i fredningen.
Disse medlemmer stemmer derfor for. at amtets anmodning om. at arealet udgår af fredningen.
tages til folge.

Den ændring af fredningsbestemmelsernes

§ 2, stk. 2, der er indeholdt i amtets skrivelse af

2405.95. vil blive behandlet i forbindelse med nævnets endelige afgorelse i sagen.

Nævnsmedlem Ole Retoft udtaler:
Den projekterede parkeringsplads på arealet anses for uforenelig med formålet med den
foreslilede fredning og for uhensigtsmæssig af bl.a. trafikale grunde.
Dette medlem stemmer derfor for, at amtets anmodning om, at arealet udgår af fredningen, ikke
tages til følge.

Vedr. Skovtrekanten,

matr. nr. 26 b Krogerup,

Humlebæk:

Et enigt nævn tager Frederiksborg Amts anmodning om, at arealet inddrages under
fredningssagen, til følge.

Idet der træffes afgørelse efter stemmeflertallet

b e s t e m m e s:

Vedr. Kellerisgården,

matr. nr. 4 a Toelt by, Humlebæk (Lb.nr. 51):

Frederiksborg Amts anmodning om, at et ca. 4 ha. stort areal af ejendommen udgår af
fredningssagen, tages ikke til følge. Arealet er angivet på vedhæftede kort med A.

Vedr. Krogerupmarken,

matr. nr. 1 a Krogerup,

Humlebæk (Lb.nr. 8):

Det areal. der ved Fredensborg-Humlebæk Kommunes lokalplanforslag 11 er udlagt til
parkeringsplads i en bredde på op til 50 m. langs jernbanen syd for Krogerup Alle, udgår af
fredningssagen.

Arealet er angivet på vedhæftede kort med B.

Vedr. Skovtrekanten,

matr. nr. 26 b Krogerup,

Humlebæk (Lb.nr. 7):

Arealet. der er angivet på vedhæftede kort med C, inddrages i fredningssagen.

Karen Ruud Mortensen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Ole Retoft

5

Ovennævnte afgorelse vil blive bekendtgjort i Statstidende, Frederiksborg Amts Avis og
Helsingor Dagblad.

Afgorelsen sendes til dem, der har fået fredningsforslaget tilsendt og til enhver, der under sagen
har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, jf.
naturbeskyttelseslovens

§ 30, stk. 2.

Mgørelsen kan i medfor af samme lovs § 43, stk. 2 påklages til Naturklagenævnet af ejere og
brugere af de af fredningssagen omfattede ejendomme, enhver der under sagen har givet møde
for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale
myndigheder, hvis interesser berøres afforslaget,

samt organisationer m.v., som antages at

have en væsentlig interesse i forslaget.

En evt. klage skal inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt, stiles til Naturklagenævnet
og indsendes til fredningsnævnet.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

kel/erts.doe

I

l'
Hejreskov
Fredskov

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
§ 3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. ~j~~
Fortids__________________________________________________________________
!~e!
~L~!
lL~=
Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ca.ha.)

AlTIIærkninger

_

Krogerup,
Hunlebæk
7. Kronborg Skovdistrikt
Bøssemagergade 81
3150 Hellebæk
26 E
1 ~,

7,0

alt

4,1

0,5

alt

2 lodder
Herpå fredskov
FN 2.12.43

alt

Fredskov
FN 2.12.43

46,0

6 af 8 lodder
landbrug
Dekl. 5.1.52

alt
del af

8. Skov og Naturstyrelsen

136,3

0,6*

x

118,8

Statsskovenes Planteavlsstation
Krogerupvej 21
3050 HLUDlebæk
2

1,3

6

0,2

7

0,1

8

0,04

x

alt

landbrug

alt

landbrug
landbrug

x

alt

0,3

landbrug

alt

Nederste Torp By,
Hunlebæk
2 fi

11,6

3 .2

18,2

0,07*

x

9,5

x

4,5

landbrug

Krogerup,
Humlebælc
1 ai

272
25

9. Fredensborg-Hunlebæk Kommune

Tinghusvej 6
3480 Fredensborg

i

0,02
2,0

2,0

0,2

alt

alt

alt

FN 2.12.43

alt

0,4

alt

FN 2.12.43

alt

FN 2.12.43

alt

Øverste Torp By,
Hunlebæk
1 2' del af

11,3

1 ck, del af

0,2

*

Tillige omfottet of byggelinie

0,05

af 4 lodder
af 2 lodder

Ejernavn
postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
§ 3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
StranciJyg.
Skovbyg. Fortids-

omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ca.ha. )

Annærkninger

__________________________________________________________________
!~S
lL~~
!L~~ ~~
Tibberup
Mørdrup

_

By,

3 2, del af

1. Anne lise Rein
Gl. Tibberupvej 31 A
3060 Espergærde

3~

2. Dines Thue Poulsen
vi Ulla Dorthea Poulsen
Gl.strandvej 138 st.
3050 HlIDlebæk

11,7
18,5

3. Dorrit Margrethe sørgensen
Kellerisvej 58 st.tv., Toelt
3490 Kvistgård

2,1

42

x

7,6

0,1*

x

alt

0,1

x

5,9

5,0

3,8

Tibberup By,
Mørdrup
4~

4. Helsingør KOIIIIIJne
Stengade 59
3000 Helsingør Kommune

2,4

4.[

5. Jørgen Mølbak Sørensen
KeLlerisvej 46
3060 Espergærde

0,1

4h

6. Jørn Ole Jørgensen

0,7

Herons Place 19, Richmond
GB-london
England
7. Kronborg Skovdistrikt
Bøssemagergade 81
3150 Hel lebæk

* Tillige omfattet af byggelinie

0,6

2 lodder

2 lodder

Toelt By,
HlIDlebæk
5

landbrug

alt

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ea.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ea.ha.)
§ 3

§ 4

§ 15

§ 17

§ 18

Natur-

Diger

Strandbyg.

Skovbyg.

Fortids-

Omfattet af særlige
bestemmelser i.h.t.
kendelse (ea.ha.)

Anmærkninger

typer
linie
linie
minde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krogerup,
Humlebæk
0,07

alt

alt

alt

FN 2.12.43

0,04

alt

alt

alt

FN 2.12.43

e

16. Birde Nilausen
Gl. Strandvej 12
3050 Humlebæk

O,O~

alt

alt

alt

FN 2.12.43

23 f

17. Preben Hinriehsen

0,02

alt

alt

alt

FN 2.12.43

0,06

alt

alt

alt

FN 2.12.43

18. SØren Blak
vI Adv. Peter T. Hald
Nikolajgade 22
1068 København K

0,03

alt

alt

FN 2.12.43

0,07

alt

alt

FN 2.12.43

19. Holger Tangaa Hansen

0,02

alt

alt

FN 2.12.43

0,05

alt

alt

FN 2.12.43

0,04

alt

alt

FN 2.12.43

15. Bente Marie Helshøj

Gl. Strandvej 8
3050 Humlebæk

23 .2
23

22

20

Q

21

19 .2
19

Q

Hans Ole Hinriehsen
Gl. Strandvej 14
3050 Humlebæk

Else Marie Due Hansen
Gl. Strandvej 18
3050 Humlebæk

20 .2

0,04

18

20. Nanna Bornebuseh
Gl. Strandvej 20
3050 Humlebæk

0,08

alt

alt

FN 2.12.43

17

21. Poul Larsen

0,06

alt

alt

FN 2.12.43

0,07

alt

alt

FN 2.12.43

Gl. Strandvej 22
3050 Humlebæk
16

22. Ingrid Poulsen

Gl. Strandvej, 24
3050 Humlebæk

* Tillige Qffifattet af bY9gelinie

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. Fortids§

__________________________________________________________________
~~!
~~~~
!~~~~J~~

Omfattet af særlige
bestenmelser Lh. t.
kendelse (ca.ha.)

Anmærkninger

_

øverste Torp By,
Humlebæk
9. Fredensborg-Hunlebæk KOIII1U1e

2,2

1 af 4 lodder

4 ~, del af

2,7

landbrug
1 af 4 lodder

4 cm, del af

0,2

5 .29, del af

Tinghusvej 6
3480 Fredensborg
Nederste Torp By,
Humlebæk

Krogerup,

Humlebæk
1 let

10. Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Hunlebæk

5,0

x

alt

0,1

alt

0,1

alt

0,1

alt

0,3

alt

alt

FN 2.12.43

12. Ikea Handelsselskab A/S
Mårkærvej 15
2630 Taastrup

1,3

alt

alt

Herpå fredskov
FN 2.12.43

13. Herman A. Hinrichsen
Gl. Strandvej 4
3050 Hunlebæk

0,09

alt

alt

alt

FN 2.12.43

14. Mogens Carl Aanonsen
Gl. Strandvej 6
3050 Hunlebæk

0,09

alt

alt

alt

FN 2.12.43

1 kø

11. Minni Haryan Johansen
Ny Strandvej 2 A 01

3050 Hunlebæk

19m

* Tillige omfattet af byggelinie

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ea.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ea.ha.)
3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. Fortidstyper
linie
linie
minde

§

omfattet af særlige
bestemmelser i.h.t.
kendelse (ea.ha.)

Armerkninger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krogerup,
Humlebæk
10 !

0,09

alt

alt

FN 2.12.43

32. Grete Jespersen
Gl. Strandvej 46
3050 Hurilebæk

0,1

alt

alt

FN 2.12.43

33. Anne-Mette Gram
Tovesvej 24
2850 Nærum

4,5

34. Ellen Lassen
Kellerisvej 59, Toelt
3490 Kvistgård

0,3

35. Arne Simonsen
t Hørsholmvej 33, Nybo
3490 Kvistgård

11,1

31. l. Sehmelling
Glo Strandvej
3050 Humlebæk

44

øverste Torp By,
Humlebæk
10

5 !!!

7,3

0,07*

x

4,2

Landbrug

x

5,5

Landbrug

0,2

Landbrug
2 lodder

5 ~

2,4

Landbrug

l

0,8

Landbrug

0,2

Landbrug

5

Nybo By,
Humlebæk
4 E, del af

* Tillige omfattet af byggelinie

17,4

x

Landbrug
1 af 3 lodder

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
§ 3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. Fortidstyper
Linie
linie
minde

Omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ca.ha.)

Arvnærkninger

-Krogerup~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Humlebæk
15 !!.

23. Troels Bek
Jytte Buchhave
Gl. Strandvej 28
3050 Humlebæk

0,04

alt

alt

FN 2.12.43

15 Q

24. Emil Poulsen
Ellen Poulsen
Gl. Strandvej 26
3050 Hunlebæk

0,08

alt

alt

FN 2.12.43

14

25. Bo Andersen
Sanne Lie Nielsen
Gl. Strandvej 30
3050 HlIII lebæk

0,09

alt

alt

FN 2.12.43

13

26. Claes Kjær
Pia Wiberg
Gl. Strandvej 32
3050 Humlebæk

0,07

alt

alt

FN 2.12.43

0,06

alt

alt

FN 2.12.43

24 f:

24 !!.

27. Jan Algreen-Ussing
Hanne Algreen-Ussing
Gl. Strandvej 38
3050 Hunlebæk

0,07

alt

alt

FN 2.12.43

24 ~

28. Karen Margrethe Hørning
Gl. Strandvej 38 A
3050 Hunlebæk

0,04

alt

alt

FN 2.12.43

12 !!.

29. Niels Frederiksen
Claus Hjort Frederiksen
Sankt Thomas Alle 6 03 tv
1824 Frederiksberg C

0,09

alt

alt

FN 2.12.43

11 Q

30. Niels Johansen
Aino Johansen
Gl. Strandvej 42
3050 Hunlebæk

0,04

alt

alt

FN 2.12.43

0,05

alt

alt

FN 2.12.43

12

Q

* Tillige omfattet af byggelinie

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

fredes
ea.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ea.ha.)
3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. fortids§

__________________________________________________________________
!~S
~~~~
l~~! ml~~~

Omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ea.ha.)

Anmærkninger

_

Toelt By,
Hunlebæk
43. Johnny Madsen
fuglebakken 13 st. tv.
4760 Vordingborg

2,4

1,9

2 lodder

44. Thorleif Kristensen
Birgitta Kristensen
Kellerisvej 90 st. tv., Toelt
3490 Kvistgård

2,2

2,0

Landbrug

0,3

alt

Landbrug

45. finn Jørgensen
Anne beeh
Kellerisvej 86, Toelt
3490 Kvistgård

0,6

alt

4 .Y

46. Hans Randa-Boldt
Anne Juul Petersen
Kellerisvej 84, Toelt
3490 Kvistgård

0,3

alt

4 g

47. Bodi l Nyboe
Grønningen 19 03
1270 København K

0,2

alt

Schliernann
Kellerisvej 72, Toelt
3490 Kvistgård

0,3

alt

0,2

alt

4 Q.

4

4

!

4 !

e

48. Per

4

h

49. John Beeh Iversen
Jeannette Iversen
Kellerisvej 68, Toelt
3490 Kvistgård

0,1

alt

4

i

50. Niels Damgaard
Li s Damgaard
Gl. Strandvej 55
3050 Humlebæk

0,7-

alt

t

Tillig~ omfatt~t af byggQl;n;Q

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
§ 3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. Fortids-

__________________________________________________________________
!~~
~~~i~
l~~~ ~~~

Omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ca.ha.)

Arwnærkninger

_

Toelt By,
Hlmllebæk

31
3

i

36. Ole Clausen
Kellerisvej 98, Toelt
3490 Kvistgård

0,05
0,4

Landbrug
0,01

Landbrug

3f

0,05

3 E

0,5

0,01

0,1

Landbrug

0,3

0,01
0,03*

0,3

Landbrug

2,1

0,04*

alt

Landbrug

2,3

0,05*

2,3

Landbrug

0,1

alt

Landbrug

39. Eddie Jonasson
Kellerisvej 55, Toelt
3490 Kvistgård

0,1

alt

40. Leif Tornblad
Anne Grethe Tornblad
Kellerisvej 51, Toelt
3490 Kvistgård

2,5

3n

37. Ruth Jensen
Kellerisvej 96, Toelt
3490 Kvistgård

3 f

8f
812

82

4f

38. Hans Haugaard
Kellerisvej 53, Toelt
3490 Kvistgård

9

3g

x

x

aLt

Landbrug

x

11,5

Landbrug

2,1

Landbrug

6,0

Landbrug

3,5

2,1

Landbrug

0,3

alt

11,7

0,1*

2,9

32

4g

Landbrug

41. Elsa Kristensen
Kellerisvej 92, Toelt
3490 Kvistgård

42. Jørgen Jacobsen
Kellerisvej 94, Toelt
3490 Kvistgård

* Tillige omfattet af byggelinie

10,8

x

Matr.nr.
Ejerlav

Ejernavn
postadresse

Fredes
ca.ha.

Heraf omfattet af naturbeskyttelsesloven (ca.ha.)
3
§ 4
§ 15
§ 17
§ 18
NaturDiger
Strandbyg.
Skovbyg. Fortids§

Omfattet af særlige
bestenmelser i.h.t.
kendelse (ca.ha.)

Arvnærkninger

------------------------------------------------------------------~~!_---------------~~~~-----------~~~~-----~~~~-----------------------------------------Toelt By,
HUIllebæk
4 .!!, del af

51. Inger Schierning
Peter Schou Christensen
Kellerisvej 64, Toelt
3490 Kvistgård

4 .9.

12,3

0,3*

12,2

2,0

0,02*

1,9

52. Peter He~n
Kellerisvej 76, Toelt
3490 Kvistgård

0,2

alt

0,7

alt

53. E IIa Ah rensberg
Kellerisvej 76, Toelt
3490 Kvistgård

0,06

alt

0,03

alt

4 !!!

0,02

alt

4 !

0,1

alt

0,4

alt

4

n

41
4 !:

4~

54. Niels Dines Poulsen
Inge Poulsen
Kellerisvej 62, Toelt
3490 Kvistgård

* tillige omfattet af byggelinie

1,0

Dekl. 30.4.69
landbrug
1 af 2 lodder
landbrug

FORSLAG>

Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.

Fredningsforslagets forhistorie
Planlægningsmæssige forhold
Fredningsforslagets indhold og formål
Beskrivelse af delområder....
Forslag til fredningsbestemmelser

Lodsejer- og arealliste
Kort 1:4000 Fredningskort
Kort 1:4000 Eksisterende forhold

side
4
side
6
side
8
side 10
side 12
side

15

1. Fredningsforslagets forhistorie
1. Indledning
Frederiksborg Amtsråd fremlægger hermed forslag til fredning af kystkilen ved
Kelleris i Fredensborg-Humlebæk
og Helsingør kommuner. Fredningen har som
formål at sikre den grønne kile mellem de to bysamfund Humlebæk og Tibberup.
Fredningsområdet udgøres af land- og skovbrugsprægede områder, der ligger uden
væsentlig bebyggelse som følge af en udvikling, der går tilbage til den første "Fingerplan" fra midten af 1940-erne.
Fingerplanens mål er, at væksten koncentreres i byfingre, og at områderne mellem
byfingrene samtidig friholdes for bebyggelse, således at det åbne landskab omkring
byerne bevares for at styrke bybefolkningens mulighed for at færdes og opholde sig på
arealerne.
Allerede i 1963 blev det besluttet, at byudviklingen i Nordsjælland skulle bremses for
at beskytte de naturskønne landskaber. Gennem 1970-erne blev det imidlertid muligt
for flere og flere at bosætte sig i eget hus, og specielt områderne i det sø- og skovrige
Nordsjælland var attraktive.
Den første regionplan fra 1973 fastlagde hovedstrukturen for hele hovedstadsregionens byudvikling, og intentionerne om at friholde de tilbageværende landzonearealer mellem bydannelserne langs 0resundskysten fra København til Helsingør for
bymæssige formål søges stadig videreført.
I 1990-erne er det private og kommunale ønsker om at inddrage nye arealer til
erhvervsformål snarere end behovet for udlæg af nye boligarealer, der udgør hovedtrusien mod de friholdte arealer.

2. Amtets beslutning
Frederiksborg Amts Udvalg for Miljø og Teknik besluttede den 19. maj 1992 at lade
udarbejde forslag til fredning af 2 kystkiler ved Rørtang og Kelleris.
Baggrunden for at rejse fredningssagerne er ønsket om at sikre arealerne som ubebyggede kiler i bybåndet fra Helsingør til København, at sikre de bynære arealer til
rekreative formål og at skabe landskabelig forbindelse mellem kysten og baglandet.
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2. Planlægningsmæssige forhold
1. Statslig planlægning
Fredningsområdet er omfattet af Miljøministeriets cirkulære af 19. december 1991,
der vedrører planlægning og administration af kystområderne (kystnærhedscirkulæret), hvis formål er at beskytte landskabet i en afstand af 3 km fra kysten og samtidig
sikre, at nødvendige arealer til nye byområder m.v. kan reserveres gennem en planlægning, hvor landskab s- og naturhensyn har høj prioritet.
2. Regionplanlægning
Kel1eriskilen er i Regionplan 1989 udpeget som meget værdifuldt landskab, zone l
(arealet i Fredensborg-Humlebæk kommune) og værdifuldt landskab, zone 2 (arealet i
Helsingør kommune). Landskabszone l skal friholdes for ny bebyggelse og bymæssige anlæg, og der må kun inddrages arealer til andre formål end sædvanligt landog skovbrug, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn foreligger. Landskabszone 2
bør friholdes for nye selvstændige bebyggelser og bymæssige anlæg, og inddragelse af
ubebyggede arealer skal ske under særligt hensyn til de landskabelige værdier.
Området er endvidere karakteriseret som regionalt friluftsområde og oplevelsesrigt
landskab. De regionale friluftsområders grænser mod byområderne skal fastholdes, og
tilgængeligheden skal øges ved anlæg af stier og opkøb af offentligt tilgængelige
arealer. Kystkilerne skal friholdes for bebyggelse for at sikre landskabelig sammenhæng mellem kyst og bagland og for at sikre befolkningens adgang til kysten.
En del af fredningsområdet er endvidere omfattet af langsigtede arealreservationer,
(transportkorridor), som forbeholdes til fremtidige regionale forsynings- og trafikanlæg.
3. Kommunep1anlægning
Arealet vest for kystbanen, dvs. størstedelen af fredningsområdet er landzone. I
kommuneplanerne for Fredensborg-Humlebæk og Helsingør kommuner er områdernes anvendelse fastlagt til land- og skovbrugsformål. Områderne skal i videst
muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige, og rekreative anlæg, stier m.v. skal
placeres under hensyn til de jordbrugsmæssige og landskabelige interesser. Transportkorridorarealet reserveres til overordnet trafik- og forsyningsanlæg.
Området øst for kystbanen er byzone, og de ejendomme, som berøres af nærværende
fredningsforslag, er alle omfattet af ældre fredningskendelser .
I følge kommuneplanen for Fredensborg·Humlebæk
kommune fastlægges anvendelsen af Stejlepladserne på begge sider af Ny Strandvej og nord for Humlebæk
Fiskerleje samt Babyloneskoven, Hejreskoven og "skovtrekanten" ved Louisiana til
offentligt formål, og arealerne må ikke bebygges.
For begge boligområder Humlebæk Fiskerleje og Humlebæk Kro gælder, at bebyggelsen skal være lav (l,5 etage). Rammerne for bebyggelsen i Humlebæk Fiskerleje har
endvidere bevarende sigte.
For ejendommen "Kølles Gård", der er fastlagt til administration, kursusvirksomhed
og tilhørende bolig gælder, at området ikke må bebygges uden yderligere lokalplanlægning.
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3~Fredningsforslagets indhold og fo~ål
1. Forslagets lovbaggrund
Frederiksborg Amtsråd fremsætter hermed i henhold til Lov om Naturbeskyttelse,
kapitel 6, forslag til fredning af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg-Humlebæk
og
Helsingør kommuner.
2. Forslagets afgrænsning
Fredningsforslaget omfatter et større sammenhængende område på ialt ca. 215 ha.
Fredningsområdet afgrænses mod vest af Hørsholmmotorvejen og mod nord, syd og
øst af større veje og by områderne Tibberup, Humlebæk samt øverste og Nederste
Torp. Områdets østlige del gennemskæres af Strandvejen og kystbanen. Kystbanen
danner grænse mellem land- og byzonearealer. De byzonearealer, der er medtaget i
nærværende fredningsforslag, er alle omfattet af ældre fredninger, hvorfor det er
fundet naturligt at inddrage disse ejendomme i den nye fredningssag. Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortet på modstående side og af fredningskortet.

3. Fredningsmæssige

interesser
Kelleriskilens landskab karakteriseres især af godslandskabet omkring Krogerup, hvis
skovområder og store åbne marker skaber landskabelig forbindelse mellem Øresundskysten via Kelleris hegn til de store skov- og naturområder omkring Gurre Sø. Et
andet væsentligt landskab stræk er de løvskovsbevoksede kystskrænter ved Baby loneskov og Kølles Gård.
Krogerup gods med jordtilliggender er et af de to adelsgodser i det kongeligt ejede
Nordsjælland. Krogerup blev i 1661 af kongen tilskødet ridefoged og fiskernester i
Frederiksborg Amt, Hans Rostgård, som fortjeneste for hans indsats i svenskekrigen.
Rostgård oprettede fiskerlejet Humlebæk, der med havn og ladeplads indgik i driften
som en del af godsets jorder. Senere tilgiftedes Sejerø, Nekselø og Anholt, der sammen
med Krogerup indgik i Rostgårds' besiddelser. Godsets og fiskerlejets historie og
placering giver kilen en særlig kulturhistorisk betydning.
Fra de højtliggende åbne og ubebyggede herregårdsmarker er der udsigt til Øresund.
Skovene omkring Krogerup danner en karakteristisk skovlysning både omkring Højskolens bygnings- og haveanlæg og omkring Planteavlsstationen, der ligger på en del
af de tidligere godsjorder. Alleen ved Krogerup følger det gamle, snoede vejforløb, og
der findes endnu enkeltstående ege på diger, der afgrænser herregårdsmarkerne. Det
øvrige agerlandskab er opdelt af d~ger med levende hegn og spredt bebyggelse, der
ligeledes er af betydelig alder, etableret ved udskiftningen.
Andre væsentlige elementer i kilens kulturgeografi er foruden stejlepladserne og
Humlebæk Fiskerleje, Humlebæklcens åbne forløb og de gamle vej forløb, der forbinder Krogerup med Tibberup og Nederste Torp med Kelleris Hegn.
4. Motivering og formål
Fredningsforslaget motiveres med de betydelige kulturhistoriske, landskabelige og
rekreative værdier, der er bevaret. i landskabskilen, og som ønskes sikret mod det
stigende pres for nye arealudlæg til byformål, således at intentionerne i den tidligere og
nuværende regionale planlægning for området kan virkeliggøres.
Amtsrådet ønsker derfor at sikre Kelleriskilen med fredningsbestemmelser, der skal
bevare det kulturhistorisk værdifulde landskab og sikre arealerne mod bebyggelse,
tekniske og friluftsmæssige anlæg og tilplantning samt forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

8

I

.I

I

5

I
I

I

/

louIslana

Museum

;I'

I

I

Mlle.ilen I
I

.

I
I
I

I
I

/

I
I
I

ads

I

I

~iJ,MLEBÆk

/
BJ~rre Strand

'

/

Skolebakken
I

I

,I

Fredningsområdet

9

4. Beskrivelse af delområder
1. Statsskovenes

PlanteavJsstation

Ejendommens drift kan fortsætte som hidtil. Fredningsforslaget tilsigter således ikke
at pålægge ejendommen bestemmelser, som kan medføre ulemper eller gener i den
nuværende drift.
De foreslåede fredningsbestemmelser udelukker dog, at arealerne anvendes eller
bebygges til anden drift end den nuværende planteskole eller sædvanlig landbrugsdrift.
2. Humlebæk Fiskerleje

Humlebæk Fiskerleje er anlagt af Krogerups ejer Hans Rostgård og indgik oprindeligt
i godsets samlede drift.
Bebyggelsen langs vestsiden af den gamle Strandvej på nær enkelte ejendomme er
omfattet af kendelse af 22. november 1943, og intentionerne i den tidligere fredningskendelse ændres ikke. Fredningsbestemmelserne skal sikre fiskerlejets ydre præg og
. har bygningsbevarende sigte.
3. "Skovtrekanten"

Det foreslås med dette fredningsforslag at tidligere fredningsbestemmelser af 22.
november 1943 ophæves, idet det vurderes, at arealet ikke rummer væsentlige fredningsværdier.
4. Stejlepladserne

De endnu ubebyggede stejlepladser udgjorde oprindeligt en stejleplads, der nu gennemskæres af den nye Strandvej. Stejlepladsen benyttedes af fiskerne i den daglige
drift til reberbane, tørring af net og oplægning af fiskegrej.
For arealet nord for GI. Humlebæk Kro foreslås, at de nugældende fredningsbestemmeisers forbud mod at anvende arealet til p-plads ændres, idet arealet også
fremover skal henligge uden faste anlæg. For de øvrige stejlepladsarealer gælder, at
fredningsforslaget viderefører den tidligere fredningskendelse af 22. november 1943
med forbud mod bebyggelse og ændret anvendelse m.v.
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5. Forslag til fredningsbestemmelser
FredJUngens formål
§ 1. Fredningen har til formål ~t bevare og forbedre de betydelige landskabelige,
natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området, samt at fastholde og
forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Fredningen har endvidere
til formål at sikre mulighed for at pleje området, at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift og at sikre og forbedre udsigtsforholdene.
§ 2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må således
ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke sløjfes eller anlægges nye skel, diger eller levende hegn, der kan
ændre eller sløre de nuværende markinddelinger. Der må ikke opføres yderligere
bebyggelse, tekniske eller friluftsmæssige anlæg eller foretages udsigtshæmmende
tilplantning, med mindre dette er tilladt i de følgende bestemmelser, tillades ved en
dispensation efter § 15 eller sker med hjemmel i § 100m landskabspleje.

stk. 2. Forbudet mod ændret anvendelse omfatter ikke arealet nord for GI. Humlebæk
Kro mellem kystbanen og den nye Strandvej .

Arealanvendelse
Opdyrkede arealer

I

§ 3.1. Det følger af § 2, at opdyrkede areal~IPlaDtea.v15i~tfenoJ
bå
udnyttes som hidtil. Der kan uanset fredning~J-f~r~t~ges sædvanlige landb~g~mæssige driftsomlægriinger, men der må ikke anlægges juletræs- eller pyntegrøntkulturer eller andre flerårige afgrøder, etableres læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og buske, der kan virke udsigtshæmmende. Der må ikke oprettes
pelsdyr-, grise- eller fjerkræfarme, fasanerier og lignende eller drivhus gartnerier. Der
må ikke etableres planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver.
~~

Skovarealer, alleer, hegn og enkeltstående træer
§ 3.2. De skovarealer, alleer, levende hegn, markskel, diger og enkeltstående træer,
der er vist på kortbilagene med særlig signatur, må ikke fjernes eller ryddes. Almindelig vedligeholdelse af bevoksningerne kan fortsat finde sted. Ved genplantning skal
løvtræ anvendes.
'

Udyrkede arealer og vådområder
\§3.3. Søer, vandhuller, diger, gærder, overdrev, og andre småbiotoper, som er vist på
kortbilagene, skal opretholdes som sådan. Disse arealer må heller ikke beplantes med
mindre det sker som et led i landskabspleje, og de må ikke gødskes eller sprøjtes med
~mp~
~~
Yv-L~v4,~

Affald m.v.
§ 3.4. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, oplagsplads, motorbane, modelflyvebane, skydebane, bilophugningsplads eller lignende.
Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer, og der må ikke
iværksættes virksomheder, der kan få miljømæssige gener i form af "røg, støj og
møg".

Bebyggelse m.v.
§ 4. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder boder, skure og transformerstationer. Der må ikke opstilles vindmøller og master eller anbringes skæmmende indretninger i området, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må ikke
anbringes campingvogne eller telte.

stk.2 Forbudet i stk. l gælder ikke bygninger, der etableres til publikumsbrug og /
nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med landskabspleje efter § 10. Endvi-
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dere kan fredningsnævnet tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse, som er nødvendig for den enkelte ejendoms drift som landbrug. Der må kun
hegne s med sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med afgræsning, men hegningen må
ikke begrænse den adgang for offentligheden, som er fastsat i § 8. Eventuelle faste
hegn skal holdes i mørke farver.
Terrænændringer
§ S. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terrænet.
Forbudet mod terræn ændringer gælder ikke.
a) anlægsarbejder i forbindelse med udnyttelse aftransportkorridorreservationen
b) videnskabelige arkæologiske undersøgelser
c) frilæggelse af vandløb og andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningen s
formål.
Beplantning
§ 6. Der må ikke foretages udsigtshæmmende tilplantninger, der medfører, at
områdets oplevelsesmæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.

(
Offentlighedens adgang og ophold
§ 8. Offentligheden har i medfør af gældende naturbeskyttelseslovs bestemmelser ret
til at færdes til fods og på cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede arealer.
Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede må ikke forringes eller
forhindres. Ved evt. kreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje
skal
der etableres passager i hegnene. Ridning skal ske under behørig hensyntagen til
fredningsinteresserne, og om fornødent kan der udpeges ridetraceer.

---

(

Foranstaltninger, der tjener til at styrke arealernes landskabelige eller rekreative
kvaliteter og iværksættes for at styrke befolkningens adgang- og opholdsmuligheder,
skal kunne gennemføres under forudsætning af fredningsnævnets godkendelse.
stk. 2 Frederiksborg Amtsråd kan lade opsætte oplysnings- og informations skilte og
fastsætte ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder regler for
hunde. Amtsrådet kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre
offentlighedens udnyttelse af adgangsretten, og forbyde foranstaltninger og aktiviteter,
der kan skade naturen.

Særlige fredningsbestemmelser

for delområder
\ -...L- I

Statsskovens Planteavlsstation

\

l/ "A- t

§ 9.1. Driften af Planteavlsstationen kan fortsætte som hidtltfmeft\lealerne
må i::kke
anvendes eller bebygges til andet formål end den nuværende planteskoledrift eller
sædvanlig landbrugs drift.
Humlebæk Fiskerleje
§ 9.2. Fiskerlejets bebyggelse skal bevares i sin oprindelige tilstand, og ved eventuelle
ændringer skal bebyggelsen, særligt mod strandsiden gives ensartet præg, idet bygningers, havers og hegns oprindelige præg skal tilbageføres eller bevares. Der må ikke ske
udstykning eller ny bebyggelse. Fredningsnævnet har ret til at kræve eksisterende
tilstande, der skønnes at være i disharmoni med det øvrige fiskerlejes karakter, fjernet
eller ændret.
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Stejlepladserne og Babyloneskoven
§ 9.3. Arealet nord for GI. Humlebæk Kro mellem den ny Strandvej og kystbanen må
anvendes til parkering, men der må ikke etableres faste anlæg. De øvrige arealer skal
bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres bygninger eller andre
anlæg, der kan virke misprydende, og disse arealer må ikke benyttes til teltslagning
eller parkering. Arealerne må kun hegnes, hvis det sker som et led i landskabspleje, og
eventuel hegning må ikke hindre offentlighedens adgang- og opholdsmuligheder.
Kølles Gård og Gl. Humlebæk Kro
§ 9.4. Udvidelse eller ændring af eksisterende bebyggelse må kun ske efter fredningsnævnets godkendelse. Havearealer må ikke bebygges yderligere, og væsentlige ændringer af haveanlæggene, herunder fældning eller nyplantning af træer må kun ske
efter nævnets godkendelse.
Plejebestemmelser
~ ~~\J.L
~
§ 10. Frederiksborg Amtsråd har ret til at lade foretage naturpIe;i herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger, bl.a. med det formål at
genskabe og forbedre udsigtsforholdene i hele kystkilen. Forinden pleje iværksættes
skal Amtsrådet udarbejde plejeplan, der skal tilsendes de berørte ejere til orientering.
Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller i mangel
heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren,
såfremt denne fjerner dette inden en af amtet fastsat frist og ellers amtet. Ejeren kan
ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til fast vej.
Ophævelse af tidligere fredninger og deklarationer
~
§ 11. Fredningsnævnets kendelse af 22. november 1943 og deklaration af 5. januar
1952~phæves.

xØ1fi.

§ 12. I medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 38, stk. 5 bestemmes, at lovens §§ 3, 4
samt 15-17 kun gælder i det omfang, forholdet ikke er reguleret af fredningsbestemmelserne.

§ 13. Fredningsbestemmelserne i sig selv indebærer ikke foranstaltninger, der kræver
tilladelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven eller efter regler i anden lovgivning.
§ 14. Fredningen er ikke til hinder for udnyttelse af transportkorridorreservationen
transportkorridorformål. Eventuell~ ledningsanlæg bør nedgraves.

til

Dispensationer
§ 15. Dispensationer fra §§ 2-10 kan meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens
almindelige regler (§ 50).
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Naturklagenævnets

afgørelse

af 16. april
om ændret

afgrænsning

af Kystkilen

1996

af forslag

ved Kelleris

til fredning

i Frederiksborg

Amt

(sag nr. 111/200-0008).

Fre~~ingsnævnet
truffet
skal

for Frederiksborg

delafgørelse

fredes

Kelleris,

deriksborg

om ændringer

i henhold

afgørelse

Amtsråd,

af afgrænsningen

til et forslag

som Frederiksborg

Fredningsnævnets

Amt har den ll. december

Amtsråd

om fredning

ejerne

af et af de omhandlede

Saaens

baaarund

af arealer,
af Kystkilen

der
ved

har rejst.

er påklaget

Humlebæk

1995

til Naturklagenævnet

Bevaringsforening,

Krogerup

af Fre-

Højskole

og

arealer.

og fredningsnævnets

afgørelse

om den ændrede

afarænsning

Den 23. september
ningsnævnet

1993 rejste

for Frederiksborg

ved Kelleris

Frederiksborg

andet

landskabelige,

natur-

over

Arnt en sag om fredning

i Fredensborg-Humlebæk

gen har blandt

Amtsråd

som formål

og Helsingør

at bevare

og kulturhistoriske

til området.

Fredningsforslaget

30. september

1993.

af Kystki~en

kommuner.

og forbedre
værdier,

blev offentligt

for Fred-

Frednin-

de betydelige

der knytter

bekendtgjort

sig
den

KORT>

08005.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 08005.00
Dispensationer i perioden:

29-08-1996 - 16-05-2006

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den 29. aug. 1996

Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf. 49210917 Fax. 49214686
MOdtaget,
Skov. og Naturstyrelsen

., - <tr.-, "'"
3 O h~·~
,;:190

Vedr.

FS 95/93.

Fredning

af Kystkilen

ved

Kelleris.

Midlertidig

parkering

Skovtrekanten.
Ved skrivelse af7. aug. 1996 har Skov- og Naturstyrelsen for Fredensborg-Humlebæk
Kommune ansogt om nævnets tilladelse til at anlægge en midlertidig parkeringsplads over
spildevandsbassinnet i Skovtrekanten i forbindelse med Louisianas Picasso-udstilling i sept.
1996. Skovtrekanten er omfattet afen fredningsdeklaration af 22. nov. 1943. Skov- og

•

Naturstyrelsen, der er ejer af det pågældende areal, har meddelt, at man intet har at bemærke til
det ansogte.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
tilladelse til det ansogte.

Nævnet forudsætter

placeres inden for det areal.

§ 50, stk. l

herved, at den midlertidige parkeringsplads

hvorpå ovennævnte fredningsdeklaration

af 22. nov. 1943 er

ophævet ved en dags dato afsagt delafgorelse med henblik pa indretning af en permanent
parkeringsplads pa arealet.

Den saledes meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66. stk. 2,

safremt den ikke er udnyttet mden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgorelse kan inden 4 uger fra den dag. afgorelsen er meddelt. påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgorelsen, offentlige m~ndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgorelsen. En evt. klage
skal stiles til Naturklagenæmet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse ma derfor ikke udnyttes for klagefristens udlob uden rettidigt indgivet
påklage. jf. naturbes~ttelseslovens

§ 87, stk. 3.

Et evt. sogsmal mod fredningsnævnet skal være anlagt inden 6 manede r efter. at a(gorelsen er
meddelt. jf. naturbesk~ttelseslovens § 88.

Mi1iø- og EnergiminiRteriet

b~l.Jv-og Naturstyrelsen
J .nr. SN199a
Akt. nr.

- /"1'/0
.,(.. '/.i.
I

I I

- v~.. (··.-"I/
~ '-..-"

J

Med venlig hilsen

~"--Thorkild Bendsen

nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:
Fredensborg-Humlebæk Kommune, j.nr. Ol.02.05P16-0070
Frederiksborg Amt
l'\ Skov- og Naturstyrelsen,j.

nr. 1996.552/KR-OOOI

Kronborg Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Kobenhavnsområdet. att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Karen Ruud Mortensen

rkovtrekanten -

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Helsingør, den 14. nov. 1996

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

x
Vedr. FS 57/96 matr. nr. 12 a Krogerup,

beliggende GI. Strandvej 10, Humlebæk.

Ved skrivelse af 7. aug. 1996 har Fredensborg-Humlebæk

Kommune for ejeren af ovennævnte

ejendom ansogt om nævnets tilladelse til at forny en aben og lukket havestue på havesiden af et
længehus, således at den lukkede havestue udvides med 7 m2 og sammenbygges med en fritlig-

•

gende toiletbygning pa 6.25 m2• der efiensoleres udvendig. Desuden onskes et halvtag pil. 6.3
m2 opfort. Kommunen har ved sagens fremsendelse anbefalet ansogningen .

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets

kendelse af

22. nov. 1943 og af forslag til

fredning af Kystkilen ved Kelleris.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og mdhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt og
Danmarks Nahlrfredningsforening

.

Pa det saledes foreliggende grundlag meddeler nævnet herved i medfor af naturbeskyttelseslovens § 50. stk. L tilladelse til det ansogte i overensstemmelse med det fremsendte projekt. dog
saledes at halvtaget pa sydsiden af sammenbvgningen mellem tOlletbvgningen og havestuen

•

udgar

Tilladelsen bortfalder i henhold til narurbeskyttelseslovens

§ 66. stk. 2. safremt den ikke er ud-

n~ttet inden 3 ar fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgorelse kan inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt. påklages til Naturklagenævnet

af

adressaten

for

afgorelsen.

offentlige

myndigheder,

Danmarks

Natur-

fredningsforening og lokale foreninger o.lign .. som har en væsentlig interesse i afgorelsen. En
eventuel klage stiles tI! Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udn~ttes for klagefristens udlob uden rettidigt mdglvet
paklage. jf. nahlrbesk~ttelseslovens § 87. stk. 3.

e
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Et eventuelt sagsanlæg til provelse af afgorelsen skal være anlagt inden 6 manede r efter, at afg elsen er meddelt. jf. naturbeskyttelseslovens

§ 88. stk. l.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:
Claus Hjort Frederiksen
Frederiksborg Amt ,

1. nr. 8-70-51-8-208-6-96

Fredensborg-Humlebæk Kommune.

J. nr. 96-117

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening,

1. nr. 0119-15

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Ole Retoft
Nævnsmedlem Karen Ruud Mortensen

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

NATURKLAGENÆVNET

Vermundsgade 38B, 2100 København

2 O NOV. 1996

SEKRETARIATET

Til: 39472750
Fax: 39472799
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53
2100 København ø

Landskabskontoret

18. november 1996
J.nr.: 111/200-0010
BOP

Hermed følger Naturklagenævnets
dato i sagen om udvidelse
"Skovtrekanten"

afgørelse

af 11. november

af en eksiterende

syd for Louisiana

parkeringsplads

i Fredenborg-Humlebæk

1996 af dags
i

Kommune.

Med venlig hilsen

Birgitte

Orland Pedersen

Kontorfuldmægtig
direkte

Afgørelsen

er sendt til:

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

72-74, 3000 Helsingør.
Skov- og Naturstyrelsen,
havn

Nævnets

Amt, Civilretten

i Helsingør,

Stengade

akter følger hoslagt.

Landskabskontoret,

Haraldsgade

53, 2100 Køben-

ø.

Kronborg

4It

tlf.: 3947 2753

Statsskovdistrikt,

Frederiksborg

Bøssemagergade

Amt, Landskabsafdelingen,

81, 3150 Hellebæk.

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Miljø- og Enp-rgiminil'll-eriet

Skov- og Natursty.relsen
J.nr. SN 1996 - \
Akt.

nr.
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Naturklagenævnets

afgørelse

af 11. november
om udvidelse

1996

af en eksisterende

parkeringsplads

syd for Louisiana

i Frederiksborg

i "Skovtrekanten"
Amt

(sag nr. 111/200-0010).

Fredningsnævnet
delafgørelse

for Frederiksborg

om at ophæve en fredningskendelse

"Skovtrekanten",

matr.nr.

til parkeringsplads
forslag

Amt har den 29. august

i overensstemmelse

tillokalplan

Fredningsnævnets

26b Krogerup,

er påklaget

på en del af ejendommen

Humlebæk,

der påtænkes

indrettet

med Fredensborg-Humlebæk

Kommunes

nr. H7 for Louisiana

afgørelse

1996 truffet

og Humlebæk

Kirkegård

til Naturklagenævnet

m.m.

af 2 beboere

i området.

Fredningsområdet

og sagens baggrund

"Skovtrekanten"
gangen

er et ca. 0,5 ha stort areal, beliggende

til museet

kendelse

Louisiana.

af 22. november

mod, at arealet

benyttes

er fredet ved fredningsnævnets

1943, der blandt andet indeholder
til parkering.

"Skovtrekanten"

og Naturstyrelsen

og er fredskov.

Den 23. september

1993 rejste Frederiksborg

for Frederiksborg

Amt en sag om fredning

Fredensborg-Humlebæk

4It

Ejendommen

og Helsingør

"Skovtrekanten"

af Kystkilen

Kommuner.

tilhører

ved Kelleris

Fredningsforslaget

andet

kendelsen

fra 1943 blev ophævet på denne ejendom.

2 U i~UV. '199b

og indeholdt

et forbud
Skov-

Amt over for Fredningsnævnet

de blandt

Mlljø- og Energiministeriet
J.nr. SN 1996 . \?- \ \ / 'J - O(J(? li

foran hovedind-

i

omfatte-

forslag om, at fredningsI maj 1995 anmodede

2
Frederiksborg
inddraget

Amt fredningsnævnet

i fredningssagen,

øvrige arealer.
marken",

Amtet

matr.nr.

det var amtets

anmodede

la Krogerup,

for Louisiana

afgørelse

afgørelse

om, at et areal af "Krogerupmåtte udgå af fredningen,

Kommunes hensigt

idet

at anlægge

en

Ved en delafgørelse

amtets anmodning

af fredningssagen,

af

til følge, såle-

og "Skovtrekanten"

blev påklaget

til Naturklagenævnet,

af 16. april 1996 om ændret afgrænsning

ning af Kystkilen

ved Kelleris

blive i fredningssagen

bestemte,

med henblik

af fredningssagen

november

Humlebæk,

sammen med de

blev

i sagen.

Fredningsnævnets

udtages

samtidig

på dette areal.

udgik

måtte blive

at arealet blev fredet

1995 tog fredningsnævnet

des at "Krogerupmarken"
inddraget

således

og Fredensborg-Humlebæk

parkeringsplads
11. december

om, at "Skovtrekanten"

af forslag

der ved
til fred-

at "Krogerupmarken"

skal for-

på fredning, og at "Skovtrekanten"

med henblik på, at fredningskendelsen

1943 søges ophævet,

så arealet kan benyttes

af 22.

til parkerings-

plads.

Skov- og Naturstyrelsen

og Fredensborg-Humlebæk

Kommune

anmodede

heref-

ter den 6. juni 1996 fredningsnævnet

om at ophæve fredningskendelsen

22. november

med henblik på, at den eksisterende

1943 på "Skovtrekanten"

parkeringsplads

på arealet

af Fredensborg-Humlebæk

kan blive udvidet

Kommune

udarbejdet

en 2. revideret

udgave af lokalplan

Kirkegård

Under fredningsnævnets

m.m.

forslag om, at fredningen
der ifølge

bræmme

opretholdes

langs Strandvejen.

Humlebæk

Kommune

Ved delafgørelse
kendelse

borg-Humlebæk
Humlebæk

de, sydlige
vejen.

m.m.

behandling

og Humlebæk

af sagen fremkom der

til parkeringsplads,

Skov- og Naturstyrelsen

således

samt for en

og Fredensborg-

sig denne løsning.

1996 bestemte

1943 ophæves

til parkeringsplads

Kommunes

Kirkegård

nr. H7 for Louisiana

skal udlægges

af 29. august

der skal indrettes

forslag af 26. april 1996 til

for den sydlige del af arealet

tilsluttede

af 22. november

med et

alene ophæves på den del af "Skovtrekanten" ,

lokalplanforslaget

at fredningen

i overensstemmelse

aI

forslag

del af "Skovtrekanten",

at nævnets

for den del af "Skovtrekanten",
i overensstemmelse

tillokalplan

Kendelsen

fredningsnævnet,

nr. H7 for Louisiana

opretholdes
herunder

med Fredens-

uændret

og

for den resteren-

for en bræmme

langs Strand-

3

Klager

og synspunkter

Ejerne af 2 ejendomme
påklaget

fremsat

i området,

fredningsnævnets

at "Skovtrekanten"
arealudlæg

for Naturklagenæynet

der ikke er omfattet

afgørelse.

er beskyttet

som fredskov,

til parkeringspladsen

anlægges,

trekanten"

nedlægges

stemmelser

om fredskov.

træffer

i henhold

afgørelse

Naturklagenævnet

Det fremgår
kan ophæve

har deltaget

i "Skov-

efter skovlovens

forretningsorden,

be-

og offentinden nævnet

Naturklagenævnets

at det er myndighederne

efter skovloven

om der skal foretages besigtigelse

møde med sagens parter og interesserede
besigtigelse

Efter forretningsordenen
der skal afholdes

udtaler

tilkommer

besigtigelse

Naturklagenævnet

og kan derfor

er fastsat ved bekendtgørelse

Efter forretningsordenens

Et flertal på 6 medlemmer

herfor.

Na-

ikke

af fredskovspligt.

forretningsorden

foretages

efter denne lov, som

på et areal og fastsætte vilkår

om ophævelse

1992.

10 medlemmer.

udtale:

har ingen kompetence

spørgsmål

der normalt

parkeringsareal

9 af Naturklagenævnets

skal enstemmigt

fredskovspligten

af 14. december

men hvis

ønsker afholdt besigtigelse

til Naturklagenævnets

af skovloven,

turklagenævnet

ningssag.

Parkeringsproblemerne

og indgå som vederlagsareal
Klagerne

ubode-

beslutninger

I sagens behandling

nævnet,

og vil medføre

i sagen.

Naturklagenæynets

behandle

og at lokalplanforslagets

del af skoven.

bør det eksisterende

har

andet anført,

kan ikke løses ved anlæg af denne parkeringsplads,

den alligevel

ligt møde

har blandt

er for vidtgående

lig skade på den bevaringsværdige
ved museet

Klagerne

af fredningen,

§

6, stk. l, bestemmer

i e~ sag og/eller

i sagen.

nr. 996

afholdes

I fredningssager

bør

og afholdes møde.

herefter:

det Naturklagenævnet

og offentligt

at afgøre,

møde i en konkret

har i sin afgørelse

af 16. april

om

fred-

1996, der

4

er truffet

efter besigtigelse

givet at fredningen
alets benyttelse

som parkeringsplads.

deret lokalplanforslag
på den baggrund

sigtigelse

finder flertallet

grundlag

august 1996 om delvis

og afholdes

Naturklagenævnets

tilkende-

møde,

afgørelse

Kommune

udarbejdet

har

et revi-

på en del af ejendommen.
at Natur-

i denne sag uden afholdelse

af en be-

møde.

ophævelse

på are-

efter en samlet vurdering,

Disse medlemmer

at stadfæste

på 3 medlemmer
offentligt

Fredensborg-Humlebæk

for en parkeringsplads

og et offentligt

Mindretallet

"Skovtrekanten",

fra Skov- og Naturstyrelsen

kan træffe afgørelse

foreliggende

andet

af dette areal bør søges ophævet med henblik

herefter med tilslutning

klagenævnet

af blandt

fredningsnævnets

stemmer

for på det

afgørelse

af 29.

af fredningen.

stemmer

for, at der foretages

inden nævnet

går således

træffer afgørelse

i sagen.

ud på, at fredningsnævnets

relse stadfæstes.

på Naturklagenævnets

formand

besigtigelse

vegne

afgø-

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

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

Vedr. FS 81196, matr.nr.
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Helsingør, den 05/12-96

10 og 5 e øverste Torp by, Humlebæk

Ved skrivelse af 14. oktober 1996 har Frederiksborg

Amt for ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om nævnets tilladelse til at opfØre en' ca 28 m2 vinterhave med altan på taget som tilI

••

...,

•

bygIrlng til eksisterende enfaiiriIieshus på 'ovennævnte ejendom.
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Ejendommen er omfattet af forslag til fredning af "Kystkilen ve Kellens ", der har til formål at
'
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bevare og forbedre de betydelige landskabelige,
sig til området.

Fredningsbestemmelseme

samt, at " fredningsnævnet

~

f

!~! ~.

;'.-''''

natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter

anfører,

kan tillade ændringer

at " der ikke må opføres nye bygninger"
eller udvidelser af eksisterende bebyggelse,

som er nødvendig for den enkelte ejendoms drift som landbrug".
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1 tilla-

delse til det ansøgte på vilkår, at altanens bredde reduceres således at rækværket ikke overskrider tagfladen, og i øvrigt 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.
Nævn~ts 'afg~else
klagen~vnet

'kan inden 4' uger fra d~n

d~g,'~fgøiel~~n

til' N~~~

e/rrie~d~rt, :p~'a~e~

af adressaten for afgørels~n, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-

forening og lokale f~rening~r 'o.lig~, s~m har '~~'væs~niIig ~teresse i afgørelsen. En eventuel
klage stiles til Naturklagenævnet

og i~dsendes til fredriingsnævnet.

.

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
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Thorkild Bendsen
nævnets formand
Mi1;rJ- og Enprgiminir,t,m'iet
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§ 88, stk. 1.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 14. dec. 1998

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Skanska Jensen NS
Baltorpvej 154
2750 Ballerup

Vedr. FS 105/98. Nedgravning

af lyslederkabel

Kommune og Fredensborg-Humlebæk

Holtedam-Bronzevej.

Helsingør

Kommune.

Ved brev af 7. december 1998 har Skanska Jensen NS ansøgt om tilladelse til at
nedgrave et lyslederkabel mellem to fabrikker, tilhørende Coloplast beliggende på
henholdsvis Bronzevej og Holtedam. En del af den pågældende strækning er omfattet
af den verserende sag om fredning afKystkilen
Af ansøgningen fremgår at nedgravningen

ved Kel1eris (PS 95/93).

angår 2 stk. 40 mm rør, der nedgraves til

min. 1,1 m under terræn, og at beplantning passeres ved styret underboring således at
der ikke afsættes spor på eksisterende beplantning.

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.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

t

Afgørelsen kan inden 4 uger ~a den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen,
fredningsforening
gørelsen.

offentlige myndigheder,

Danmarks

Natur-

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

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til frednings-

nævnet.

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

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Helsingør Kommune
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

X Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
. Danmarks Naturfredningsforenings
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite for Helsingør Kommune
lokalkomite for Fredensborg Humlebæk

Kommune
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

,,
f

Den 18. dec. 1998

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917 Fax. 49214686

REG.Nit

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
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Vedr. FS 109/98. Matr. nr. 1 a Krogerup, Humlebæk, beliggende mellem "Ved
Hegnet" og "Kirkeskov Alle" i Fredensborg-Humlebæk

Kommune. Deres j.nr.

8-70-51-8-208-2-97.
Ved skrivelse af 16. december 1998 har Frederiksborg Amt videresendt til
fredningsnævnet en ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Kommune om godken•

delse af et allerede etableret underjordisk rørbassin med belagt vendeplads på
ovennævnte ejendom. Af sagen fremgår at bassinet ikke er synligt, men at der er 2
dæksler i ca 0,5 m højde over jorden i hver ende af bassinet samt et elinstallationsskab på ca 1,8 m højde ved vendepladsen

Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af Kystkilen ved
Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, naturog kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området, idet fredningsbestemmelseme
bl.a. anfører, at "der ikke må opføres nye bygninger, herunder boder, skure og
transformerstationer. Der må ikke opstilles skæmmende indretninger i området. "

I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for
fredningsnævn § 9, stk. 4 meddeler jeg på nævnets vegne godkendelse af det
etablerede bassin. Jeg finder anledning til at udtale en kritik af, at etableringen af
bassinet er gennemført uden forudgående tilladelse fra fredningsnævnet.

Afgørelsen 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.1ign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet.
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Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

J.nr.06.01.03P20-0018

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
•

lokalkomite

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg
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.. •
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Vedr. FS 30/98, matr .ur. 15 b Krogerup, Humlebæk, beliggende GI. Strandvej 26,
Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Ved skrivelse af 8. april 1998 har Fredensborg-Humlebæk
Kommune for ejerne af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at isætte havedør i vestfacade samt
kvist i den vestvendte tagflade på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse nr. laf 22 november 1943, der
har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne
anfører, at enhver
ændring af den bestående bebyggelse kræver fredningsnævnets samtykke.
Ejendommen er endvidere omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af
Kystkilen ved Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de landskabelige, naturog kulturhistoriske værdier, der er knyttet til området. Fredningsbestemmelserne anfører,
at fiskerlejets bebyggelse skal bevares i sin oprindelige tilstand og ved eventuelle
ændringer tilbageføres til det oprindelige præg.
Fredningsnævnet har tidligere den 23. juli 1980 til en helt tilsvarende ansøgning meddelt
tilladelse, som ikke blev udnyttet inden for tidsfristen.
Efter det således foreliggende 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 tilladelsens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke

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

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Helsingør, den 15. januar 1999
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Vedr. FS 68/98 matr.nr. 26 e Krogerup, Humlebæk, beliggende GI.
Strandvej 38 A, Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Ved skrivelse af 21. august 1998 har Fredensborg-Humlebæk Kommune for ejeren
af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at påbygge en tagetage på
ejendommen.

.'

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse nr. 1 af 22. november
1943, der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne
anfører, at enhver ændring af den bestående bebyggelse kræver fredningsnævnets
samtykke.
Ejendommen er endvidere omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af
Kystkilen ved Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de landskabelige,
natur- og kulturhistoriske værdier, der er knyttet til området. Fredningsbestem, melserne anfører, at fiskerlejets bebyggelse skal bevares i sin oprindelige tilstand
og ved eventuelle ændringer tilbageføres til det oprindelige præg.
Det eksisterende hus er et uskønt sommerhus med lav rejsning utypisk for fiskerlejets øvrige bebyggelse.
Det ansøgte indebærer bl.a. et 6-fags vindue i østfacaden og kvist med vinduer i
flunkerne - begge rettet mod GI. Strandvej .
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt, dog
på vilkår:
at
at

6- fagsvinduet ændres til 2- fagsvinduer,
vinduerne udføres som traditionelle sidehængte vinduer med midterpost og
sprosser samt,
kvisten udføres uden vinduer i flunkerne .

at

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 stUes til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.
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Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidigt
klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

tL~

Thorkild Bendsen
nævnets formand

•

Dette brev er sendt til:
Karen Margrethe Hørning, GI. Strand vej 38 A, 3050 Humlebæk
Frederiksborg Amt, j.m. 8-70-51-8-208-6-98
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite, Jan H. Madsen
Fredensborg- Humlebæk Kommune, j .nr. 97-370
Skov-og Naturstyrelsen,
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole Retoft.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Helsingør, den 14. september 1999

Tlf. 49258120 fax. 49 214686
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Vedr. FS 44/99 matr.nr. 1 a Krogerup, Humlebæk beliggende Krogerupvej
21, Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Ved skrivelse af 7.maj 1999 har Statsskovenes Planteavlsstation som ejer af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at etablere en ca. 64 m2
(8x8m.) belagt maskinvaskeplads med sandfang, olieudskiller og faskine ved
planteavlsstationen på ovennævnte ejendom.

•

•

Ejendommen er omfattet af amtets forslag til Fredning af Kystkilen ved Kelleris,
der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og
kulturhistoriske værdier i området, idet fredningsbestemmelserne bl.a. anfører, at
der ikke må foretages terrænændringer, opfyldning, planering eller afgravning af
terrænet.
Da det ansøgte areal hidtil har haft samme benyttelse, således at der kun er tale om
miljøforbedrende foranstaltninger ved etablering af fast belægning for opsamling
af olie og evt. pesticidrester, er det fredningsnævnets vurdering, at realisering af
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.
I den anledning 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
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
k~emYndigheden
bestennner andet, jf. narurbeskytteiseslovens § 87, sti<. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 25. maj 2000

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.492258l20
Fax. 49214686
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Statsskovenes Planteavlsstation
Krogerupvej 21
3050 Humlebæk

Vedr. FS 17/2000. Matr. nr. la Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej
21, Fredensborg-Humlebæk Kommune. Deres j.nr. 1996-5216.
Ved skrivelse

af 13. marts

2000

har

Statsskovenens

Planteavlsstation

ansøgt

fredningsnævnet om tilladelse til at opføre et nyt løvtræfrøhus.

Ejendommen er omfattet af forslag til fredning afkystkilen ved Kelleris.

Af sagen fremgår, at den projekterede bygning vil udgøre 455 m2 og blive placeret
som en pendant til og med samme materialevalg som ved en eksisterende bygning.

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.

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,
fredningsforening
gørelsen.

offentlige myndigheder,

Danmarks Natur-

og lokale foreninger o.1ign., som har en væsentlig interesse i af-

En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til frednings-

nævnet.

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
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§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnsformand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

J.nr. 2000-134

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening

J.nr. 0119-15

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get

att. Fredningsudval-
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
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Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

Helsingør, den 26. juni 2000

Tlf. 49258120 fax. 49214686

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
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Vedr. FS 33/2000. Matr.nr. 4 h Tibberup by, Mørdrup, beliggende Kellerisvej 44,
Espergærde, Helsingør Kommune. Deres j .nr. 00-0255.
Ved skrivelse af 4. maj 2000 har Helsingør Kommune på vegne af ejeren af ovennævnte
ejendom, Jørn Ole Jørgensen, ansøgt fredningsnævnet om nævnets tilladelse til at opføre
en ca 120 m2 lade/garage i samme placering og størrelse som den eksisterende,
tilsvarende bygning, der er i en sådan stand, at det ikke er realistisk at restaurere den.
Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af kystkilen ved
Kelleris, der har til formål af bevare og forbedre de landskabelige, natur- og
kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området. Fredningsbestemmelserne anfører
bl.a. at "der ikke må opføres nye bygninger, herunder boder, skure m.v."
Af sagen fremgår, at ejendommen har et areal på 7.242 m2 og er beliggende i landzone
uden landbrugspligt. Den nye bygning ønskes opført i teglmultiblokke, der vandskures i
hvid mørtel. Tagbelægningen udføres i grå eternitplader.
Jeg vurderer at det ansøgte ikke vil stride mod den foreslåede frednings formål. Jeg
meddeler derfor i medfør af bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om
forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4 på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte
i overensstemmelse med det fremsendte 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, 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. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand
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Kopi af dette brev er sendt til:
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

~

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 492258120 Fax. 49214686

7 JULI 2000

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vedr. FS 46/2000. Matr. nr. 4 k Toelt by, Humlebæk,
Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

Frederiksborg

beliggende Kellerisvej

78 i

Amts j.nr. 8-70-51-8-208-6-

00.
Ved skrivelse af 26. juni 2000 har Frederiksborg
ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet
ombygning

- herunder

tilføjelse

Amt på vegne af ejeren af

om tilladelse til at foretage en til- og

af 2 hjørnetårne

- på ejendommen,

hvorved

boligarealet udvides med 42 m2 til ca 420 m2•

Ejendommen er noteret som landbrug efter en netop gennemført udstykning, hvorved
en del af Kellerisgården

er tillagt ejendommen, og omfattet af Frederiksborg

forslag til fredning af kystkilen ved Kelleris.
forbedre de landskabelige,
området.

Denne har til formål at bevare og

natur- og kulturhistoriske

Fredningsbestemmelserne

Amts

værdier der knytter

sig til

anfører bl.a. at "der ikke må opføres

nye

bygninger, herunde boder, skure m.v." samt at "fredningsnævnet kan tillade ændringer
eller udvidelser

af eksisterende

bebyggelse

som er nødvendig

ejendoms drift som landbrug."

for den enkelte

,/

Af sagen fremgår, at ansøgningen har baggrund i en stærkt tiltrængt reparation aftaget
og ønsket om at facaderne

fremtræder

mere som en helhed.

beliggende i en enklave af meget forskelligartede,

Ejendommen

er

store, gamle villaer hver med sit

særpræg, beliggende på store grunde med gammel beplantning.

Frederiksborg Amt har over for nævnet anbefalet en tilladelse til det ansøgte, da der
kun sker en beskeden udvidelse af bygningen, og da der med den valgte facadeændring snarere vil ske en forskønnelse af ejendommen og dermed af området.

l1'§

.,

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.
,

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Mgørelsen 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.1ign., 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. Rettidig
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

,I

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Søren Hartvig Jensen, Kellerisvej 78,3490 Kvistgård
Domo Tegnestue, att. arkitekt Cyrus Pilavachi, Emrumvej 3, 2942 Skodsborg
Fredensborg-Humlebæk Kommune J.nr. 2000-150
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

./

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Susanne Renee Jensen og
Søren Hartvig Jensen
Bakkehus
Kellerisvej 78 Toelt
3490 Kvistgård

Vedr. FS 2712000. Tilplantning af mark med vinplanter på matr.nr. 4 k m. fl. Toelt
by, Humlebæk, beliggende i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Ved skrivelse af 13. april 2000 med bilag har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til at tilplante en ca. 2,5 ha. stor parcel af ovennævnte ejendom med vinplanter, som
nu er godkendt som landbrugsafgrøde.

Ejendommen er omfattet af forslaget til fredning af Kystkilen ved Kelleris, der har til
formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske
værdier, der knytter sig til området.
fortsat land- og skovbrugsmæssig
Fredningsbestemmelserne
pyntegrøntkulturer

Fredningen har endvidere til formål at sikre
drift og sikre og forbedre udsigtsforholdene.

anfører bI. a., at "der ikke må anlægges juletræs-

eller andre flerårige

eller

afgrøder, etableres læhegn eller foretages

anden beplantning med træer og buske, der kan virke udsigtshæmmende".

Arealet er beliggende nord for Kellerisvej mellem denne og et område med store
gamle villaer omgivet af gammel høj beplantning.

Af sagen fremgår, at vinplanterne

hvert år vil blive klippet ned til ca. 0,4 m og i vækstsæsonen højst vil blive 1,5 - 1,8 m
høje.

Det ansøgte vil derfor ikke påvirke udsigten fra offentlige

veje over det

karakteristiske godslandskab, som omfatter Krogerups jorder syd for Kellerisvej, men
vil i vækstperioden påvirke udsigten mod nord mod vil1aornrådet.

Ud fra en konkret vurdering af placering,

omfang og påvirkning

af lancdkabet

vurderes det, at 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.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 bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

lnr. 8-70-51-8-208-7-00

Fredensborg-Humlebæk Kommune

J.nr. 2000-187

Skov- og Naturstyrelsen

Den

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

1 ,. DEC. 2000

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
T1f.49258120 Fax. 49214686
Fredensborg-Humlebæk
Teknisk Forvaltning
Tinghusvej 6
3480 Fredensborg

Kommune
J.nr. 2000-402

Vedr. FS 78/2000. Opførelse af skur og drivhus på matr.nr. 24 e Krogerup,
Humlebæk, beliggende GI. Strandvej 38 A i Fredensborg-Humlebæk
Ved skrivelse af 6. november 2000 har Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

Kommune på vegne

af ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at opføre et
udhus og et drivhus på arealet syd for det nyopførte enfamilieshus på ejendommen.
Ved skrivelse af 23. november 2000 har kommunen

tilsendt fredningsnævnet

et

revideret projekt, hvorved udhusets gulvkote er sænket 35 cm.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets

kendelse nr. 1 af 22. november 1943,

der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestemmelserne

anfører, at

enhver ændring af den bestående bebyggelse kræver fredningsnævnets samtykke.

Ejendommen er endvidere omfattet af Frederiksborg

Amts forslag til fredning af

Kystkilen ved Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de landskabelige,
natur- og kulturhistoriske værdier, der er knyttet til området. Forslaget til fredningsbestemmelser anfører, at fiskerlejets bebyggelse skal bevares i sin oprindelige tilstand
og ved eventuelle ændringer tilbageføres til det oprindelige præg.

Det ansøgte udhus er forsynet med sadeltag med en totalhøjde over ejendommens
terræn ved skel på ca. 2,4 m med et grundareal på 8,2 m2, mens drivhuset har en
kiphøjde på ca. 2,4 m og grundareal på 8,3 m2•

Af sagen fremgår at fredningsnævnet

den 3. februar 2000 gav tilladelse

til et

kombineret skur og drivhus på 2 x 8 m. langs sydskellet med ensidig taghældning

\e)

mod syd og største højde på ca. 2,2 m.

Fredensborg-Humlebæk
følger kommunens

Kommune har i sit brev af 23. november 2000 oplyst, at det

lokalplan H 33, bl.a. at garager og udhuse i det pågældende

område skal have et symmetrisk saddeltage på mindst 30°.

Nævnets formand har sammen med en repræsentant for Frederiksborg Amt besigtiget
ejendommen og har senere drøftet ansøgningen med bygherren, Hans Nissen.

Der er herefter opnået enighed om, at det reviderede projekt kan godkendes med den
ændring, at drivhuset placeres nord for udhuset og sammenbygges med dette, således
at bygningerne
nordgavl.

fremtræder som en enhed.

Af hensyn

til adgangsforholdene

Indgang til drivhuset placeres i dettes
til drivhuset

skal bygherren

være

berettiget til at flytte den samlede bygning en smule længere mod øst end angivet i
projektet.

Som ansøgningen herefter foreligger 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 på de ovenfor nævnte vilkår.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelses10vens

§ 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 landsdækkende

er beskyttelse

foreninger

og organisationer,

af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger

hvis
og

~e

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, j f. naturbeskyttelseslovens

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Anne og Hans Nissen, GI. Strandvej 38 a, 3050 Humlebæk
Arkitektgården, østergade 38A, 4930 Maribo
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-208-11-00

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

att. Fredningsudval-

8 (J O ;:,-. (!)-() tVJ
Fredningsnævnet for Frederiksbo~clMet,i
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Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsin!$KOV- 00 Natur!-Jty, "",SUl
Tlf.49258l20

1 8 JUN' 20111

Den

j

'l 9 .mN\20~~

Fax. 49214686

Vedr. FS 31101. Matr.nr. 4 a Toelt by, Humlebæk, beliggende Kellerisvej 64 i
Fredensborg-Humlebæk kommune.
Fredningsnævnet

har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge stuehuset på

ovennævnte ejendom, hvorved eternittaget udskiftes med strå samt til at opføre en

•

driftsbygning på 72 m2 •
Nævnet har tillige modtaget en ansøgning om tilladelse til at bygge en glasudestue

til

den vestlige gavl af stuehuset.

Ejendommen er omfattet af Frederiksborg

Amts forslag til fredning af kystkilen

Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige,

ved

natur-

og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området.

Fredningsbestemmelseme
Fredningsnævnet

•

kan tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende

der er nødvendigfor

f

anfører bI. a., at "der ikke må opføres nye bygninger .....
bebyggelse,

den enkelte ejendoms drift som landbrug."

Efter det 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

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

ansøgte i overensstemmelse

for

til det

med det fremsendte projekt.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

•

genævnet 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.

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 § 87, stk. 3.

•

nævnets formand

Denne skrivelse er sendt til:
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

1.nr 8-70-51-8-208-1/2-0 l

Fredensborg-Humlebæk Kommune

Jnr. 2000-464

Skov- og Naturstyrelsen
Kronborg Statsskovdistrikt

•

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Peter Milan Petersen
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

•

REG.Nl
Fredningsnævnet for Frederiksborg
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
T1f.49258120 Fax. 49214686

~t~~di.:ae1singør,
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F.S.4/01. Mobiltelefonantennemast

den

~ .0,--,:l

ved GI. Humlebæk Kro, matr.nr. 1ø

Krogerup, Humlebæk, beliggende Ny Strandvej 2 A i Fredensborg-Humlebæk
Kommune.

e

har fra LE34 Te1e NS

Fredningsnævnet

på vegne Telia Mobile

modtaget

en

ansøgning om tilladelse til at opstille en 14 m høj flagstang med indbygget mobiltelefonantenne og med tilhørende teknikskab på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning afkystki1en ved
Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, naturog kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området.

Fredningsbestemmelserne

ifølge forslaget anfører bI. a., at "der ikke må opføres

yderligere tekniske anlæg samt, at der ikke må opføres master eller anbringes
skæmmende indretninger i området".

Fredningsnævnets

formand har afholdt møde med besigtigelse af ejendommen den 4.

april 2001 med repræsentanter

for ansøgeren,

Frederiksborg

Humlebæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening

Amt, Fredensborg-

samt med ejeren af GI.

Humlebæk Kro.

Nævnet har efterfølgende

modtaget supplerende udtalelser fra ansøgeren samt fra

Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

2 af nævnets medlemmer udtaler:
Efter de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at ingen af de under sagen
oplyste alternative muligheder for en placering af masten uden for det fredede område
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vil kunne dække ansøgerens angivne behov for forbedret sendemulighed

mod nord

langs Ny Strandvej .
Disse medlemmer

stemmer derfor for at der meddeles tilladelse til det ansøgte i

overensstemmelse med det fremsendte projekt, men således at tilladelsen, for at gøre
den forenelig med formålet med fredningsforslaget,

betinges af at den eksisterende

flagstang ved kroens øst gavl fjernes.

Et af nævnets

medlemmer

finder det ikke tilstrækkeligt

sandsynliggjort

at en

sendemast med den Øliskede effekt ikke vil kunne placeres uden for det af forslaget
omfattede område, og stemmer derfor for at der meddeles afslag på det ansøgte.

Idet der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets udtalelse, meddeles
medfør af naturbeskyttelseslovens

der i

§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overens-

stemmelse med det fremsendte proj ekt. Tilladelsen er betinget af, at den eksisterende
flagstang ved kroens øst gavl fjernes.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 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, ejeren af den ejendom, som afgørelsen
vedrører, offentlige myndigheder,

lokale foreninger og organisationer,

væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende

som har en

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 bestemmer andet,jf. naturbeskyttelseslovens

•

§ 87, stk. 3.

3

J~~

Niels Olesen

Ole Retoft

formand

Denne skrivelse er sendt til:
LE34 Tele A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup

J.nr. 0027536

Thomas og Jane Krensler, Ny Strandvej 2 A, 3050 Humlebæk
Frederiksborg Amt,

J. nr. 8-70-51-8-208-1-01

Fredensborg-Humlebæk

Kommune

J. nr. 2000-464

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Grethe Troensegaard,

Frederikkevej 6,3050 Humlebæk
Fri1uftsrådet
Friluftsrådets amtsafdeling vi Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Ole Retoft

att. Fredningsudval-

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

2 1 SEP. 2001

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

Vedr. FS 85/2001. Dispensation til carport/udhus til ejendommen matr.nr. 4 o
Toelt by, Humlebæk, beliggende Kellerisvej 88 i FredensborgHumlebæk
Kommune.
Gennem

Frederiksborg

Fredensborg-Humlebæk

Amt har fredningsnævnet

modtaget

en ansøgning

fra

Kommune om tilladelse til opførelse af en tilbygning af i alt

68 m2 carport/udhus til et eksisterende udhus på ovennævnte ejendom.

Fredensborg-Humlebæk

Kommune har anbefalet ansøgningen.

Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af kystkilen ved
Kelleris.

Denne har til formål at bevare og forbedre de landskabelige,

kulturhistoriske

værdier,

der knytter

sig til området.

natur- og

Fredningsbestemmelserne

anfører bI. a., at "der ikke må opføres nye bygninger, herunder boder, skure m.v."
samt, at "fredningsnævnet

•

kan tillade ændringer

eller udvidelser af eksisterende

bebyggelse, som er nødvendigfor den enkelte ejendoms drift som landbrug" .

Af sagen fremgår at ejendommen er beliggende i den yderste del af fredningen mod
nord direkte
vejbyggelinie.

til skellet

mod Helsingørmotorvejen

Ved ekspropriationen

til motorvejen

inden

for dennes

tinglyste

blev det af kommissarius

tilkendegivet, "at ejeren uanset servitutten er berettiget til at lade opføre en ny garage
iforbindelse med udhuset på byggeliniearealet".
Hverken det eksisterende udhus eller de ansøgte bygninger vil - med baggrund i
afstand og høj beplantning - kunne ses fra o~fent1ig vej.

Amtet har meddelt, at hvis nævnet vedtager at dispensere som ansøgt, vil amtet
efterfølgende

dispensere

tilsvarende

efter

naturbeskyttelseslovens

§

17

om

skovbyggelinier.

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 i overensstemmelse med det fremsendte 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.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
'1

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

nævnets formand

•

§ 87, stk. 3.

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

REG.Nl

8006""'.

a c.,

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 fax. 4921 4686

Helsingør, den 29. januar 2002

FS 4/01, Mobiltelefonantennemast
ved GI. Humlebæk Kro, matr.nr. llø Krogerup
by, Humlebæk, beliggende Ny Strandvej 2 A, i Fredensborg-Humlebæk
Kommune.

Den 7. august 2001 traf fredningsnævnet afgørelse i ovennævnte sag, hvorefter der blev
meddelt tilladelse til LE34 Tele A/S på vegne Telia Mobile til at opstille en 14 m høj
flagstang med indbygget mobilantenne og med tilhørende teknikskab på ovennævnte ejendom, GI. Humlebæk Kro. Tilladelsen var betinget af, at den eksisterende flagstang ved
kroens østgavl fjernes.
Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.
Under klagesagens behandling har ansøgeren ændret projektet, således at den eksisterende
flagstang udskiftes med en ny 14 m høj flagstang på samme position og med placering af
det tilhørende teknikskab umiddelbart syd for flagstangen.
Naturklagenævnet har under henvisning hertil truffet afgørelse den 16. oktober 2001 om,
at sagen tilbagesendes til ny behandling i fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1.
LE 34 Tele A/S den 11. oktober 2001 tilsendt fredningsnævnet en ændret byggeansøgning
i overensstemmelse med ovenstående.
Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af kystkilen ved
Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og
kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området.
Fredningsbestemmelserne ifølge forslaget anfører bl.a., at "der ikke må opføres yderligere tekniske anlæg samt, at der ikke må opføres master eller anbringes skæmmende
indretninger i området".

Fredningsnævnet har i anledning af den nu foreliggende ansøgning indhentet udtalelser fra
Frederiksborg Amt, Fredensborg-Humlebæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

",

Frederiksborg Amt har ved brev af 19. november 2001 meddelt:
"Amtet mener principielt, at sådanne anlæg, hvis det overhovedet er muligt, skal placeres
uden for fredede områder.

e)

Da der med den nye ansøgning blot bliver tale om en så beskeden højdeforskel som 2 m i
forhold til den eksisterende, skal amtet imidlertid - jfr. vor udtalelse ved besigtigelsen den
4. april 2001 - ikke udtale sig imod, at nævnet dispenserer til det ansøgte. Det skal dog
henstilles, at en evt. dispensation bliver gjort betinget af, at teknikskabet som nævnt i den
oprindelige ansøgning placeres ved ejendommens skel mod jernbanen, hvor det næppe vil
kunne erkendes fra landevejen.
Som det fremgår
ansøgte. "

af vedlagte kopi, har amtet dispenseret fra kirkebyggelinien

til det

Fredensborg-Humlebæk Kommune har ved brev af 21. november 2001 meddelt:
"Det er Kommunens opfattelse at en forhøjelse af flagstangen er af en beskeden omfang,
og ikke giver anledning til bemærkninger. Opførelse af et teknikskab giver heller ikke
anledning til nogen bemærkninger fra kommunens side. "

•

Danmark Naturfredningsforenings
lokalkomite har ved brev af 11. november 2001
meddelt:
"- - - - Gammel Humlebæk kro 's højde er fra tagryg til terræn 8,30 m. Den normale
rettesnor for størrelse af flagstang er 4/3 af højden på omkringliggende bygninger, hvilket
i Gammel Humlebæk kro's tilfælde svarer til en højde på 11,06 m. Den nuværende
flagstang, placeret ved kroens østlige hjørne er 12,00 m. Denne eksisterende flagstang er
derfor i dag 0,94 m for høj og overstiger således allerede i dag grænsen for det normale.
Ved den foreslåede højde på 14,00 m, vil der være tale om, at flagstangen bliver 2,94 m
for høj - en overskridelse på 27%.
Lysmasterne, opstillet af NESA, er på dette stykke af Ny Strandvej 10,05 m. At opstille en
flagstang på 14 m på dette sted, vil derfor tillige virke skæmmende i vejmiljøet. Hertil
kommer, at det er hensigten at opsætte teknikskabet i umiddelbar nærhed af flagstangen.
Dette betragter vi som en skærpende omstændighed, idet skabet vil fremstå som et
fremmedelement i beplantningen omkring kroen.
En anden skærpende omstændighed er, at denne flagstangs placering er endnu nærmere
kirkebyggelinien (naturbeskyttelseslovens § 19) end den tidligere ansøgte placering på
græsarealet nord for kroen, hvilken ansøgning blev afslået.
Lokalkomiteen skal således fastholde vor afvisning og skal anbefale TELIA til at finde
alternativ placering af sendemast uden for det fredede område. "
Lokalkomiteen har supplerende foreslået, at teknikskabet placeres indendørs eller ved
hegnet mod jernbanen som i det oprindelige forslag.
Af sagen fremgår, at det pågældende teknikskab har en højde på 126,7 cm, en bredde på
70,5 cm og en dybde på 45 cm.

•

"~o

Efter det således foreliggende meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det nu ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte
projekt, dog således at teknikskabet skal placeres ved ejendommens skel mod jernbanen
som i den oprindelige ansøgning.
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.1ign, 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
bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

orkild Benn"",~
nævnets formand

Dette brev er sendt til:
LE 34 Tele AIS, Energivej 34, 2750 Ballerup, j.nr. 0027536
Thomas og Jane Krensler, Ny Strandvej 2 A, 3050 Humlebæk
Naturklagenævnet,
j.nr. 97-121/200-0031
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-208-1-01
Fredensborg-Humlebæk
Kommune, j.nr. 2000-464
Skov-og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vI Grethe Troensegaard, Frederikkevej
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsafdeling vI Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
Nævnsmedlem Ole Retoft

6, 3050 Humlebæk

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

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

T 2 MRS. 2002

RE6.NR.

~005.0D

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

F.S. 20/02.
Humlebæk,

Opfyldning

af udtørret

vandhul

på matr.nr.

beliggende Kellerisvej 52 i Fredensborg-Humlebæk

4 f og 4 x Toelt by,
Kommune.

Ved skrivelse af 7. marts 2002 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet

en

ansøgning om tilladelse til at opfylde et udtørret vandhul på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Frederiksborg Amts forslag til fredning af kystkilen ved
Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige,
og kulturhistoriske

værdier, der knytter sig til området.

natur-

Fredningsbestemmelseme

anfører bI. a., at der ikke må foretages terrænændringer.

Af sagen fremgår at ejendommen er beliggende i et område med store villagrunde
med høj gammel beplantning.

Vandhullet kan således ikke erkendes fra vej med

offentlig trafik.

Herefter 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 bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den

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 landsdækkende

er beskyttelse

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 klagefristens

udløb.

Rettidig

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

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af skrivelsen er sendt til:
Per Schliemann, Kellerisvej 72,3490 Kvistgård
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

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

att. Fredningsudval-

el

Fredningsnævnet for Frederiksborg

8005-, Ol)

Amt

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120, fax 49214686

Helsingør, den 19.04.2002

SCANNET

LE 34 Tele A/S
Energivej 34
2750 Ballerup

•

Modtaget i
Skov..og Naturstyrelsen

22 APR. 2002

Vedr. FS 4/01, Mobilantennemast på matr.nr. Ilø Krogerup by, Humlebæk, beliggende
Ny Strandvej 2 A i Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Den 29. januar 2002 traf fredningsnævnet afgørelse i ovennævnte sag, hvorefter der blev
meddelt tilladelse til LE 34 Tele A/S på vegne Telia Mobile til at opstille en 14 m høj
flagstang med indbygget mobilantenne således at den eksisterende flagstang på ejendommen
udskiftes med nævnte flagstang og således at det tilhørende teknikskab placeres ved
ejendommens skel mod jernbanen.
Herefter har LE 34 Tele A/S ved brev af 25. februar 2002 ansøgt om at den meddelte
tilladelse ændres således at det tillades ansøgeren at opstille et mindre teknikskab, betegnet
som RBS 2302, eller et tilsvarende anlæg som ikke afviger væsentligt i dimensioner og
udseende, og at teknikskabet placeres ved flagstangen enten monteret direkte derpå eller
opsat på en støtte.

•

Det er til støtte for ansøgningen oplyst, at tilladelsen af 29. januar 2002 indebærer at
kabelføringen fra antennen i flagstangen til teknikskabet bliver omkring 100 meter, hvilket
ikke er teknisk økonomisk realistisk for Telia Mobile.
I anledning af den ændrede ansøgning har nævnet indhentet en udtalelse fra Frederiksborg
Amt. Udtalelsen er sålydende:
"Det er nu - omsider og med økonomisk baggrund - oplyst af ansøger, at man vil kunne
opstille et teknikskab - type RBS 2302 - med er rumfang på ca. en tiendedel i forhold til det
skab, der hidtil har været på tale; d.v.s. mindre end 35 liter.
Der er oplyst, at skabet har målene 535 x 408 x 170 mm (h x b x d).

•

Under forudsætning af, at disse mål overholdes, kan forvaltningen på denne baggrund med
amtsrådets bemyndigelse anbefale, at fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens §
50, stk l meddeler tilladelse til det ansøgte. Det forudsættes, at skabet placeres så tæt på
masten og på jorden som muligt i dækning af den eksisterende beplantning mod Strandvejen
og udføres i en farve, som bedst muligt harmonerer med omgivelserne."
Fredensborg-Humlebæk Kommune har i anledning af ansøgningen udtalt:

Skov- og NaturstyrJ)lsen
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"Det glæder kommunen at teknikskabet nu vil få en meget beskeden størrelse. Da
dimensionerne nu er så små, må det være muligt at teknikskabet kan anbringes inde i de
bestående bygninger, og således ikke behøver at skæmme omgivelserne, derved reduceres
også risiko for hærværk på skabet.
Såfremt dette ikke er gennemførligt kan kommunen anbefale, at skabet anbringes så lavt som
muligt, og evt. skjules af beplantning."
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i anledning af ansøgningen fastholdt sin
tidligere indstilling, hvorefter teknikskabet anbringes indendørs på kroen, således at det ikke
er synligt udendørs.
Efter det således foreliggende ændrer fredningsnævnet tilladelsen af 29. januar 2002, således
at det tillades ansøgeren at placere det til sendernasten hørende teknikskab så tæt på masten
og på jorden som muligt i dækning af den eksisterende beplantning mod Strandvejen og
udføres i en farve, som bedst muligt harmonerer med omgivelserne.
Det forudsættes at teknikskabet overholder de mål der er oplyst i ansøgningen af 25. februar
2002.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 adr~ssaten 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 meuuelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer
andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Ole Retoft

KopI af dette brev er sendt til:
Thomas og Jane Krensler, Ny Strandvej 2 A, 3050 Humlebæk
Naturklagenævnet,
j. nr. 97-121/200-0031
Frederiksborg Amt, j.nr. 8-70-51-8-208-1-01
Fredensborg-Humlebæk
Kornrnune,
j.nr. 2000-464
Skov-og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Grethe Troensegaard. Frederikkevej
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsafdeling vi Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalatcl. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget,
Nævnsmedlem Niels Olesen,
N ævnsmedlem Ole Retoft

6, 3050 Humlebæk

•

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
I~

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

Den 27. august 2002

REGeNR. 8oo~.CJO

FS 5/02 og 30/02. Matr. nr. 24 a Krogerup, Humlebæk, beliggende GI.
Strandvej 38 i Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

Ved skrivelser af21. januar og 18. april 2002 har Fredensborg-Humlebæk

Kommune

videresendt til fredningsnævnet ansøgninger fra Arkitektfirmaet Ole Hagens
Tegnestue A/S på vegne ejeren af ovennævnte ejendom, Niels Erik Nygaard om
tilladelse til at renovere og udvide den eksisterende garage på ejendommen fra 22 m2
til 48 m2, og til at udvide hovedhuset med en tilbygning mod gården på 12 m2.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets

kendelse af 22. november 1943 og af

den verserende sag om fredning af Kystkilen ved Kelleris (pS. 95193).

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 26. juni 2002 sammen med ejeren og
dennes arkitekt samt repræsentanter for Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfred-

•

ningsforenings lokalkomite .

I sagen foreligger en skriftlig udtalelse fra Fredensborg-Humlebæk

Kommune og fra

Foreningen Humlebæk Fiskerleje.

På det således foreliggende grundlag vurderer fredningsnævnet
formål og meddeler

enstemmigt, at det

ansøgte er foreneligt

med fredningens

derfor i medfør af

naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med

det ansøgte, der under sagen er anbefalet bl.a. af Foreningen Humlebæk Fiskerleje.
Nævnet har herved noteret sig, at garagen ifølge projektet forsynes med en to-fløjet
dør, og at tilbygningens fade mod syd forsynes med et trefagsvindue.

2

Det er et vilkår for tilladelsen at det eksisterende lysthus i ejendommens gård fjernes.
Ejendommens ejer har under mødet den 26. juni 2002 erklæret sig indforstået hermed.

Nævnet har vedr. garagen lagt vægt på at denne har eksisteret på ejendommen i en
lang årrække, formentlig fra tiden før fredningen i 1943. Vedr. tilbygningen til
hovedhuset lægger nævnet vægt på at vinduet, der som trefags afviger fra den
sædvanlige tofags type i området, ikke vil være synligt fra Gl. Strandvej .

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 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

nævnets formand

Denne afgørelse er sendt til:

•

Niels Erik Nygaard, GI. Strandvej 38, 3050 Humlebæk

§ 87, stk. 3.

3

Arkitektfirmaet Ole Hagens Tegnestue NS, H.C. 0rstedsvej 4, 1879 Frederiksberg C,
Att. Arkitekt Jørgen Lund
Foreningen Humlebæk Fiskerleje vi Henrik Wolke, GI. Strandvej 1 B, 3050
Humlebæk
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 8-70-51-8-208-2-02

Fredensborg-Humlebæk

J.nr. 2002-024

Kommune

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vi Grethe Troensegaard

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,
get
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Ole Retoft

att. Fredningsudval-

8oo~o~

SCANNET
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

•

Den

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

- 3 SEP. 2002
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FS 13/2002. Ansøgning om ophævelse

af eller ændring

1969, tinglyst den 1. maj 1969, på ejendommen
Kellerisvej 64 i Fredensborg-Humlebæk
Fredningsnævnet for Frederiksborg

matr.nr.

af fredningsdeklaration
4 a Toelt by, Humlebæk

af 30. april
beliggende

Kommune.

Amt har den 7. februar 2002 fra advokat Arne Engel for

ejendommens ejer, Erik Pedersen modtaget en ansøgning om ophævelse af eller ændring af
fredningsdeklaration af30. april 1969 på ovennævnte ejendom.

Fredningsdeklarationen

er tinglyst på ejendommen den 1. maj 1969 og har til formål at bevare og

vedligeholde ejendommens arboret og en rododendronplantning

samt at sikre offentlighedens

til det fredede areaL Påtaleretten iflg. deklarationen er tillagt fredningsnævnet

•

adgang

og Den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole hver for sig eller i forening .

Ejendommen er desuden omfattet af forslag til fredning afkystkilen ved Kelleris (FS 95/93) der har til
formål at bevare og forberede de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske

værdier, der

knytter SIgt til området, samt at fastholde og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i
området. Fredningsbestemmelseme

anfører bl.a. "at offentlighedens mulighed for adgang til og ophold

i det fredede område må ikke forringes eller forhindres."

Advokat Arne Engel har i ansøgningen til fredningsnævnet
"Som det fremgår, indeholder deklarationen

anført følgende:

en række bestemmelser om rettigheder og

forpltgtelser for "planteskolen". Denne planteskole, som var den daværende Poulsens
Planteskole, eksisterer ikke længere, hvorfor begrebet planteskolen er mzsvlsende. Umzddelbart

Skov- og Naturstyrelsen
2001 - ,2. \ 1/'2 - oe

J.nr. SN
Akt.

nr. 10
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burde deklarationen rettelig ændres, så overalt hvor der står planteskolen
til "ejeren afmatr.nr.

i deklarationen ændres

4a".

j\1in klient ønsker gerne at få fredningsdeklarationen

helt aflyst, idet beplantningen indgår i den

private have tæt ved huset, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil han være indstillet på, at
fredmngen

i henhold til deklarationens

§ l bevares. Den offentlige adgang til arealet ønsker han i

så fald indskrænket således, at der kun er adgang efter nærmere aftale med ejeren, som har ret tll
at regulere adgangen.
Endvidere kan deklarationens § 4 udgå, ligesom det ville være ønskeligt, at påtaleretten
vedrørende deklarationen kun ligger hos en myndighed. "

Fredningsnævnet

har den 27. februar 2002 kJ. 10.00 atholdt møde med besigtigelse på ejendommen.

I mødet deltog tillige advokat Arne Engel og ejeren, Erik Pedersen, dennes ægtefælle og svigerdatter
samt repræsentanter for Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening.
Under mødet frafaldt ejeren ansøgningen om ophævelse af fredningsdeklarationen,

men fastholdt

•

ansøgningen om ændring af deklarationen således at den nære del af haven omkring boligen udgår af
fredningen.

Der fandt tillige en drøftelse sted af muligheden for at udvide den fredede del af

arboretet frem til skellet mellem matr. 4 a og 4 æ med respekt af en allerede meddelt byggetilladelse
til en driftsbygning ved ejendommens
Efter mødet har fredningsnævnet
Landbohøjskole,

Arboretet.

indkørsel.

indhentet en udtalelse af 17. april 2002 fra Den Kg1. Veterinær- og

Herefter er Landbohøjskolen

enig i "at fredningen opgives på det område,

der kun om/tItter rl1ododendron, sø og græsplæne tæt ved huset, mod at den til gengæld kommer til at
omfatte arealet NØ for den nuværende fredning - -"
Advokat Arne Engel har herefter foranlediget vedhæftede rids udfærdiget af landinspektør Flemming

•

Pade. Heri er angivet det areal, der udgår af fredningen og det areal der inddrages i fredningen ifølge
deklarationen.

Ridset er efterfølgende tiltrådt af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,

Frederiksborg ,'\mt og Danmarks Naturfredningsforening.

Efter det således foreliggende træffer fredningsnævnet følgende afgørelse:

Det er Fredningsnævnets

vurdering at det fortsat er af væsentlig betydning at sikre bevarelsen og

vedligeholdelsen af arboretets sjældne buske og træer samt offentligheden adgang til arboretet, J f.
fredningsdeklarationens

§ § 1, 2 og 3. Nævnet finder det imidlertid velbegrundet at ejeren ønsker at

lade den del af arboretet, der ligger nænnest beboelsen, og som ikke indeholder væsentlige botaniske
Sjældenheder, udgå af fredningen.

Den ønskede ændring findes forenelig med fredningens formål.

•

3

•

Fredningsnævnet lægger tillige vægt på at den af ejeren accepterede udvidelse af det fredede areal vil
sikre bevarelsen og vedligeholdelse

af størstedelen af de sjældne træer og buske i arboretet.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens
ændre den gældende fredningsafgrænsning
I medfør af samme bestemmelse

§ 50, stk. l, dispensation til at

i henhold til vedhæftede kortbilag.

ændres deklarationens ordlyd, således at "planteskolen"

udgår og

erstattes af"ejeren afmatr. nr. 4 a". I øvrigt opretholdes deklarationen med uændret indhold.

Ændringen af deklarationens

afgrænsning og ordlyd vil blive lagt til grund i den endelige

fredningsafgørelse vedr. fredning afkystkilen

ved Kelleris.

Det pålægges ejeren af ejendommen aflade denne afgørelse tinglyse på ejendommen for egen

•

regmng .

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

foreninger og

er beskyttelse

af natur og miljø, og landsdækkende

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

naturbeskyttelseslovens

afgørelse,

medmindre

klagemyndigheden

§ 87, stk. 3.

!~

4horkild Bendsen
nævnets formand

•

Denne afgørelse er sendt til:
Advokat Arne Engel, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen

J.nr. 15376

J.nr 8-70-51 ~8-208-1-02

bestemmer

andet,

j f.

4

Fredensborg-Humlebæk Kommune

J.nr. 2002-047

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Arboretet, Kirkegårdsvej 3 A, 2970 Hørsholm
Skov- og Naturstyrelsen
Kronborg Statsskovdistrikt
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets arntsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Ole Retoft
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174524.12
174545.87
174531.31
174519.32
174513.42
174511.75
174494.12
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf.49258120
Fax. 49214686
Fredensborg-Humlebæk
Plan og Byggeri
Rådhuset
Tinghusvej 6
3480 Fredensborg

•

Kommune

Den 15.04.2003

SCfu~NET
84:011'. MODTAGET
og 'ti t
a urstyrelsen
L

16 APl? 2003

FS 1/2003. Boligbyggeri og fredede arealer i Humlebæk.

Deres j.nr. 01.05.10GOI-0002.

Ved breve af9. januar og 8. april 2003 har Fredensborg-Humlebæk

Kommune anmodet

fredningsnævnet om, at et nærmere angivet areal langs Fredensborgvej på i alt 33,5 ha. må blive
udtaget af den verserende fredningssag, FS 95/93, Fredning afKystkilen

ved Kel1eris, med henblik

på boligudbygning.

I anledning deraf skal jeg oplyse, at det er åbenbart at Kommunens ansøgning ikke kan
imødekommes ved en dispensation efter naturbeskyttelseslovens
•

§ 50, stk. 2, fra den verserende

fredningssag, idet den påtænkte anvendelse af arealet ikke kan anses for forenelig med fredningens
formål der bl.a. er at bevare de fredede områder i deres nuværende tilstand.

Da fredningssagen som anført fortsat er verserende, kan kun den myndighed der har rejst
fredningssagen, dvs. Frederiksborg Amt, udtage arealer af sagen. Såfremt Amtet bestemmer sig
herfor, vil arealet udgå, medmindre det ønskes fastholdt i sagen af Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening.

e Skov- og Naturstytelsen
J.nr. SN 2001 Akt. nr. / (

lZ/I/"
..;>...

1.-

,J3ff.

-0017

eller

Konklusionen

er derfor, at fredningsnævnet ikke har mulighed for at realitetsbehandle

Kommunens

anmodning om at arealet udgår, men at Kommunen må opfordre Amtet til som sagsrejser at

•

meddele nævnet, at arealet skal udgå.

Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt og Danmarks
N aturfredningsforening

Med venlig hilsen

Thorkild Bendsen
Nævnets formand

til orientering.

•

Te~nik & Miljø
FR.EDERIKSBORG

Fredningsnævnet

AMT

for Frederiksborg Amt

Set. Anna Gade 5a

3000 Helsingør
Lalldskabsafdclingen
H iilerøcl den 27. j um 2003
J.ur. 8"70-51~8·208-1.03
LO

Fredning af Kelleris-kilen.
Frederiksborg Amtsråds flertal vedtog på møde den 19. juni 2003 at anbefale Fredensborg-Humlebæk Kommunes ansøgning om at udtage et areal på 33,5 ha af
fredningen i Kel1elj~-kil~n mod, at der udtages ~~)5 ha iDageløkkekilen.
Til orientering vedlægges kopi af amtsrådet!ll nagsorden
beslutning.

Med venlig hilsen

~~d&k
Lone Gunt!elac

til mødet og am.tsrådets

~

-....:

Sektionsleder

Amtsgården
Vænge 2
3400 Hillerød

. Kongens

Telefon 48 20 5000

Telefax 48 205799

Mil-tor 10.14, tre 10-13

Direkte df. 48205591

Giro 31047

ID

E-mai} tekmil@fa.dk
Iltll-J.llwww.frcderiksborgamt.dk

Pers. møde efter aftale
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19.
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2003

Boligbyggeri på arealer under fredning i Kelleris-kilen, Fredensborg-Humlebæk
Kommune.
(J .nr. 8-70-51-8.208-1-03)
Jndledninli{:
Sagen var optaget på uc1valee:t fer Teknik & Miljøs dagsorden den 18. februar 2003,11110:11
er tilbage&endt efter 0konomiudvalgets møde den 10. matts 2003 efter anmodning fra
Fredensborg-Hlltnlebæk Kommune, som havde medsendt et forkert kortbilag.
Das~rdel1cn
til udvoalgt:lS møde 18. febntar ,2003 lød:
"Fredensborg~:Hu11lIebæk Kommune har ved brev af9. januar 2003 til Fredningsnævnet for
Fredenk..~borg Amt anmodet om, at fa et område udtaget af fredningen af Kel/ens-kilen
med henblik på boligbebyggelse.
Frederiksborg Amt har i september 1993 rejst fredningssag for den såkaldte K.eIleris-kile
vest for Humlebæk.
1 forbindelse med fredningsnævnets udfommmg af de endelige bestemmelser har Amtsrådet flere gange behandlet forslag til ændring af frcdningso1'Orådet ~ligesom f. eks. spørgsmålet om ol'clentli(;Q parkeringsforhQld for Loui"iauu!> gæster har været genstand for
grundige overvejelser og delafgøre!ser i naturfrednmgsnævuet og Naturklagcmevnet.
Rctsgrundlag:
Nanu:beskyttelsesJovens kap. 6 om fredninger. Planloven.~ kap. 3 om regionplanlægning.
Sag:!tfremstlUlog:
Frederiksborg Amt har rejst tredningssag for Kelleris-kilen nord for Humlebæk tor at sikre
det åbne landbrugs landskab for eftertiden.
Amtsrådl:t følger hermed op på den regionale planlægning affinee:rh)IPu,
som s:.i<;lcn1973
blandt andet har skullet sikre, at dlrr opretholdes grønne kilt::<i bybåndene, som forbinder
baglandet med kysten. I de grønne .kiler skal byudvik1mg forhindres, mens på den anden
side offentligl1l'flr'ns adgang til at færdes i kilem<ll ukal øges ved anl-=g afsti"'y~lt:Ll1t:r.
I forbindelse med behandlingen af fredningssagen har flere forhold været genstand for
overvejelser og politisk behandling, samt afgørelser i Fredningsnævn og NaturkIagenævn.
I dcc.cmbO::l 1994 bad Fredensborg,Humlebæk Kommune l'redningsnævnet tbr Frederiksborg Amt om, at der blev udtaget et areal på cirka 2 ha, som kommunen ejer, vest for
Humlebæk Stadion. op til Fredensborgvej.
Amtsrådet besluttede den 16. marts 1995 under sag nr. 16, at arealet skulle forblive i
fredningen.
I forbindelse med dehatten 0111 rE\vi~inl'l ~f KOlmntmeplan 1997 beflluttedo byrådet, at man
ville søge at udtage bYl1dlægsyd for Humlebæk (i Dageløkke-kilen) afkommuncpIanen. I
stedet ville man optage forhandling med Frederiksborg Amt, som regionplanmyndighed,
om kompellilerend,c: udlæg nord fOl" IIumlcba::k (i l{l::lh:ri:;-kilcn),det vil sige området under
fredning. Freåe'd.ksborg Amt meddelte l sommeren 1998 afslag på konJIIl11ne1lSanmodning, og byrådet besluttede derfor, at byzoneudlæggene i Dageløkke-kilen skulle forblive i
komnlUneplanen. Ve ubebyggede byzoncarealer udgør nu nundst 60 ha, som efter det
oplyste ejes af kommunen.
Fredensborg-Humlebæk Kommune har med brev af9. januar 2001 til 'Predningsnævnet
endnu eng-ang fremført et ønske om byudvikling vest og nordvest for Humlebæk Stadion.
Arealet, der ønskes udtaget af fredningsområdet til boligbebyggelse, er vist på bilag til
konun\ln~ns brev, os kommunel1fl
forvaltning hur cfterføl(,,"<:'ndc
oplY~l, Cl1ut:L udgør ca.
11,6 ha, hvoraf ca. 4,8 ha ejes afkonununen. mens resten ejes af Statens Planteavlsstahon.
Arealerne ligger ilandzone.
I kuuummcns henvendelse argumenteres dels med bedre stahonsnærhed for det nu ønskede
arealudlæg til boliger og dels med højere landskabelig værdi i Dageløkke-kilen.
Vurdering:
Forvaltn.ingen kan oplyse, at stationsnærhed i regionplanmæssIg sammenhæng vedrører
reservation til intensive kontor- og boligformill. (etagebyggeri) inden tbr l km afstand fra
stationf"m~ Fo, bAd...det nu ønskede, nye boligudlæg og for de ekoistercncle byzonearealer
i DageløkkeMkilen er den korteste afstand fra stationen i lige linie ca. 1,2 ~ 1,3 km.
Der er ingen reglonplanmæssig forskel på den landskabelige v~rdi i de to områder, der er i
betragtning, jf_ Regionplan 200t.
11
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Det er forvaltningens vurdering, at et udlæg på ca. 11,6 ha til boligforn1ål inden .tbr
Kelleris-fred1l1I1gssagens afgrænsnIng vil være et meget voldsomt indgreb i det åbne
landskab, som ktlen udgør. Det er i &tridmed regionplanens retningslinier og i strid med
df;.'nvetset:eode fredn1ngssags formål. Endelig er det uklart, hvorledes man vil sikre d~t
areal, der eventuelt matte blive udtaget afbyzonen i Dageløkke-kilen. Det vil i givet fald
kun kunne ske ved en fredning.
:sammenfattende anbefaler forvaltningen, at Amtsrådet fastholder sine tidligt.."JXbc~lulIliuger om fredningsområdets afgrænsning og henviser Fredensborg- HlUlllebæk Kommune til
at benytte de eksisterende, meget store og ubebyggede byzonearealer i Dageløkke-kiIen til
boligbyggeri.
Økonomi og

.

perllon.ll.lcfol'hold:

Information:
Bilag;

•

Indstilling:

hvis indstillingen følgeg, og Fredningsnævnl1t stlllffæstp.t' A m t"rii tiet<:
anbefaling.
Ingen.
Brev af 9. janU<1T2003 lhl Frt:ut:ll::>uUI1l\ • Hl1mlclJcck KollllllW1C til Ffcd.lungl;næYDct for
Frederiksborg Amt.
Det indstilles, at amtsrådelS to tidligere af.'Jlag på a..'"Ildring af fredningsornrådet fiJstholdes
og, at der peges på de meget store. \lbebyggede by?oncarealer i Dageløkke-kilen til
fremtidigt boligbyggeri.
Ingen konsekvenger,

ti

.

Fornyet ansøgning:
Fredensborg-Humlebæk
Frcdninstmrevnet,

Kommune har med brev af 8. april 2003 med nyt bilag stilet til
ansøgt om at få et areal på cirka 33,5 ha. udtaget af fredning<ro til"

boligf(lrmå1.
Fredningsnævnet har den 15. april 2003 oversendt sagen til amtet. idet nævnet ikke finder,
at kommunens ansøgnmg kan irnødekommes ved en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 50, stk- 2, idet den påtænkte anvendelse af arealet ikke kan anses forenelig med
fredningens fonnål, de( bl.a. er at bevare de fredede områder i deres nUVæ2:ende tilstand.
Nævnet skriver videre, at da sagen fortsat verserer, et det kun den myndighed, 50111 har rejst
fredningen. dvs. Frederiksborg Amt, som kan udtage arealer af sagen. Såfremt amtet
b<;:etømmer siS herfor, vil QNalet udgå, medmindre

dP.'tøn",I,,"~ fll~rhn\rlr i Aaeen Rf ~knv- og

Naturstyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening.
,
Fredningsnævnet 8nl1100erkommunen om at optbrdre amtet til i.mmsagsrejser at meddele
lUEvm:L, um an::WCL liK<il udwa.
Forvaltningen kan oplyse. at det nu ansøgte areal er tre gange større, end ved mødet den 18.
marts 2003. Det udlæg, kommunen ønsker, er et cirka 1 km langt og cirka 330 m bredt
bælte, som forløber langs Fredensborgvej. Arealet er landzone.
Udsynet over frednfugsområdet fra Fredensborgvejs cykel- og gWlgstier er i øjeblikket
gnde, men vil naturligvis forsvmde helt. såfremt arealet bebygges.
En bebyggelse af området som ansøgt vil derfor være uforeneligt med :fredIringeus fannAl.
Bebyggelse i kilen er også i strid m.ed regionplanens retningslinier. Det bem~rkes særligt
mc;d rc;llltion til regionplanen.
at der er en meget stol' bolignumnelighed
i kommr.men,
blandt andet cirka 6Q ha. uudnyttet bYZOI1eareal,ejet af kommunen. i Dageløkke-kilen.
Disse arealer vil kunne anvendes til boligbyggeri umiddelbart.
Den store rummelighed var anledning bl. at Amtsrådet allerede i brev af 2. juli 1998
henstillede til kommunen at udtage flere afraromcområderne i Humlebæk-syd ud mod
Daa-eløkke-ktlen.
Det bemærkes endeligt, at et byzone udlæg på 33,5 ha. må forudsætte en ændring af
regionplanen.
Frcdensbprg Humlebæk Kommune har med brev ef 25. april 2003 supplerende oply"t, At
byrådet er indstillet på at udtage et areal på 33,5 ha. i Dageløkke-kilen, hvis det et muligt at
udtage 33,$ ha. i Kelleris-kilen.
ltorvalmingen kan oplyse, at tlt afhuvt;:uiul UJ!lCllC m,:;d Cll fredning OlfKl;:lleri:s-l-ilcn er at
forlundre bydvikling, mens på den anden side arealerne iOagdøkke-kilen er udlagt efter

el

r
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ønske fra kommunen og indarbejdet i regionplallerne op gennem 1990'eme. Regionplan~
myndighed~n ha, ved disse udlæg vurderet, at arealerne Ikke 'var fredningsværdige.
Det kan supplerende oplyses, at der ikke;:er tradition for at frede byzonearealer i Danmark.
Et konbiJag.
Brev af 8. april 2003 fra Fredensborg-Humlebæk KOmnlllnC:: til Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amt.
Brev af 15. april 2003 fr'<l. Fredningsnævnet fo, F,ederiksborg Amt til Fredenborg-Humle"
bæk Kommune.
,
Brev af 2. juli 1998 fra amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen til Fredensborg-Humlebæk
Komll1tme.
Brev af 25. april 2003 fra Fredensborg-Humlebæk Kommune til.Frederiksborg Amt.
Indstilling:

Udvalget for Teknik & Miljø (møde 13. maj 2003):

Philip Heimburger (O), Poul Sloth Hansen (B), Claus Lange (Y), Lars Bjerregaard (V),
Conny Dideriksen (A) og Bo Jørgensen (A) anbefaler,
at

ALIlt;)lllt.lct~ to tidHgClO afshlg på B:llddng af llculLiug::'UUlI'åul:L

fa:;lhulul:l>,

ug al

der peges på de meget store, ubebyggede byzonearealer i Dageløkke-kilen til
fremtjdi~t boligbyggeri.
Per Tærsbøl (C) stemte imod.
Økonomiudvalget (møde 2. juni 2003):
Conny Dideriksen (A). Per Seentp Knudsen (A) og Peter Kay Mortensen (A) stemte for
anbefalingen fra et flertal i Udvalget for Teknik & Miljø.
Uffe Thomdahl(C), Jørgen Christensen (V) og Claus Lange (V) stemte imod anbefalingen
fra. et flertal i Udvalget for Teknik & Miljø.

Per Tærsbøl (C) deltog ikke isagens behandling.
lIeslutning:

Fungerende (l.mtMJorgmesterEva NeJ$tgaard (CJ satte anbejålingenjra eljlertal i Udval~
getfor Teknik &; Miljø under afstemning, idet hv.n samtidig tilkendegav, at kQll$ekven.~tm
af. at et flertal af Amtsrådets medlemmer stemmer imod anbefalingen, er, at Amtsrådet
godkender Fredensborg-Humlebæk Kommunes ClTlSogning om at udtage et areal på 33,5
ha afp'edningen i Kel1eris-kilen mod. at der udtages 33,5 ha i Dageløkkekilen.
For anbefaliltgen ~temte 6fra Socialdemokraterne.

1fra Soci4li.stisk Folkøparli,

1fra

J:)flt

Radikale Venstre, l fra Dansk Folkeparti og Eva Nejstgaard (e), ialt 10.
Imod anbefalingen stemtfil 9fra Venstre, Uffe Thornd(lhl (e) og Per Tærshøl (C), j all ll.
A,illlt.!,uli',gf:.,j

vu' hf:.ff:.flff.r furWMlt1

med dl!;;,t.JfcJe,,!uflgt::rImue

amisburgme.llier

før

afstemningen nævnte konsekvens, idet det forudsættes, at eventuelle udgifter, der måtte
følge a/godkendelsen afkommunens ansøgning, er Frederikvoorg Amt uvedkommende.
Supplerende fredning af Famm Naturpark.
(J,nr, 8"70~52~1~235-2"02)
Indledning:
Danmarks Naturfredningsforening har spurgt, om Frederiksborg Amt vil være medrejser af
en fredningssag fOr et ca. 370
stort oIlldde, der skal binde de allerede fredede arealer i tunneldalslandskabet
mel~e:m F!U"lIm og Slangerup snmmcn. StlIUtidig har f<.mmingcn spurgt Stenlose Kommuric, om dc vil VIDrc
medrejser.
Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning.
Retsgrundlag:
Naturklagenævnet besluttede den b. november LUU2at frede Langåsen og Nellesødalen l
Sagsfre.rnstUling:
Stenløse Kommune ~i alt 62 ha. Området ligger centralt i det, de:.-har vmet betegnet som
Farum Naturpark siden 1936, hvor en samlet naturfrednin,gsplan for hele tunneldalstandskabet mellem Furesø og Buresø blev præsenteret. l forbindelse med Naturklagenævnets
besigtigelse i LangåsenINellesødalen blev der udtIykt undren over, at der ikke var inddra-

12

ha

get Gtø1Tearealer i fredningen.

Derfor foreslås det nu at binde de mange mindre fredninger i området sammen ved at frede
to arealer i det åbne land hhv. nord for Slagslunde og nord-øst for Ganløse på i alt ca. 370
ha.
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~remlagt I
den
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møde

1 g JllMI 2003

Sag nr.

II

-

Ydre afgra.:lllmiug

affrodningsforslagct~

Skraveret det areal på 33,5 ha., som komnumen ønsker udtaget til boligformål
(KOrt i cirka l ; 26.300)

ø<.

Fremlagt J
den

-

Sag nr.

Bilagskort fra kommlmens ansøgning visende to del arealer
(Kort i cirka l : 14.100)

på henhv.

møde·

2 JUNI 2003

-Ii-

11,3 og 22~ ha.
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
TIf. 49258120 Fax. 49214686
Thomas Krensler
GI. Humlebæk Kro
Ny Strandvej 2 A
3050 Humlebæk

FS 61/03. Matr. nr. 1 lø Krogerup by, Humlebæk, GI. Humlebæk Kro.
•

Den 4. december 1997 meddelte fredningsnævnet

Dem tilladelse til at beskære et lindetræ på

ovennævnte ejendom (FS 72/97). Nævnet havde i forbindelse med sagens behandling indhentet en
udtalelse fra Kronborg Statsskovdistrikt.

Ejendommen er omfattet afFredningsnævnets

kendelse af 22. november 1943 og af forslag til

fredning afKystki1en ved Kel1eris (FS 95/93).

De har den 18. august 2003 meddelt fredningsnævnet,
derefter er bortfaldet 3 år efter dens meddelelse.

at De ikke har gjort brug af tilladelsen, der

De har samtidig anmodet om fornyelse af

tilladelsen, idet De har oplyst at have aktuelle planer om at lade beskæringen udføre.

e

I anledning heraf meddeler jeg i medfør afnaturbeskyttelseslovens
nr. 721 af7. september 1997 om forretningsorden

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse

for fredningsnævn § 9, stk. 4, på nævnets vegne

tilladelse til det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål og er af underordnet betydning i
forhold til dette.

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
foreninger og organisationer, hvis hovedformål

interesse

i afgørelsen samt landsdækkende

er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende

foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

Naturstyrelsen

Skovø og _

\"'\ \\\

J.nr. SN 200 I

ø

Akt. nr.

\ ~

J--~.

'J.--e-c 'Lt
.

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.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

Skov- og Naturstyrelsen
Kronborg Statsskovdistrikt

J.nr. 1996-1211/la

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,

att. Fredningsudvalget

•

O.,'

/~tl~~~

5. december 2003
Journal: 1-107/015029

Danmarks
Naturfred ningsforening
',:0.,'-

Fredningsnævnet for Frederiksborg
Sct. Anna Gade 5 A
3000 Helsingør

Amt

s'-~OV. 0"Modtaget
'I
.'

i

'/fn.·qtvrelsen

- B DEC. 2003
Vedr.: Fredning af Kelleriskilen
Fredningsnævnet har forespurgt Danmarks Naturfredningsforening,
de, at ca. 30 ha udtages af den verserende fredning.

om foreningen

kan tiltræ-

I den anledning har foreningen drøftet sagen internt og desuden været til møde med Borgmester John Hemming i Fredensborg-Humlebæk
Kommune.
Resultatet af vore overvejelser

er, at Danmarks Naturfredningsforening

ikke finder, at de ca.

30 ha bør udtages af den verserende fredningssag.

-om, at -Dan'marks Naturfrednin-g~f~~enjng

Samtidig skal foren(ng-en--a'nmode
som med rekvirent i fredningssagen.

Med venlig hilsen

•
Kopi:
Skov- og Naturstyrelsen,
Frederiksborg Amt,
Fredensborg-Humlebæk
Kommune, Ralf Kapper Hansen,
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite.
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pr. dato indtræder

Fredningsnævnet

for Frederiksborg

Amt

Den

2 5 JAN. 200~

Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686
Fredensborg-Humlebæk
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Tinghusvej 6
3480 Fredensborg

Kommune
Skov-

FS 98/03. Matr. nr. 1 mz Krogerup
•

Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

by, Humlebæk,

Krogerupstien

Modta.eer I
N~turstyrdser

Of!.

16,

Deres j.nr. 2003-514.

Ved brev af 2. december 2003 har Fredensborg-Humlebæk
fredningsnævnet en ansøgning fra Landinspektørkontoret

Kommune tilsendt
om tilladelse til

udstykning af ovennævnte ejendom, der er omfattet af"Forslag

til fredning af

Kystkilen ved Kelleris."

Fredningsnævnet har i anledning af ansøgningen indhentet udtalelser fra
Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

Det vurderes efter det foreliggende, at det ansøgte ikke strider mod fredningforslagets
formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette .

•

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor 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 ejendom,

som afgørelsen

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
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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

afgørelse, medmindre

§ 87, stk. 3.

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Ole Rømers Vej 3,3000 Helsingør J.nr. 20099

Landinspektørkontoret,
Frederiksborg Amt

•

lnr. 8-70-51-8-208-5-03

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings

iokaikomite vi Peter Milan Petersen

Friluftsrådet
Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet,

att. Fredningsudval-

get

•

SCAN1~ET
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

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

~)

- 6 OKT. 2004

Pernille og Stephan G. L6we
Kellerisvej 86, Toelt
3490 Kvistgård

Modtaget l
Skov- o~ NRwrQtywJlsen

FS. 74/04. Matr. 4 u Toelt by, Humlebæk, Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

Ved brev af 31. august 2004 har FredeI"iksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en
ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom om tilladelse til at opføre en carport med
udhus, i alt ca. 69 m2 på ejendommen.

Ejendommen er omfattet afverserende sag om fredning afkystkilen ved Kelleris i
Helsingør og Fredensborg-Humlebæk

Kommuner (pS 95/93).

Af sagen fremgår, at bygningen ønskes opført på en allerede eksisterende
parkeringsplads i forlængelse af den østlige ende af det eksisterende beboelseshus. Det
fremgår endvidere, at bygningen vil blive opført i træ med tag af materialer, som
allerede er anvendt til det eksisterende hus.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod den foreslåede frednings formål og vil
være af underordnet betydning i forhold til dette.

I medfør afnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn § 9, stk. 4, meddeler jeg
derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

-
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Akt.
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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

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.

Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

§ 87, stk. 3.

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens

Det er en betingelse

for Naturklagenævnets

behandling

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.
opkrævning

af en klage, at klageren

Nævnet vil sende klageren en

på gebyret, når nævnet har modtaget

klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.

Vej ledning

om gebyrordningen

kan

findes

på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Geb et tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Frederiksborg Amt

J.nr. 8-70-51-4-208-9-04
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Fredensborg-Humlebæk

Kommune

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

RE6.NR. g()oS. (J6
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den

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

12 NOV. 2004

SCMNET

Bella Katrine Rein
Gi. Tibberupvej 31 B
3060 Espergærde

Skov

Mo~talYe~'~
O\[ e.t;;1';1;~e!seIl

FS. 96/04. Matr. nr. 3 a Tibberup by, Mørdrup.
Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af et læskur
til udegående heste i løsdrift på Deres ejendom, Grønnegård, Gi. Tibberupvej 31 B,
3060 Espergærde. Af sagen fremgår, at skuret ønskes opført af træ, malet inaturfarver
og med et grundareal på 5,20 x 4,0 m og en højde på 2,40 m. Skuret vil blive placeret
40 m fra en markvej på ejendommen og 6 m fra markskellet.

Ejendommen er omfattet af forslag til fredning afkystkilen ved Kelleris (FS 95/93).

Fredningsnævnet har i sagen indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt, der har
meddelt nævnet, at det ansøgte kan anbefales.

Det vurderes, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af
underordnet betydning i forhold til dette.

Imedførafnaturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1,jf. bekendtgørelse nr. 721 af7.

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

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

•

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

fax 49214686

Helsingør, den 13. januar 2006

Fredensborg-Humlebæk
Tinghusvej 6
3480 Fredensborg

AFGØRELSE

Kommune

i FS 85/05.

Fredningsnævnet har ved brev af 23. august 2005 modtaget en ansøgning
fra Fredensborg-Humlebæk kommune om dispensation til anlæg af
træningsbaner vest for stadionanlægget i Humlebæk på kommunens areal
nord for Fredensborgvej, matt. nr. 4 a Nederste Torp, Humlebæk.
Af ansøgningen fremgår, at de ansøgte boldbaner vil udgøre et areal på ca.
l hektar, og at de ikke kræver belysning. Derimod forudsætter udlægningen
af boldbanerne en planering af området, ligesom der vil blive opstillet
fodboldmål.
Matr. nr. 4 a Nederste Torp, Humlebæk er omfattet af den verserende
fredningssag vedrørende Kystkilen ved Kelleris i Helsingør og
Fredensborg-Humlebæk kommuner.
Af det foreliggende fredningsudkast fremgår efter § 1, at fredningen har til
formål at bevare og forbedre landskabelige værdier og naturværdier og at
sikre udsigtsforholdene i kilen,
af § 2 at området skal bevares i sin nuværende tilstand med mindre en
ændring sker som et led i naturpleje,
af § 3 at der ikke må placeres friluftsmæssige anlæg,
af § 4 at der ikke må placeres sportsanlæg og
af § 8 at der ikke må foretages terrænændringer .
Baggrunden for ansøgningen er, at kommunen ønsker at udlægge et nyt
boligområde i Humlebæk vest for Teglgårdsvej og nord for
Fredensborgvej . Området har et areal på ca. 1,7 hektar og ejes af
kommunen. Området indgår i en del af stadionanlægget i Humlebæk.
Området ønskes bebygget med boliger der vil få en stationsnær
beliggenhed. Det ansøgte område skal herefter dække behovet for
træningsbaner for de yngste medlemmer af idrætsklubben.

Side 2/3
Fredningsnævnet har under sagen indhentet en udtalelse fra Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite. Komiteen ønsker heri alternative
placeringer uden for fredningen undersøgt og foreslår, at en eventuel
dispensation gives på vilkår, at dispensationen bortfalder såfremt anlægget
på et senere tidspunkt flyttes til et andet sted.
Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Frederiksborg Amt
der har meddelt, at landskabsafdelingen ikke kan anbefale nævnet at
meddele dispensation bl.a. fordi anlæg af boldbaner forudsætter
terrænændringer .
Fredningsnævnet har afuoldt møde med besigtigelse af den pågældende
lokalitet den 4. januar 2006.

Fredningsnævnets afgørelse
På det således foreliggende grundlag udtaler 2 af fredningsnævnets
medlemmer, formanden Thorkild Bendsen og nævnsmedlemmet Ole
Retoft:
Anlæg af en fodboldbane på det omhandlede sted anses for uforeneligt med
formålet med den foreslåede fredning, særlig fordi anlægget vil påvirke
oversigtsforholdene i kilen. Det er herved forudsat, at anlæg af boldbaner
vil nødvendiggøre opstilling af hegn. Hertil kommer at det kan befrygtes,
at der med tiden vil opstå et behov for lægivende beplantning omkring
banerne. Det ansøgte til ligeledes stride imod den foreslåede fredning fordi
det indebærer terrænændringer .
Disse medlemmer stemmer derfor for, at det ansøgte ikke tillades.
Et nævnsmedlem, Niels Olesen, stemmer for at det ansøgte tillades på
vilkår, at det felt hvorpå banerne kan anlægges rykkes op til nordgrænsen
for matr. nr. 4 a Nederste Torp, Humlebæk, og at der ikke etableres
beplantning omkring banerne.
Idet der træffes afgørelse i overensstemmelse med nævnets flertal,
bestemmes, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddeles afslag på det ansøgte.
Nævnets flertal fmder anledning til at tilkendegive, at disse medlemmer vil
være sindet at meddele tilladelse til etablering af de ansøgte boldbaner ved
arealet i det sydøstlige hjørne afmatr. nr. 2 fi Nederste Torp, Humlebæk
vest for den nord/sydgående sti gennem arealet, der ejes af Statens
Planteav lsstation.

Klagevejledning
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

•

Side 3/3
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser. En ev ntuel klage stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsn
et.
Niels Olesen

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Ole Retoft

Dette afgørelse er sendt til;
Fredensborg-Humlebæk Kommune j. nr. 01.05. lOGO 1-0002
Frederiksborg Amt, j. nr. 8-70-5 1-8-208-2-05
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite v/Peter Milan Petersen
Friluftsrådet
Friluftsrådets Amtsformand, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
nævnsmedlem Niels Olesen
nævnsmedlem Ole Retoft

Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Den 16.05.2006

Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør

. Tlf.49258120

Fax. 49214686

Frederiksborg Amt
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 1
3400 Hillerød

.

~'l\'

Modtaget!

'- ,~at urstyrelsen

nry L"r

1 7 MAJ 2006

FS. 58/06. Opfyldning

af udtørret vandhul på matr.nr.

4 f og 4 x Toelt by, Humlebæk,

beliggende Kellerisvej 72, 3490 Kvistgård i Fredensborg-Humlebæk

Kommune.

Deres

j.nr. 8-70-51-3-208-2-06.
Ved brev af 11. april 2006 har Frederiksborg Amt tilsendt fredningsnævnet en ansøgning fra
ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til at opfylde et udtørret vandhul på
ejendommen. Ansøgningen er en gentagelse af en ansøgning, hvortil fredningsnævnet
meddelte tilladelse ved afgørelse af 12. marts 2002. Denne tilladelse er ikke udnyttet af
ejeren.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets

afgørelse af27. marts 2006 om fredning af

kystkilen ved Kelleris, der har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige,
naturog kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området. Fredningsbestemmelserne
anfører bI. a., at der ikke må foretages terrænændringer.

Af sagen fremgår at ejendommen er beliggende i et område med store villagrunde med høj
gammel beplantning. Vandhullet kan således ikke erkendes fra vej med offentlig trafik.

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

5>10«-:> ... J lJ - ,ooo}fo
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I medfør af bekendtgørelse nr. 721 af7. 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 tilladeisens meddelelse.

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

bestemmer

§ 87, stk. 3.

(~
-V~orkildBe~n
nævnets forman~

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Per Schliemann, Kellerisvej 72, 3490 Kvistgård
Fredensborg-Humlebæk

Kommune

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

att. Fredningsudvalget

.•
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Kannikegade 1
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 8700
Fax. 48 20 00 31

E-mai!: oti@domstoI.dk

Den 21. december 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 140/2007 Regulering af vandløb og etablering afkontrabanket
Krogerup, Humlebæk, Krogerupvej 21, Fredensborg Kommune

i Ellesump på matr.nr. 1mo

Ansøgningen
Birch og Krogboe A/S har på vegne Banedanmark ved skrivelse af 12. september 2007 ansøgt
Fredensborg Kommune om tilladelse til at gennemføre stabiliseringsarbejder af jembanedæmning
efter et dæmningsskred på den vestlige side i juli 2007, der skyldtes anselige blødbundsforekomster
på en strækning over ca. 200 m. Ansøgningen omfatter nærmere udvidelse af eksisterende
dæmningsskråning samt oplægning af en kontrabanket bestående af et sandlag på 1~ m, i en bredde
på 18 m afsluttende med skråning med anlæg. Projektet indebærer omlægning af eksisterende
vandløb samt etablering af ny bane grøft umiddelbart op til kontrabanket. Oven på sandlaget vil der
blive udlagt et ca. 20 cm muldlag, som vil blive tilsået med frø for engbevoksning. På vedlagte
tegninger er vist de eksisterende og fremtidige forhold og herunder opbygningen af den kommende
kontrabanket og vandløbets forløb.
Fredensborg Kommunes udtalelse og fredningsafgørelsen
Ved skrivelse af 1. november 2007 har Fredensborg Kommune henvist til, at ejendommen er
omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 31. december 2006 om fredning af Kelleriskilen, der bl.a.
har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier,
der knytter sig til området. I fredningsbestemmelsens § 8 er anført, at der ikke må foretages
terrænændringer. Forbudet gælder dog ikke anlægsarbejder i forbindelse med udnyttelse af
transportkorridorreservationen eller frilægning af vandløb og andre foranstaltninger, der tjener til at
styrke fredningens formål.
Det er kommunens vurdering, at realisering af det ansøgte er af stor samfundsmæssig betydning.
Kommunen vurderer endvidere, at det ansøgte anlæg ikke vil strid imod fredningens formål og
bestemmelser. Fredensborg Kommunen har i forbindelse med behandling af den aktuelle ansøgning
registreret arealet, hvor vandløbsreguleringen skal finde sted som mose med karakter af elle-sump
omfattet afnaturbeskyttelseslovens
§ 3 om beskyttet natur. Praksis på området er restriktiv.
Kommunen har imidlertid dispenseret fra § 3 til det ansøgte, idet den vurderer, at de
samfundsmæssige hensyn i form af sikring af kystbanens banedæmning er vigtigere end lovens
forbud mod ændring af mosens tilstand. Der er ligeledes givet tilladelse til en regulering af
vandløbet, således at vanløbet vedbliver at være åbent og i øvrigt tilstræbes givet et slynget forløb.
Fredningsnævnets afgørelse
Sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, og det ansøgte
vurderes ikke at være i strid med formålet. Den påtænkte terrænregulering mv. er derimod i strid

2
med fredningsafgørelsens § 8. Af de af kommunen anførte samfundsmæssige grunde, meddeler
Fredningsnævnet imidlertid i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det
ansøgte.
Afgørelsen er i medfør af forretningsorden for Fredningsnævn § 10, stk. 5, truffet af
Fredningsnævnets formand på nævnets vegne.
Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens
inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

§ 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, jf. stk. 1, må tilladelsen ikke udnyttes før
klage fristen på 4 uger er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

a':af;Jgleff
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 til:
Birch & Krogboe A/S, Teknikerbyen 34, 2830 Virum
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Fredensborg
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet v/Gunnar Briisch, Bastkær 1,2765 Smørum
DOF Nordsjælland v/Hemik Boegh, Jernbanegade 3, 1. sal, 3480 Fredensborg

Fredensborg Kommune har ved brev af 26. maj 2008 til Fredningsnævnet fremsendt styrelsens
ansøgning med bilag og herunder kortbilag, hvoraf fremgår placeringen af omhandlede bygge- og
oplagsplads.
Ved brev af 10. juli 2008 har kommunen gjort gældende, at der foreligger formildende
omstændigheder ved, at der er tale om et midlertidigt anlæg og ved, at arealet, efter det oplyste, vil
blive retableret. Kommunen anbefaler derfor, at nævnet meddeler dispensation på vilkår, at arealet
er rømmet og retableret den 31. december 2008.
Kommunen tilføjer, at den selv har anvendt arealet som midlertidigt jorddepot i 2006. Det fremgår
ikke af sagen, om daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune forinden indhentede tilladelse
hertil fra Fredningsnævnet.
Skov- og Naturstyrelsen har påpeget, at da styrelsen i sin tid meddelte tilladelse til jorddepotet, så
skete det på betingelse af, at Fredningsnævnets tilladelse tillige blev indhentet.
Den 15. september 2008 har kommunen fremsendt yderligere materiale vedrørende ejendommen og
herunder en afgørelse fra Fredningsnævnet af 18. december 1998, hvorved Fredningsnævnet
godkendte et allerede etableret underjordisk rørbassin med belagt vendeplads på ejendommen.
Området var da omfattet af forslag til fredningsafgørelse med lignende bestemmelser.
Fredningsnævnet fandt anledning til at udtale en kritik af, at etableringen af bassinet var gennemført
uden forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet.
Danmarks Naturforenings afdeling for Fredensborg Kommune har ved brev af 17. juni 2008
meddelt, at foreningen ikke har indvendinger mod, at Fredningsnævnet giver den ønskede tilladelse
til at benytte arealet som bygge- og oplagsplads frem til årets udgang. Foreningen forudsætter
herved, at arealet på dette tidspunkt er retableret med fjernelse af grus mv. samt eventuelle
forureninger som følge af områdets anvendelse og tilbageførsel af det afskrabede muldlag.
Plantedækket foreslås retableret på naturlig måde og ikke ved udsåning af fx plænegras. I den
udstrækning levende hegn er blevet beskadiget, bør de udbedres.
Miljøcenter Roskilde har ved brev af 10. juni 2008 påpeget, at det ikke fremgår af sagen, hvad
formålet med bygge- og oplagspladsen er, samt henvist til at det generelt er betænkeligt at etablere
oplagspladser på fredede arealer. Miljøcenteret foreslår, at afviklingsfristen aftales med
tilsynsmyndigheden, således at en egentlig fredningsdispensation kan anses for ufornøden.
Ansøger ved skovrider Henrik J. Vinther har den 30. september 2008 telefonisk oplyst, at
oplagspladsen benyttes i forbindelse med nedlæggelse af lyslederkabler i Hornbæk-området, inkl.
områder uden for det fredede areal.
Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse
Afgørelsen er truffet af Olaf Tingleff (formand), Niels Olesen og Bjørn Helstrup.
Etablering af bygge- og oplagsplads af omhandlede størrelse krævede efter såvel Fredningsnævnets
afgørelse om fredning af Kelleris-kilen af 27. marts 2006 samt efter Naturklagenævnets afgørelse af
30. julli 2008 Fredningsnævnets tilladelse, uanset at der er tale om en midlertidig bygge- og
oplagsplads. Ved vurderingen heraf indgår, at der forventes at være bygge- og oplagsplads på
arealet i næsten 1 år. Fredningsnævnet finder anledning til at udtale sin kritik af, at der ikke inden
etableringen er søgt om dispensation hos Fredningsnævnet.
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Navnlig henset til, at der alene er tale om en midlertidig plads, men også efter en vurdering af
pladsens kort- og langsigtede påvirkninger af området, og herunder ikke mindst, at ansøgningen må
forstår således, at der på området foretages fuldstændig retablering efter udløbet af 2008, finder
Fredningsnævnet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.
Det ansøgte er derimod i strid med fredningens §§ 2, 4, 7 og 12.
Fredningsnævnet finder ikke, at der er fremkommet tilstrækkelige argumenter for, hvorfor det
skulle være nødvendigt at etablere pladsen inden for det fredede område. I medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, afslår Fredningsnævnet herefter at meddele dispensation til det
ansøgte.
Det havde været ønskeligt, om nævnet havde truffet afgørelsen på et tidligere tidspunkt. Efter en
vurdering af mulige skadevirkninger, samt da der vil blive foretaget retablering - og henset til
Naturfredningsforeningens og kommunens indstilling - finder nævnet ikke grundlag for overfor
tilsynsmyndigheden, Fredensborg Kommune, at rejse krav om, at pladsen rømmes før den 31.
december 2008.

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 til
Pr. brev:
Frans Juel Rasmussen, Birkevænget 12, 3050 Humlebæk
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, SNS 121-00380, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Krogerup Avlsgård, att: Svend Daverkosen, Krogerupvej 3, 3050 Humlebæk
Pr. e-mail:
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Fredensborg
By- og Landskabsstyrelsen
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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 9. oktober 2008 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 038/2008 Opretholdelse af bygge- og oplagsplads til den 31. december 2008 på matr.nr.
1mx Krogerup by, Humlebæk, Kirkeskov Alle, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune
Ansøgningen
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, har som grundejer ved brev af 7. maj 2008 ansøgt kommunen
om tilladelse til, at forpagter Krogerup Avlsgaard A/S og entreprenør MTHøjgård kan opretholde
bygge- og oplagsplads på ejendommen frem til den 31. december 2008.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af Kystkilen ved
Kelleris. Fredningen har jf. § 1 til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabeligt, naturog kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre
offentlighedens adgang og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og
skovbrugsmæssig drift.
Området skal efter § 2 bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som
led i naturpleje efter § 11 eller er tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved dispensation
efter § 14.
Der må, jf. § 4 ikke etableres faste anlæg og konstruktioner samt henlægges affald. Eksempelvis må
der ikke anlægges oplags- og lossepladser eller lignende eller etableres virksomheder, der kan give
miljømæssige gener. Der må ikke anbringes udrangerede maskiner mv. eller andet, der efter
Fredningsnævnets vurdering virker skæmmende.
Efter § 7 må der ikke foretages terrænændringer eller foretages opfyldning, planering eller
afgravning af terræn.
Ifølge § 12 kan driften af bl.a. matr.nr. 1mx fortsætte som hidtil, men arealerne må ikke anvendes til
andet formål.
Udtalelser
Frans Juel Rasmussen, Birkevænget 12 3050 Humlebæk, har ved brev af 27. februar 2008 udtrykt
stor undren over at måtte opleve et ellers fredet areal blive taget i brug som oplagsplads. Han
oplyser, at der på ganske få dage er anlagt jordvolde mv. Pladsen bruges til diverse containere,
mandshøje ledningsruller, lastbiler og 6-8 gravemaskiner mm., og der arbejdet fra kl. 6 morgen til
sen aften.

Miljøcenter Roskilde
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 28. oktober 2008 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

FS 039/2008 Lukning af Nederste Torpenvej på matr.nr. 1mr Krogerup Humlebæk i
Fredensborg Kommune
Ansøgning
Fredensborg Kommune har ved breve af 29. maj og 11. juni 2008 anmodet om Fredningsnævnets
godkendelse af, at Nederste Torpenvej lukkes for gennemkørende trafik i overensstemmelse med
byrådets vedtagelse herom af 31. marts 2008, og som det fremgår af medsendt rids af 21. maj 2008.
Vejen skal fortsat kunne anvendes af cyklister og fodgængere. Lukningen er vedtaget for at
forbedre trafikmiljøet for beboerne i området. Den manglende gennemgående trafik for
motorkøretøjer vil medføre en meget betydelig fredeliggørelse af området. Offentlighedens adgang
til området vil være uændret, idet parkeringspladsen fortsat kan anvendes af sydfra kommende biler.
Nordfra kommende biler kan anvende rabatten på nordlige ”blinde” del af Nederst Torpenvej.
Forslaget er godkendt af Nordsjællands Politi og vil ikke indebære fysiske ændringer i det fredede
område, der vil dog blive opsat 2 bomme, som af trafiksikkerhedsmæssige årsager vil blive udstyret
med reflekser, og vil blive belyst af en lyskilde anbragt i 3 meters højde. Belysningen og reflekserne
vil blive udført med størst mulig hensyntagen til området.
Fredningsbestemmelser
Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af Kystkilen ved
Kelleris. Fredningens formål er efter § 1 at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, naturog kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre
offentlighedens adgang og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og
skovbrugsmæssig drift.
Der må efter § 4 ikke etableres faste anlæg og konstruktioner. Eksempelvis må der ikke ske anlæg
af parkeringspladser, og der må ikke anbringes master, tårne og andet, der efter Fredningsnævnet
virker skæmmende.
I § 9 om veje og stier er anført, at der ikke må anlægges nye veje og stier, dog kan der anlægges nye
stier af rekreativ betydning efter Fredningsnævnets godkendelse. Eksisterende veje må ikke
udbygges, og eksisterende stier skal opretholdes, men efter Fredningsnævnets godkendelse kan
linieføringen eventuelt ændres.
I § 10 om offentlighedens adgang og ophold hedder det bl.a.:

”Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede
arealer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede område må ikke forringes eller
forhindres …
Plejemyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte og fastsætte ordensregler for
offentlighedens adgang i området … Myndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der
kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten …”
Udtalelser
Kim Egholm og Jørgen Pagh, og en række andre borgere i kommunen, havde allerede ved brev af 8.
april 2008 rettet henvendelse til Fredningsnævnet om kommunens beslutning af 31. marts 2008.
Ved breve af 28. august og 5. oktober 2008 med bilag har disse borgere fastholdt deres modstand
mod, at vejen bliver lukket, idet de mener, at lukningen væsentligt vil mindske borgernes adgang til
og udnyttelse af det fredede område. Der henvises herved bl.a. til, at vejen er en del af
Kellerisfredningen, og den eneste vej til det fredede område fra syd. Vejen er dermed en vigtigste
adgangsvej til det fredede område såvel for beboerne i nærområdet som for resten af Humlebæk.
Vejlukningen vil indebære, at de som i dag kører i bil gennem området til og fra deres gøremål nord
og syd herfor, mister det gode, som fredningen indebærer, nemlig at naturområdet indgår som en
del af deres dagligdag. Naturen og landskaberne i området vil blive til glæde for betydelig flere
borgere, hvis vejen fortsat er åben for bilkørsel, hvorimod en lukning af vejen vil reducere området
til blot at blive et udflugtsmål ved særlige lejligheder. Det tilføjes, at adgangen til og ind i det
fredede område for gående og cyklende i forvejen er veludbygget i kræft af de mange stier på kryds
og tværs i området. Den søgte forbedring af trafikmiljøet må kunne opnås med væsentlig mindre
indgribende midler, som fx vejbump og chikaner, der kan reducere såvel bilernes hastighed som
deres antal. Helt at lukke vejen er derimod ude af proportioner. Det bemærkes herved, at
biltrafikken på vejen i øjeblikket er begrænset. Når intensiteten sidst på eftermiddagen er størst, er
der i gennemsnit færre end 1 bil i minuttet i hver retning. Støjgener fra biler på Nederste Torpenvej
er endvidere meget begrænset. En lukning af vejen vil medføre en omvej for en række af de
trafikanter, der anvender vejen i dag. Omvejen vil være på mellem 1,5 og 1,8 km. Hvis godt
halvdelen af de registrerede ca. 6.000 biler pr. uge bliver berørt, vil en lukning betyde omkring
5.000 km ekstra kørsel pr. uge med tilsvarende forøget CO2 udslip og energiforbrug.
Bestyrelsen for Vejlauget for Nederste Torpenvej har ved brev af 25. august 2008 støttet det
ansøgte, som ikke findes at være i modstrid med fredningsbestemmelserne. Det påpeges herved, at
der ikke anlægges nye vendepladser, da der allerede eksisterer vendemuligheder, og der alene
opsættes 2 af skovvæsenets kendte røde bomme, som der allerede forefindes adskillige af i området.
Adgangen til det fredede område forbliver som nu, og bilister kan fortsat komme til og fra denne del
af Kelleriskilen fra alle sider. Bilisterne vil tillige kunne parkere, hvor de plejer. Bilister kan også
stadig køre igennem området ad Krogerupvej og Kellerisvej. Fjernelse af gennemkørende biltrafik
fra Nederste Torpenvej vil fredeliggøre hele området, således at naturoplevelsen bliver mere intens,
og besøgende vil kunne opleve en sjælden ro og stilhed.
Carsten Nielsen, Teglgårdsvej 137 i Humlebæk, finder, at lukningen af Nederste Torpenvej vil være
i strid med § 11 i fredningen og påpeger, at der ikke på noget tidspunkt har været trafikuheld på
Nederste Torpenvej, samt at vejen tjener som adgangsvej for de familier, som bor nord for
bycentrum, og som ønsker en naturlig adgang til bl.a. stationen, indkøbscenter, posthus og
institutioner mv.
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Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for i Fredensborg Kommune har ved breve af 21. juli
og 27. september 2008 støttet beslutningen om at lukke Nederste Torpenvej for gennemkørende
motoriseret trafik og således, at man anvender eksisterende vendeplads. Foreningen stiller sig
derimod tvivlende overfor nødvendigheden af at belyse de to bomme, i det mindste i andet end i en
indkøringsperiode, og lyskilder anbragt i 3 meters højde hører efter foreningens opfattelse ikke
hjemme i et fredet landområde. Bilister med kraftigt kørelys kan næppe undgå at få øje på
skovvæsenets kraftige og karakteristiske bomme især, når disse forsynes med tydelige reflekser og
ansøgte lyskilde synes derfor at være unødvendig. I stedet forslås mindre kraftige advarselslys
indfældet i selve bommene og beskyttet mod hærværk af kraftigt glas. Belysningen må ikke være
blændende. Subsidiært kan belysningen opsættes midlertidigt og fjernes, når folk i området har
vænnet sig til bommene.
Fredensborg Kommune har ved breve af 2. og 26. september 2008 supplerende oplyst, at lukningen
af Nederste Torpenvej er i overensstemmelse med kommunens trafikversion om, at gang og cykel
skal blive ligeværdige alternativer til bilen. Kommunen arbejder på at skabe sammenhæng mellem
de forskellige byområders stisystemer. På lidt længere sigt vil Nederste Torpenvej kunne indgå som
stiforbindelse mellem Nivå og Espergærde. Denne kan fx starte ved eksisterende sti gennem
skovrejsningsområdet nord for Nivå. Det eksisterende stisystem syd for Fredensborgvej, Nederste
Torpenvej og en ny sti langs Krogerupvej til Strandvejen kan indgå i stiforbindelsen. Efter
kommunens opfattelse bør vejanlæg gennem fredede områder begrænses mest muligt, og adgang til
området ved gang og cykel fremmes.
Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse
Fredningsnævnets afgørelse er truffet af Olaf Tingleff (formand), Niels H.V. Olesen og Bjørn
Helstrup.
Det er et led i fredningens formål at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel, jf.
fredningsafgørelsens § 1. Det fremgår ikke af fredningsafgørelsen, om der herved særlig skulle
være tænkt på offentlighedens muligheder for at kunne køre ind i og eventuelt gennem det fredede
område i bil. Selv om Nederste Torpenvej lukkes, vil der fortsat via Kellerisvej og Krogerupvej
være mulighed for at køre gennem området i bil, og der vil fortsat være parkeringsmuligheder ved
det fredede område. Offentlighedens adgangsmuligheder til området via cykel vil ikke blive
begrænset og måske tværtimod reelt blive styrket ved lukket af Nederste Torpenvej.
Fredningsnævnet finder herefter ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.
Vejlukningen vurderes endvidere ikke at være i strid med frednings § 10, der vedrører veje og stier,
og hvor det er anført,
at der ikke må anlægges nye veje,
at de eksisterende veje ikke må udbygges,
at der må anlægges nye stier af rekreativ betydning efter Fredningsnævnets godkendelse, og
at de eksisterende stier skal opretholdes.
I § 10 om offentlighedens adgang mv. anføres, at offentligheden har ret til at færdes til fods og på
cykel og til at opholde sig på stier og udyrkede arealer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Der er ikke udtrykkeligt i bestemmelsen anført noget om vejene og bilkørsel. Herefter og efter den
oven for anførte forståelse af fredningens formål, findes det ansøgte heller ikke at være i strid med §
10 og herunder tilføjelsen i § 10 om, at offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det
fredede område ikke må forringes eller forhindres.
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I henhold til fredningens § 4 må der ikke etableres faste anlæg og konstruktioner, som eksempelvis
parkeringspladser, og der må ikke anbringes master eller andet, der efter Fredningsnævnets
vurdering virker skæmmende. Efter Fredningsnævnets opfattelse kræver opsætning af bomme med
belysning anbragt i 3 meters højde herefter Fredningsnævnets tilladelse.
Fredningsnævnet vurderer, at bommene alene vil have begrænset indvirkning på området og de
hensyn der skal varetages med fredningen. Nævnet godkender derfor, at der opsættes bomme som
ansøgt.
Fredningsnævnet er enig med Naturfredningsforeningen i, at der som udgangspunkt bør udvises
tilbageholdenhed med anbringelse af lyskilder i fredede landområder. Fredningsnævnet finder dog
ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens trafiksikkerhedsmæssige vurdering af, at en hvis form
for belysning er nødvendig.
Fredningsnævnet har noteret sig, at kommunen vil sørge for, at belysningen og reflekserne vil blive
udført med størst mulig hensyntagen til området. Nævnet godkender herefter at bommene belyses.
Fredningsnævnet finder, at belysningen bør opsættes så lavt som det er trafiksikkerhedsmæssigt
forsvarligt, og i øvrigt således, at oplysningen af bommene ikke bliver større end det er
trafiksikkerhedsmæssigt nødvendigt. Efter det i øjeblikket foreliggende materiale finder nævnet
ikke tilstrækkeligt grundlag for at acceptere lyskilder i over i en meters højde.
Med ændringen vedrørende højden på belysningen godkender Fredningsnævnet herefter det
ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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.
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Denne afgørelse er sendt
Pr. brev til:
Statsskovenes Planteavlsstation, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk
Kim Egholm, Birkevænget 5, 3050 Humlebæk
Vejlauget Nederste Torpenvej v/formand Sven Rosby, Nederste Torpenvej 10, 3050 Humlebæk
Carsten Nielsen, Teglgårdsvej 137, 3050 Humlebæk
Pr. e-mail til:
Fredensborg Kommune (08/19489)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune
By- og Landskabsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
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: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 21. august 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 042/2011 - Forespørgsel om nedrivning af 2 driftsbygninger på ejendommen matr. nr. 1mr
Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune
Naturstyrelsen Nordsjælland har ved skrivelse af 20. juni 2011 rettet henvendelse til
Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet man oplyser, at man påregner at nedrive 2 faldefærdige
driftsbygninger på ovennævnte ejendom. De 2 bygninger, der har et areal på ca. 60 m2, er der ikke
længere behov for. Ejendommen er omfattet af fredningen af kystkilen ved Kelleris.
Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelser af henholdsvis 5. juli og 12.
august 2011 oplyst, at man derfra ikke ser hindringer i de gældende fredningsbestemmelser for den
ønskede nedrivning. Kommunen har dertil tilføjet, at en nedrivning kræver, at der sker anmeldelse
heraf efter gældende bygningsreglement til kommunen.
Fredningsbestemmelserne for fredningen af kystkilen ved Kelleris regulerer ikke nedrivning af
bygninger, når disse ikke erstattes af andre bygninger.
Således foranlediget skal fredningsnævnet meddele, at fredningsbestemmelserne for kystkilen ved
Kelleris ikke er til hinder for den ønskede nedrivning, ligesom nedrivningen ikke kræver nævnets
dispensation.

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.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Miljøministeriet, Naturstyrelsen Nordsjælland att: Skovfoged Henrik Rømer, e-mail: HRR@nst.dk
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Roskilde
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 00
Fax. 47 33 87 80
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 4. august 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 018/2013 – Ansøgning om tidsbegrænset tilladelse til at anvende stejlepladsen på ejendommen matr. nr. 1ck Krogerup, Humlebæk, til depotplads og adgangsvej i forbindelse med
byggearbejde på ejendommen matr. nr. 24d Krogerup, Humlebæk, Fredensborg Kommune.
Fredningsbestemmelser:
Ejendommen matr.nr. 1ck Krogerup, Humlebæk, er omfattet af fredningen af Kelleris Kystkilen
som fastsat i en afgørelse fra Naturklagenævnet den 30. juli 2008. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier i det fredede område,
at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel.
Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovmæssig drift. I fredningsbestemmelserne er det blandt andet bestemt, at der ikke må ske anlæg af oplagspladser eller lignende. I en
særbestemmelse, der omfatter stejlepladser og Babyloneskoven, er det fastsat, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres bygninger eller andre anlæg, der kan virke
misprydende, og der må ikke opslås telte eller parkeres. Arealerne må kun hegnes, hvis det sker
som led i landskabspleje, og eventuel hegning må ikke hindre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse:
Fredensborg Kommune har ved skrivelse af 1. marts 2013 (sagsnr. 2012-177) fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, hvorefter der søges fredningsnævnets dispensation til, at
ovennævnte ejendom, der ejes af Naturstyrelsen, tidsbegrænset kan anvendes til depotplads og adgangsvej i forbindelse med byggearbejde på naboejendommen matr. nr. 24d Krogerup, Humlebæk.
Som baggrund for ansøgningen er det blandt andet oplyst, at der er meddelt bygetilladelse til en omog tilbygning af matr. nr. 24d. Den normale vejadgang til ejendommen sker via Gl. Strandvej. Matr.
24d forbindes med Gl. Strandvej med en trappe. Der er ikke kørende adgang til ejendommen fra Gl.
Strandvej. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at transport og oplæg af byggematerialer sker på
udlagte køreplader, og at der efter byggeriets afslutning foretages en retablering af området. Fredensborg Kommune kan anbefale det ansøgte og har oplyst, at der i forbindelse med et andet byggeri tidligere er meddelt en tilsvarende tilladelse.
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 10. april 2013 meddelt, at foreningen ikke har bemærkninger til det ansøgte under forudsætning af, at al transport og oplæg af
byggematerialer sker på udlagte køreplader, og at der efter byggeriets afslutning sker en fuldstændig
retablering af området. Foreningen foreslår endvidere, at der i forbindelse med en tilladelse fastsættes en tidsfrist for det ansøgte.
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Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 20. juni 2013, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk.
4, blandt andet supplerende oplyst, at matr. nr. 1ck er omfattet af § 15 i lov om naturbeskyttelse.
Ansøgning om dispensation efter denne bestemmelse foreligger, men er ikke færdigbehandlet. Det
vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. Det er endvidere angivet, at Naturstyrelsen Nordsjælland har meddelt, at man er indstillet på at give tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen vil
blive givet på vilkår, der aftales med Naturstyrelsen Nordsjælland.
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 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
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 herved en betingelse, at al transport og oplæg af byggematerialer sker på udlagte køreplader, og at der efter byggeriets afslutning sker en fuldstændig retablering af området. Tilladelsen meddeles tidsbegrænset således, at tilladelsen er tidsbegrænset i 9 måneder regnet fra dateringen af denne afgørelse.
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 omfatter ikke de eventuelle 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 på 500 kr.
til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturog 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 gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Georg Nielsen, georgnielsen@yahoo.com
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 6. juli 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FS 021/2014 – Ansøgning om tilladelse til at opføre en bålhytte med informationstavler på
ejendommen matr. nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune.
Ansøgningen:
Naturstyrelsen Nordsjælland har den 7. april 2014 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet styrelsen ønsker at opføre en bålhytte på ovennævnte ejendom. I forbindelse med ansøgningen er medsendt et foto af en næsten tilsvarende hytte som den, der ansøges om tilladelse til
at opføre, ligesom placeringsstedet er angivet på et særligt bilag.
Høringssvar:
Fredensborg Kommune har i skrivelse af 27. maj 2014 blandt andet oplyst, at det er kommunens
vurdering, at det ansøgte vil forbedre offentlighedens mulighed for ophold og oplevelser i det fredede område. Informationsskiltene vil desuden understøtte og forbedre formidlingen af det fredede
områdes oplevelsesværdier til offentligheden. Kommunen kan anbefale det ansøgte og har endvidere oplyst, at kommunen er sindet at meddele landzonetilladelse, byggetilladelse samt dispensation
fra skovbygelinje til bålhytten.
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har ved skrivelser af 7. og 31. maj 2014
oplyst, at foreningen støtter ansøgningen.
Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 17. juni 2014, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk.
4, blandt andet redegjort for ansøgningen og den på ejendommen gældende fredning samt afgivet
supplerende oplysninger. Det fremgår heraf:
”…
Ansøgningen.
Bålhytten ønskes opført i forbindelse med Fredensborg Naturskoles Klimaplanteskole og det nystiftede Kelleris Græsningslaugs hegning til kreaturer. Begge parter indgår i et grønt partnerskab med
Naturstyrelsen og kan have gavn af bålhytten i forbindelse med deres aktiviteter, men bålhytten vil
også være offentlig tilgængelig. Arealet ejes og forvaltes af Naturstyrelsen.
Bålhytten opføres i tilknytning til græsningsarealet og vil være et naturligt bindeled, samlingspunkt
og formidlingsplatform både for græsningslauget, skoleklasser og den almindelige offentlighed
Bålhytten måler godt otte meter i diameter. Der ønskes vægge på et eller to fag i bålhytten, hvorpå
informationstavlerne kan monteres…
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Fredningen.
Ejendommen er omfattet af fredningen af Kelleris Kystkilen, Naturklagenævnet den 30. juli 2008,
Reg nr. 08005.00.
Fredningens formål er at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske
værdier i det fredede område, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovmæssig
drift.
I fredningsbestemmelserne står blandt andet:
§3 Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse mv.
Bygninger, der er nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift, kan opføres efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. Eksisterende bebyggelse må kun
udvides eller ændres efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet.
Ejendommen.
Ejendommen er Naturstyrelsens planteavlsstation. Planeavlsstationen er nedlagt og der er kun enkelte funktioner tilbage i bygningerne. Arealerne omkring bygningerne afgræsses af Kelleris
Græsningslaug. Fredensborg Naturskole, der er en skole uden fast adresse, anvender udenomsarealerne til Klimaplanteskole.
Øvrig regulering/planlægning på arealet.
Naturstyrelsen, Nordsjælland, oplyser, at der ikke er registreret til bilag IV-arter eller rødlistede
arter på det område, hvor bålhytten skal opføres. Naturstyrelsen, Det åbne Land, vurderer derfor, at
det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet 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 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.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr.
1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn.
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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.
Tilladelsen omfatter ikke 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 på 500 kr.
til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturog 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 gebyrbetaling 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:
Naturstyrelsen Nordsjælland, att: Anne Johannisson, ajo@nst.dk
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Det åbne land
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik Pedersen
DOF
DOF Nordsjælland

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 18. december 2016 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-061-2016 – Ansøgning om tilladelse til at der kan opstilles 8 mobile skovtelte, 3 mobile udekøkkener og i 1 mobil affalds- og toiletvogn i Kellerisfredningen, Fredensborg Kommune.
Ansøgningen og Frederikssund Kommunes indstilling til det ansøgte:
Fredensborg Kommune har ved henvendelse dateret den 26. september 2016 fremsendt en ansøgning fra Skolen i Virkeligheden til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation, således, at der kan opstilles mobile enheder i Kellerisfredningen. Af ansøgningen fremgår:
”Skolen i Virkeligheden (SIV) under Center for Læring, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune søger om midlertidig landzonetilladelse og evt. byggetilladelse til nedenstående forsøg såfremt det skønnes nødvendigt.
Der søges om tilladelse gældende for foreløbigt et ca. år, om brug af 8 mobile skovtelte, 3 mobile
udekøkkenborde og 1 mobil affalds- og toiletvogn, til brug for naturformidling på ejendommen
matr.nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk, Fredensborg
Kommune. Og såfremt dette fungerer for SIV, med hensigt på en permanent ansøgning.
Skolen i Virkeligheden og Fredensborg Naturakademi indgår i grønt partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland med udgangspunkt i bl.a. Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
Vi ønsker i skoleåret 2016-17 at gøre forsøg med Naturakademikanon der delvis sker på matriklen.
Tilbuddet gælder for folkeskolerne i Fredensborg Kommune inkl. specialklasserne. Vi ønsker at
give eleverne større naturforståelse og klimabevidsthed gennem undervisning i autentiske læringsmiljøer med involvering af Naturstyrelsens medarbejdere og ved at inddrage naturen i alle fag. For
at denne vision kan lykkes har vi behov for at afprøve en naturkanon der omfatter nye undervisningsaktiviteter og hertil nødvendige undervisningsmidler og andet udstyr. Naturkanonen er støttet
med forsøgsmidler fra Undervisningsministeriet.
I den forbindelse søger Skolen i Virkeligheden om tilladelse til nedenstående:
1. Brug af 8 skovtelte godkendt af Naturstyrelsen til endagsovernatning på hverdage i
Holmeskov (se billede), ca. 20 gange årligt. Skovteltene bliver pakket sammen efter
brug og opbevares i vores lagerrum.
Ideen i at opholde sig i skoven har til hensigt, at give eleverne større kendskab til naturen. Overnatningen i skoven er grænseoverskridende og spændende for mange, og oplevelsen præger dem for resten af livet. Målet er at kendskabet til naturen øger elevernes respekt for naturen, og at de dermed passer bedre på den.
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Fredensborg Kommune har ingen bemærkning til det ansøgte. Dog bemærkes det at
Holmeskov ligger inde i fredningen, hvor der står at der ikke må opsættes telte, jf. 5 4.
Derfor ansøges der om tilladelse fra Fredningsnævnet.
2. Brug af 3 stk. mobile udekøkkenborde, se billede, der placeres tæt ved hovedbygningen, ved stenbelagt terrasse udfor køkken. Vandafløb trækkes til pumpebrønd vest
for bygning. Køkkenerne indtages om vinteren. Se billede 3.
Udekøkkenet giver eleverne mulighed for at forarbejde vildt i vores jagtforløb. I dette
forløb dissekerer eleverne f.eks. fugle og studerer anatomien i dyrene. Det har indtil nu
kun været muligt under primitive forhold, hvor den manglende hygiejne har forhindret
eleverne i at tilberede kødet. Dette element er en meget vigtig del i undervisningen,
som forståelse for naturens spisekammer.
Fredensborg Kommune har ingen bemærkninger til at placere mobile udekøkkener på
arealet ved terrassen, da der i dag allerede er borde og bænke mv.
Vi vil dog gerne høre Fredningsnævnet om det vurderes at mobile udekøkkener er i
strid med Fredningens 54.
3. For at bibeholde områdets fauna og natur, kan der placeres mobil affalds og toiletfaciliteter, der kan flyttes efter behov, så de generer mindst muligt. Denne mobile enhed
forventes at være i drift ca. 20 gange om året, og flyttes altid væk fra området efter
endt besøg.
Fredensborg kommune har følgende bemærkninger hertil.
Såfremt toiletvognen ikke opstilles (samme sted) i landskabet i mere end 6 uger, kræver denne ikke byggetilladelse eller landzonetilladelse. Såfremt at varigheden af den
enkelte placering ikke er på mere end 1-3 dage, har kommunen ingen bemærkninger
hertil. Fredensborg Kommune vil dog mene at en sådan toiletvogn bør være i farver sg
den ikke står og "skriger" i landskabet, Såfremt den bliver opmagasineret på ejendommen, bør den placeres inden for den eksisterende bygningsmasse eller på parkeringsarealet, eller inden i en af bygningerne. Såfremt den opmagasineret uden for, må fredningsnævnet vurdere om der er i strid med fredningens §4.
Vi benytter allerede bålhytten til forløb med klimaplanteskole og bi forløb i samarbejde med
Naturstyrelsen. Her planter vi træer, ser på klima, arbejder med vild mad og underviser i
biernes liv.
Vi vil i det kommende skoleår få besøg af 90 klasser fordelt over året. Nogenlunde det
samme som i dag.
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Forsøgsordningen skal ses i forlængelse af de nuværende grønne aktiviteter og i forbindelse
med Fredensborg Naturskoles Klimaplanteskole samt samarbejdet med Naturstyrelsen i vores grønne partnerskab.
Der er i 2014 givet dispensationstilladelse til at opføre en bålhytte på området … ud fra
samme formål.
Vi mener at det ansøgte vil forbedre offentlighedens (eleverne/forældrene som borgere) mulighed for ophold og oplevelser i det fredede område. Det vil hermed understøtte og forbedre
formidlingen, af det fredede områdes oplevelsesværdier til offentligheden.
…”
De ansøgte mobile enheder er i ansøgningen angivet med billedillustrationer:

Fredensborg Kommune har i efterfølgende indlæg af 14. og 15. november 2016 udtalt sig
tilsvarende, som hvad fremgår ovenfor, og tilføjet, at det er kommunens vurdering, at det
ansøgte vil understøtte og forbedre naturformidlingen for det publikum, Skolen i Virkeligheden henvender sig til. Det er endvidere angivet, at det er kommunens vurdering, at de aktiviteter, der er forbundet med ansøgningen, ikke vil fremstå skæmmende i forhold til landskabet
og dettes karakter.
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Høringssvar:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i en udtalelse af 28. oktober 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, angivet blandt andet:
”Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af
kystkilen ved Kelleris.
Følgende er uddrag af fredningens bestemmelser:

5

Det fremgår af ansøgningen, at kommunen ønsker fredningsnævnets vurdering af, om opstilling af
udekøkkenborde og toiletvognen kræver dispensation fra fredningen. Det er Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltnings opfattelse, at en sådan vurdering alene tilkommer tilsynsmyndigheden - i dette
tilfælde Naturstyrelsen.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har derfor diskuteret spørgsmålet om opstilling af udekøkkenbordene og toiletvognen med Naturstyrelsen, Nordsjælland. Naturstyrelsen har oplyst, at de vurderer, at opstillingen af udekøkkenborde og toiletvognen ikke forudsætter dispensation fra fredningen som følge af, at disse er mobile og flyttes efter brug.
Placeringen af skovtelte og toiletvogn ses af følgende luftfoto som Fredensborg Kommune har tilsendt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter anmodning.
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik.

Det ansøgte vil efter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings 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 som angivet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
ikke kan antages, at det ansøgte i relation til den mobile toiletvogn og udekøkkener kræver fredningsnævnets dispensation, men at denne del af det ansøgte kan ske efter tilsynsmyndighedens (Naturstyrelsens) nærmere bestemmelser herom.
I relation til de ansøgte skovtelte bemærker fredningsnævnet, at nævnet efter en samlet vurdering
finder, at denne del af det ansøgte, der må antages at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel i det fredede område, ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Det bemærkes herved, at skovteltene ikke er udsigtshindrene, og at det
må antages, at teltenes påvirkning af de interesser, som fredningen i øvrigt tilsiger at beskytte, vil
være meget 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.
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Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til
de midlertidigt ansøgte 8 skovtelte. Dispensationen er foreløbigt tidsbegrænset til 1 år regnet fra dateringen af denne afgørelse. Dispensation sker på det vilkår, at skovteltene udvendigt er farvedæmpet i forhold til omgivelserne og tilpasset disse.
Fredningsnævnet bemærker for en ordens skyld, at der i forbindelse med denne afgørelse ikke er
taget stilling til, hvorvidt det ansøgte kan tillades i en længere årrække eller permanent.
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 omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder m.v.
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. 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.
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til:
Fredensborg Kommune (sagsnr. 2016-532)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Friluftsrådet
Friluftsrådet v/Poul Erik PedersenDOF
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. 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

Den 8. januar 2017

Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Fredensborg Kommune
Att: Karoline Grum-Schwensen
mkgs@fredensborg.dk

FN-NSJ-075-2016 - Forespørgsel fra Fredensborg Kommune om et trafikforsøg med etablering af vejchikaner på ejendommen matr.nr. 27a Krogerup, Humlebæk, beliggende Gl.
Strandvej i Humlebæk Fiskerleje, Fredensborg Kommune, kræver fredningsnævnets dispensation og godkendelse.
Fredensborg Kommune har den 10. november 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland i relation til et trafikforsøg på ovennævnte ejendom. I forbindelse med henvendelsen
er det oplyst blandt andet, at kommunen i en forsøgsperiode på 1 år påtænker at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gl. strandvej. Formålet med foranstaltningerne er at dæmpe hastigheden på vejarealet til 30 km/t. Foranstaltningerne vil bestå i anlæg af 6 chikaner med en indbyrdes
afstand på ca. 75 meter. Chikanerne vil samtidig reducere mulighederne for parkering på vejen. Det
er kommunens vurdering, at trafikforsøget ikke kræver fredningsnævnets dispensation eller tilladelse blandt andet på den baggrund, at projektet ikke ændrer på arealernes benyttelse.
Ejendommen matr.nr. 27a Krogerup, Humlebæk, er omfattet af daværende Fredningsnævnet for
Frederiksborg Amts afgørelse af 22. november 1943 om fredning af Humlebæk Fiskeleje og af daværende Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af Kystkilen ved Kelleris.
Af fredningen fra 1943 fremgår blandt andet, at arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke
må forandres. Der må ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse anlægges veje eller stier eller
tilstås tredjemand vejrettighed over arealet. Af fredningsafgørelsen fra 2008 fremgår blandt andet,
at fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel. Der må ikke anlægges nye veje eller stier, og eksisterende veje må ikke udbygges. Der kan
efter fredningsnævnets godkendelse anlægges nye stier af rekreativ betydning.
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 14. december 2016 oplyst, at foreningen ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i en udtalelse af 14. december 2016, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at de på ejendommen gældende fredninger efter styrelsens opfattelse
ikke indeholder bestemmelser om den trafikmæssige udformning af vejen med henblik på højnelse
af trafiksikkerheden. Det ansøgte vil endvidere ikke medføre en forlægning eller udvidelse af vejarealet. Det vurderes endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV.

På den nævnte baggrund skal fredningsnævnet herefter meddele, at fredningerne på ejendommen
matr.nr. 27 a Krogerup, Humlebæk, må forstås således, at de ikke regulerer den almindelige og sædvanlige udformning af de trafikale, herunder trafiksikkerhedsmæssige, forhold på Gammel Strandvej også i relation til det forespurgte 1 årige trafikforsøg. Fredningsnævnet bemærker herved, at det
ansøgte ikke medfører en forlægning eller udvidelse af vejarealet. Fredningsnævnet bemærker endvidere, at det forespurgte ikke i øvrigt kan antages at stride mod fredningernes formål eller bestemmelser. Det forespurgte kræver herefter ikke fredningsnævnets tilladelse eller dispensation.
Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke videre i sagen.

Toftager
Nævnets formand

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Den 8. januar 2017

Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Helsingør Kommune
att: Anne-Marie Møldrup
amo55@helsingor.dk

FN-NSJ-070-2016 Forespørgsel fra Helsingør Kommune vedrørende vedligeholdelse af en sti i
fredningsområdet Kelleris Kystkile, Helsingør Kommune.
Helsingør kommune har den 18. oktober 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Nordsjælland. Henvendelsen relaterer sig til en sti med et forløb over ejendommen matr.nr. 3a frem
mod fredningsgrænsen og beliggende ved Gl. Tibberupvej.
Fredningsnævnet har i den anledning indhentet en udtalelse af 8. december 2016 fra Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4. Udtalelsen er vedhæftet dette
svar.
Fredningsnævnet skal i det hele henvise til udtalelsen fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning,
hvis indhold fredningsnævnet er enigt i.
Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke videre i sagen.
Med venlig hilsen

Toftager
nævnsformand

SVANA-511-00389
FN-NSJ-70-2016
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om
teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk
bistand.
Helsingør Kommune har rettet henvendelse til fredningsnævnet med et spørgsmål vedrørende
vedligeholdelse af en sti inden for fredningen af Kelleris Kystkile.
Nedenfor t. v. ses et udsnit af fredningskortet knyttet til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli
2008 om fredning af kystkilen ved Kelleris.

Fredningen indeholder, som det ses af fredningskortet, en sti med et forløb over matr. nr. 3a frem til
fredningsgrænsen. Stien knyttede sig ved fredningsgrænsen op på en mark-/grusvej (uden for
fredningsområdet), som havde forbindelse til Gl. Tibberupvej. Denne mark-/grusvej er nu på en
strækning pløjet op, hvorfor der ikke er mulighed for videre færdsel fra fredningsgrænsen.
Helsingør Kommune agter at udarbejde en plejeplan, hvis eneste formål er at holde stierne i det
fredede område ved slåning. Kommunen spørger i den forbindelse fredningsnævnet hvor langt
slåningen kan foretages særligt i dette område.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal henvise til bekendtgrelsen om pleje af fredede
områder og tilsyn. Heraf fremgår det entydigt, at gennemførelse af pleje i henhold til en plejeplan,
alene kan ske på fredede arealer. Kommunen kan under henvisning til en plejeplan altså kun
foretage slåning af stien indtil fredningsgrænsen.
Nedlæggelsen af den mark-/grusvej uden for fredningen, som stien i fredningen knyttede sig op på,
er et forhold, som kommunen skal vurdere i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal dog bemærke, at det er styrelsens vurdering, at det må have været
Naturklagenævnets hensigt med sikringen af stierne i det fredede område, at disse knyttede sig op
eksisterende/blivende veje og stier uden for det fredede område, således at der blev skabt
sammenhængende stiforløb.
Henvendelsen giver ikke Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anledning til yderligere
bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige
spørgsmål, står Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning selvfølgelig til rådighed.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning forventer ikke at deltage i en eventuel besigtigelse,
medmindre fredningsnævnet har et særligt ønske herom.
Med venlig hilsen
Lars Nicolai Thiim
Specialkonsulent| Naturforvaltning
+45 72 54 25 39| lanth@svana.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l svana@svana.dk l www.svana.dk

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 27. august 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-048-2017 – Ansøgning om tilladelse til at opstille 10 containere på ejendommen matr.
nr. 1a Krogerup, Humlebæk, (Krogerup Avlsgaard) beliggende Krogerupvej 3C, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune.
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse :
Fredensborg Kommune har den 13. juli 2017 (sags nr. 2017-0457) indsendt en dispensationsansøgning vedrørende ovennævnte ejendom til Fredningsnævnet for Nordsjælland. Baggrunden for henvendelsen er den, at der ønskes opstillet 10 containere på ejendommen. Af henvendelsen fremgår.
”Ansøgningen
Af ansøgningen fremgår det, at forpagter på Krogerup Avlsgaard ønsker at opstille 10 containere
midlertidigt (frem til 2024, hvor forpagtningen ophører) på ejendommen i forlængelse af den gule
lade, og at lodsejer er indforstået med projektet.
Containerne ønskes opsat i umiddelbar forlængelse den gule lade efter nedrivning af et eksisterende
maskinhus opført ved den gule lades vestgavl.
Ansøger/forpagter oplyser at containerne skal anvendes til forskellige formål, som alle er en del af
den daglige drift eller som led i dyrkning eller videre forarbejdning af gårdens egne afgrøder.
…
Ejendommen
Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen har et matrikulært areal på 310902 m², og der
er landbrugspligt på ejendommen. Det samlede bebyggede areal på ejendommen er 3653 m², jf.
ejendommens oplysninger i BBR.
Ejendommen er bebygget med diverse bygninger, hvoraf størstedelen er udpeget som bevaringsværdige - hovedsagligt med SAVE-værdier på 3 og 4 - i kommuneplanen.
Containerne bliver placeret indenfor ejedommens nuværende bebyggede arealer. Ved den gule
lades vestgavl er der etableret en oplagsplads afgrænset af laden mod øst og en trærække mod
vest.
Anden lovgivning
Planloven
Ejendommen er omfattet af planlovens landzonebestemmelser i kapitel 7.
Fredensborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke forudsætter meddelelse af en landzonetilladelse, idet der er tale om aktiviteter, der falder ind under ejendommens jordbrugsmæssige
udnyttelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3.
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Byggeloven
Det ansøgte kræver byggetilladelse, jf. byggelovens § 2.
Anbefaling
På baggrund af ovenstående kan Fredensborg Kommune anbefale det ansøgte overfor Fredningsnævnet.
Fredensborg Kommune vurderer, at den ansøgte placering af 10 containere i forlængelse af den
gule lade ved dennes vestlige gavl, ikke vil forstyrre oplevelsen af det omgivende landskab væsentligt, idet dette område er afskærmet af beplantningen mod vest. Fredensborg Kommune vurderer desuden, at maling af containerne i gul farve som laden, eller rød farve som det eksisterende
maskinhus og en større del af den øvrige bebyggelse på ejendommen, vil bevirke, at der vi være
en god helhedsvirkning i forhold til farver på eksisterende bebyggelse på ejendommen.”
Af det med kommunens henvendelse medsendte ansøgningsmateriale fremgår supplerende blandt
andet:
”Som forpagter på Krogerup Avlsgaard ønsker vi at opstille 10 containere på et eksisterende fundament på avlsgården.
Naturstyrelsen er som lodsejer indforstået med planen.
Containerne skal bruges til 3 formål.
1. Almindeligt oplag af gårdens maskineri , værktøj og udstyr.
2. udlejning til Kølster Malt og Øl Aps, som i dag er lejer i Nordlængen, hvor det bliver vanskeligere og vanskeligere at få Fødevaremyndighedernes godkendelse. Kølster Malt og Aps er et
søsterselskab til Krogerup Avlsgaard A/S — og forarbejder gårdens egen maltbyg til malt og
videre derfra til øl.
3. udlejning til endnu et søsterselskab, BeyondCoffee Aps , som fra efteråret 2017 skal omdanne
gårdens kaffegrums fra kontorer og gårdbutik suppleret med nabovirksomheden Coloplasts
kaffegrums til østershatte. Produktionsformen er beskrevet på www.bevondcoffee.dk , hvis
produktionsanlæg er fødevaregodkendt og økologisk certificeret. Det brugte mycelium fra
svampeproduktionen vil indgå gårdens kompostproduktion.
Placeringen er valgt således at containerne kun kan ses fra vest. Containerne vil blive malet enten
røde eller gule, så de passer ind i den bestående bygningsmasse.
Idet de er placeret op ad en eksisterende gavl vil de ikke have nogen nævneværdig indflydelse på
oplevelsen af landskabet.
Det nuværende maskinhus/udhus på grunden er, som det ses af billederne, i en dårlig vedligeholdstilstand, men fundamentet er sundt.”
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er blandt andet medsendt fotos af eksisterende
forhold på ejendommen, opstillingsskitser for de ansøgte containere og et placeringskort for det
ansøgte, hvilket placeringskort er angivet nedenfor:
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Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har i et høringssvar af 11. august 2017
blandt andet angivet:
”DN Fredensborg har ingen indvendinger mod, at der gives en tidsbegrænset tilladelse indtil 2024
til, at der opstilles 10 containere som beskrevet, idet
-

det ikke strider mod fredningens formål
der ikke sker en udvidelse af det bebyggede areal
containerne er nødvendige for landbrugsdriften, eller skal rumme aktiviteter, som er knyttet
til landbrugsdriften

En permanent tilladelse er vi imod, idet vi bl.a. finder det vigtigt, at avlsgårdens arkitektur bevares.”
Miljøstyrelsen har den 27. juli 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, i et høringssvar blandt
andet anført:
”Der søges om dispensation til midlertidig opstilling af 10 containere på en ejendom omfattet af
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af Kystkilen ved Kelleris. Opstillingen ønskes tilladt frem til 2024, hvor forpagtningen af ejendommen ophører.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
…
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.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at opstilling af containere skal vurderes i forhold til fredningsbestemmelsernes § 4 om bl.a. konstruktioner og anlæg. Fredningsnævnet skal således vurdere om opstillingen af containerne vil være skæmmende.”
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 lægger til grund, at det ansøgte navnlig skal anvendes i forbindelse med ejendommens egenproduktion og aktiviteter, der følger heraf, at det ansøgte skal erstatte og placeres, hvor
der nu er eksisterende byggeri samt at det ansøgte ved sin placering og det angivne farvevalg fremstår dæmpet i relation til det øvrige fredningsområde. Henset hertil finder fredningsnævnet at kunne
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lægge til grund, at det ansøgtes påvirkning i fredningsområdet vil være begrænset og ikke af en sådan karakter, at det ansøgte ikke kan tillades ved dispensation. 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. Det er et vilkår for den meddelte dispensation, at de opstillede containere tilpasses mest
muligt farvemæssigt den bygning, som containerne skal placeres op ad. Den meddelte dispensation
er tidsbegrænset frem til den eksisterende forpagtnings ophør i 2024. Fredningsnævnet bemærker i
den forbindelse, at nævnet herved ikke har taget stilling til, om dispensationen kan forlænges til at
gælde efter 2024, hvorfor en sådanne dispensation ikke på forhånd kan forventes meddelt.
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.
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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:
Krogerup Avlsgaard A/S, att: Thomas Harttung, mail: th@aarstiderne.com
Naturstyrelsen Nordsjælland, att: Jan Kidholm Christensen, mail: jkc@nst.dk
Fredensborg Kommune, sagsnr. 2017-0457
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
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 27. september 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-006-2017 – Spørgsmål af pleje af sti på ejendommen matr. nr. 3a Tibberup By, Mørdrup, beliggende Gl. Tibberupvej 31B, Espergærde, Helsingør Kommune, i relation til fredningen af Kystkilen ved Kelleris.
Fredningen:
Ovennævnte ejendom er delvist omfattet af fredningsafgørelsen af 30. juli 2008 fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredning af Kystkilen ved Kelleris. Af fredningsafgørelsen fremgår, at 13,8 ha af
ejendommen fredes, idet et areal omkring bebyggelsen undtages. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift. Det i forbindelse med fredningsafgørelsen udarbejdede fredningskort, der angiver det fredede område, blev ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2016 præciseret. Et kortudsnit af det præciserede fredningskort er
gengivet nedenfor i denne afgørelse.
Af fredningsafgørelsens § 11 om naturpleje i det fredede område fremgår blandt andet, at plejemyndigheden (Helsingør Kommune) har ret til at foretage naturpleje, herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger bl.a. med det formål at genskabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet i kystkilen. Forinden pleje iværksættes, skal myndigheden udarbejde plejeplan,
der skal tilsendes de berørte ejere til orientering. Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer og
med ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Der er i forbindelse
hermed henvist til de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede arealer, på fredningstidspunktet Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006, nu bekendtgørelse nr. 924
af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.
Den indbragte sag om pleje:
Helsingør Kommune tilskrev Fredningsnævnet for Nordsjælland den 9. februar 2017 således:
”Jeg anmoder om en afgørelse i henhold tit Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn,
Nr. 924 af 27. juni 2016, § 1 stk. 5.
Jeg har i forbindelse med et forslag til delplejeplan for Kelleris Kystkile - nemlig vedligehold af sti
mellem Gl. Tibberupvej og Krogerupvej - vurderet at fredningens grænser medtager et stykke sti,
som ikke kan ses på fredningskortet, da stistykket ligger nedenunder den røde markering af grænsen
for fredningen.
Og at stien således går mellem Krogerupvej og en grusbelagt vej (indkørselsvej) fra Gl. Tibberupvej, jf. vedlagte forslag til delplejeplan.
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Jeg har vurderet dette, da jeg ikke tror, at man vil lægge en fredningsgrænse med en sti, således at
stien i fredningen ikke støder op til en veletableret adgang til offentlig vej, men på et stykke ville
forløbe udenfor fredningsgrænsen, før den blev til en egentlig, etableret sti/vej.
På arealinformation er fredningsgrænsen tegnet, således at dette stykke af stien langs med haven
ikke er med i fredningen. Dette har tidligere gjort mig i tvivl om fredningens grænse, men nu er jeg
af den overbevisning, at fredningen medtager stien helt hen til indkørselsvejen. Og at Arealinformation er misvisende vedrørende dette stykke sti.
Ejeren er uenig med mig i dette …
Jeg beder udelukkende om, at Fredningsnævnet tager stilling til afgrænsningen af fredningen, dvs.
om stien langs haven hen til den grusbelagte indkørselsvej er med i fredningen eller ej.
...”
Af den plejeplan, der er relevant for denne sag, fremgår:
”Del-plejeplan for Kelleris Kystkile, slåning af sti mellem GI. Tibberupvej og Krogerupvej i
Helsingør kommune.
Fredensborg kommune udarbejder en samlet plejeplan for naturplejen i Kelleris Kystkile, da det
meste af fredningen ligger i Fredensborg kommune. Denne delplejeplan omfatter kun vedligehold
af en gammel markvej i Helsingør kommune som en slået sti mellem Gl. Tibberupvej 31B og Krogerupvej.
Fredningen Kelleris Kystkile blev afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet den 30. juli 2008 med en
præcisering af fredningskortet den 1. september 2016.
Et af fredningens formål er at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel.
Den gamle markvej mellem Gl. Tibberupvej 31B og Krogerupvej blev vedligeholdt af en tidligere
ejer som en slået græssti fra den grusbelagte indkørselsvej til Gl. Tibberupvej 31B hen til Krogerupvej.
En del af stien har været pløjet op i 2016.
Helsingør kommune vil fortsætte vedligeholdelsen af stien med 6 årlige slåninger indenfor fredningens grænser, herunder retablere oppløjede dele af stiforløbet, fra hjørnet af den grusbelagte indkørsel til Gl. Tibberupvej 31B, som ligger udenfor fredningen, til Krogerupvej.
På det reviderede fredningskort kan man se, at fredningsgrænsen er tegnet, så den dækker over stien
det første stykke fra den grusbelagte indkørselsvej til Gl. Tibberupvej. Stien/markvejen er ikke tegnet ved siden af fredningsgrænsen.
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Stien slås mellem den grusede indkørselsvej til Gl. Tibberupvej 31B og Krogerupvej. Arealinformation. Luftfoto fra 2014.

Udsnit af det reviderede fredningskort fra 2016. Fredningsgrænsen er tegnet, så den dækker over
stien det første stykke fra den grusbelagte indkørselsvej til Gl. Tibberupvej 318.”
Henvendelsen til fredningsnævnet fra Helsingør Kommune var blandt andet bilagt en skrivelse af 8.
februar 2017 fra ejeren af ejendommen beliggende Gl. Tibberupvej 31B til kommunen. Af denne
skrivelse fremgår blandt andet:
”Vi gør herved Helsingør kommune opmærksom på, at vi selv ønsker at vedligeholde stien på vores
ejendom, som udgår fra Krogerupvej og er indtegnet på det reviderede fredningskort. Vi vedligeholder stien, så der er farbarhed for offentligheden. Vi forbeholder os ret til selv at definere belægningen af stien. Vi kan derfor ikke acceptere Helsingør kommunes krav til, at stien skal være anlagt
med græs.
Der kan stilles spørgsmålstegn ved Helsingør kommunes fremsatte antagelse: at fredningsgrænsen
er tegnet, så den dækker over stien det første stykke fra den grusbelagte indkørsel til Gl. Tibberupvej. Stien/markvejen er ikke tegnet ved siden af fredningsgrænsen. Ud fra fredningskortet, ses det
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tydeligt, at fredningsgrænsen udgår fra det sydlige skelhjørne på ejendommen med matr. nr. 3d, og
forløber i en ret linie i forlængelse af skellinien mellem matr. nr.3d og 3a, vi er derfor af den opfattelse, at denne del af stiforløbet ligger udenfor fredningen Kelleris Kystkile. Det kan endvidere bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet har angivet stiens længde til at være 394 meter. Denne
længde svarer præcis til længden på den indtegnede sti på markarealet på det reviderede fredningskort. - Dette har dog ikke betydning, når vi selv udfører vedligeholdelsen af stiforløbet.”
Skriftlige høringssvar:
Ejendomsejerne har i et høringssvar modtaget den 20. maj 2017 anført:
”Vi stiller spørgsmålstegn ved Helsingør kommunes fremsatte antagelse: at fredningsgrænsen er
tegnet, så den dækker over stien det første stykke fra den grusbelagte indkørsel til Gl. Tibberupvej.
Stien/markvejen er ikke tegnet ved siden af fredningsgrænsen. Ud fra fredningskortet, ses det tydeligt, at fredningsgrænsen udgår fra det sydlige skelhjørne på ejendommen med matr. nr. 3d, og forløber i en ret linje i forlængelse af skellinjen mellem matr. nr.3d og 3a. Vi er derfor af den opfattelse, at denne del af stiforløbet ligger udenfor fredningen Kelleris Kystkile. Det kan endvidere bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet har angivet stiens længde til at være 394 meter. Denne
længde svarer præcis til længden på den indtegnede sti på markarealet på det reviderede fredningskort.
Endvidere har vi gjort Helsingør kommune opmærksom på, at vi selv ønsker at vedligeholde stien
på vores ejendom, som udgår fra Krogerupvej og er indtegnet på det reviderede fredningskort. Vi
vedligeholder stien, så der er farbarhed for offentligheden.”
Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, har i et skriftligt høringssvar anført:
”Danmarks Naturfredningsforening Helsingør bakker op om Helsingør kommunes argumentation
om, at fredningsgrænsen dækker over stiforbindelsen ud til den grusbelagte vej med videre adgang
til offentlig vej. DN Helsingør er desuden enig i at stiforbindelsen mister sit formål, at forbedre og
sikre offentlighedens adgang og færdsel i fredningen, hvis indhegningen til ungtyre kommer til at
omfatte selve stien.”
Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har den 15. marts 2017 henvist
til et tidligere svar af 8. december 2016, der blev afgivet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33,
stk. 4, i forbindelse med en tidligere henvendelse fra Helsingør Kommune. Af svaret af 8. december
2016 fremgår blandt andet:
”Nedenfor .. ses et udsnit af fredningskortet knyttet til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008
om fredning af kystkilen ved Kelleris.
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Fredningen indeholder, som det ses af fredningskortet, en sti med et forløb over matr. nr. 3a frem til
fredningsgrænsen. Stien knyttede sig ved fredningsgrænsen op på en mark-/grusvej (uden for fredningsområdet), som havde forbindelse til Gl. Tibberupvej. Denne mark-/grusvej er nu på en strækning pløjet op, hvorfor der ikke er mulighed for videre færdsel fra fredningsgrænsen. Helsingør
Kommune agter at udarbejde en plejeplan, hvis eneste formål er at holde stierne i det fredede område ved slåning. Kommunen spørger i den forbindelse fredningsnævnet hvor langt slåningen kan
foretages særligt i dette område.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal henvise til bekendtgørelsen om pleje af fredede områder og tilsyn. Heraf fremgår det entydigt, at gennemførelse af pleje i henhold til en plejeplan, alene
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kan ske på fredede arealer. Kommunen kan under henvisning til en plejeplan altså kun foretage slåning af stien indtil fredningsgrænsen.
Nedlæggelsen af den mark-/grusvej uden for fredningen, som stien i fredningen knyttede sig op på,
er et forhold, som kommunen skal vurdere i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal dog bemærke, at det er styrelsens vurdering, at det må have været
Naturklagenævnets hensigt med sikringen af stierne i det fredede område, at disse knyttede sig op
eksisterende/blivende veje og stier uden for det fredede område, således at der blev skabt sammenhængende stiforløb.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 11. september 2017 foretaget besigtigelse og afholdt møde til behandling
af det indbragte spørgsmål.
Under besigtigelsen og den efterfølgende behandling deltog repræsentanter fra ejendomsejerne,
Helsingør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling.
Under besigtigelsen blev de nugældende forhold beset, og placeringen af den tidligere, nu sløjfede
trampesti blev påvist. Det tidligere stiareal er nu en del af et hegnet område, hvor der går jerseykvæg og -tyrekalve på græs. Der er adgang til indhegning via en opsat klaplåge.
Ejendomsejerne oplyste, at ejendommen er på ca. 14 ha. Ejendommen er i væsentligt omfang udlagt
med græs og hegnet til brug for jerseykvæg og -tyrekalve (opdræt af tyrekalve). Landbruget drives
økologisk. Der har tidligere være problemer med løsgående hunde, men dette er blevet bedre efter
at stien er blevet opgravet, og der er foretaget hegning. Dette har medført et faktisk fald af personer,
der passerer forbi. Der er ikke modtaget fredningserstatning for den nu opgravede sti.
Kommunens repræsentant oplyste, at det, der ønskes fredningsnævnets afgørelse af, er, hvorvidt det
tidligere stiområde er omfattet af fredningsafgørelsen. Der vil eventuelt kunne betales yderligere
erstatning, såfremt der ikke tidligere er sket erstatningsbetaling i forbindelse med det omstridte stiareal.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at de støtter kommunens synspunkt i sagen. Det forekommer ulogisk, såfremt det ikke har været intentionen at medtage det tidligere stiareal i fredningsafgørelsen for på den måde at sikre adgangen til det øvrige fredningsområde.
De mødte kunne i øvrigt henholde sig 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 Nina Uhland Kristensen.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1 eller principperne i disse
bestemmelser.
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Fredningsnævnet finder efter indholdet af fredningsafgørelsen, herunder det gældende fredningskort, at det areal, som tidligere har været udlagt til en sti, og som Helsingør Kommune ønsker at udarbejde en plejeplan for, ikke er omfattet af fredningsafgørelsen om fredning af Kystkilen ved Kelleris. Der er herefter ikke adgang for plejemyndigheden, Helsingør Kommune, til i medfør af fredningens § 11 og bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn at fastsætte plejeplan for arealet.
Fredningsnævnets 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. 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.
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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:
Lone og Michael Danholt, mail: michael@danholt.dk
Helsingør Kommune (sags.nr.16/20285)
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
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. 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

Den 5. oktober 2017 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-010-2017 - Ansøgning om tilladelse til at udvide vejareal i forbindelse med omlægning af vejkrydset Hørsholmvej/Fredensborgvej/Humlebækvej i Fredensborg Kommune.
Ansøgningen:
Fredensborg Kommune har den 2. marts 2017 (sagsnr.16/11849) fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ovennævnte vejkryds ønskes omlagt. Af henvendelsen fremgå
blandt andet:
”Fredensborg Kommune skal i 2018 ombygge krydset Hørsholmvej/Fredensborgvej/Humlebækvej.
Projektet betyder at vejens areal skal udvides lige omkring krydset og kommer således ind og berører Kellerisfredningen. Dele af det areal der bliver berørt bliver i dag allerede benyttet som færdselsareal for gående og cyklende, men projektet kan ikke holdes inden for dette areal. Vi ansøger hermed om dispensation fra fredningens bestemmelser om oprettelse af nye veje samt opsætning af
belysningsmaster.
Vedlagt er et skitseprojekt for projektet med matrikelgrænserne angivet.
Krydset er udpeget som sort plet i kommunens trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015. En sort plet er et
sted hvor kommunen har registret et stort antal uheld med materielskade eller personskade. Fredensborg Kommune har i perioden 2011 2015 registret 12 uheld i krydset, hvoraf langt de fleste er venstresvingsuheld. Herudover er der en lang række mindre uheld, som ikke er alvorlige nok til at politiet er blevet tilkaldt. Disse uheld er ikke registret.
For at opnå tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken i rundkørslen inklusive den forventede
eventuelle fremtidige trafik fra Humlebæk Syd, skal midterøen have en radius på 20 meter. Der
etableres to spor ind og to spor ud i øst-vest retningen og to spor ind og et spor ud i nord-syd retningen.
Cykler og gående holdes adskilt fra selve rundkørslen på en dobbeltrettet sti uden om rundkørslen,
og krydser benene på støtteheller, og de lette trafikanter pålægges vigepligt ved krydsning. Det er
helt normalt i 2-sporede rundkørsler, da det øger trafiksikkerheden. Det er hovedsageligt disse dele
af projektet der vil komme til at ligge inden for fredningen.
Midterøen i rundkørslen etableres med lav beplantning. Det er tilstræbt at bevare så meget som muligt af de eksisterende kørebaner og heller. Hvor der forekommer ombygning, vil der blive benyttet
materialer som svarer til de eksisterende.
Omkring rundkørslen skal der etableres belysning, som tænkes udført med tilsvarende mastehøjder
som i dag. Det forventes at der skal opstilles 1 til 2 master på det fredede areal med en højde på
maksimalt 8 meter.”
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Skriftlige høringssvar:
Fredensborg Kommune har som pleje- og tilsynsmyndighed for fredningen den 12. juli 2017 blandt
andet udtalt følgende:
”Som det fremgår af ansøgningsmaterialet ligger en mindre del af det nye vejanlæg inden for fredningen ”Kystkilen ved Kelleris”.
I forhold til lysmaster der tænkes opstillet ved vejanlægget er der i fredningsbestemmelsen § 4 en
bestemmelse om at der ikke må etableres fast anlæg eller konstruktioner. Etablering af lysmasterne
kræver således, at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation fra § 4.
Det fremgår af fredningsbestemmelserne §§ 9 og 10 at der ikke må anlægges nye veje og stier og at
eksisterende veje ikke må udbygges. Derfor vil dele af projektets gennemførelse kræve at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation fra §§ 9 og 10.
Formålet med fredningen er at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang
og færdsel.
Fredensborg Kommune anbefaler at der meddeles de nævnte dispensationer fra fredningsbestemmelserne således at vejprojektet kan gennemføres. Det er kun en mindre del af vejanlægget som
berører den absolut yderste fredningsgrænse. Det er Fredensborg Kommunes vurdering at dispensationerne ikke vil stride imod formålet med fredningens idet størstedelen af trafikanlægget ikke ligger inden for fredningsområdet.”
Miljøstyrelsen har den 27. april 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet redegjort
for de fredningsmæssige forhold og afgivet supplerende oplysninger. Det fremgår heraf blandt andet:
”Der søges om dispensation til anlægsarbejder omfattende bl. a. ny cykelsti, terrænændringer og
vejanlæg i forbindelse med etablering af rundkørsel i krydset Fredensborgvej, Hørsholmvej og
Humlebækvej.
Anlægsarbejderne sker på et areal omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008.
Det er ikke i kommunens ansøgning præcist angivet hvor stort et areal inden for det fredede område, der vil blive påvirket. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det er et relativt beskedent areal i
fredningens absolutte yderkant.
Følgende er uddrag af fredningens bestemmelser:
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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
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 11. september 2017 foretaget besigtigelse af det pågældende vejkryds og
afholdt møde til behandling af den indsendte dispensationsansøgning.
Under besigtigelsen deltog repræsentanter fra Fredensborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling.
Under besigtigelsen blev de nugældende trafikforhold i vejkrydset beset, og placeringen af det ansøgte blev påvist. Det blev herunder oplyst, at det fredede areal vil blive påvirket med en maksimal
placering ind i fredningsområdet på ca. 8 meter.
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Kommunens repræsentanter henviste i øvrigt til oplysningerne i den skriftlige ansøgning. Det pågældende kryds er kategoriseret som et særligt farligt vejkryds med mange trafiksammenstød. Det
ansøgte projekt skal forbedre trafiksikkerheden.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at de ikke har indvendinger mod
det ansøgte, men at belysningen ikke bør være fra højere standere end de eksisterende.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen
og Hans Duus Jørgensen.
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, at det ansøgte skal sikre den almindelige trafiksikkerhed på stedet, der
under de nuværende forhold ikke er tilfredsstillende eller tilstrækkelige. Det ansøgte vil blive placeret i udkanten af fredningsområdet og vil arealmæssigt være af ringe udstrækning. Det ansøgtes
påvirkning ud i det øvrige fredningsområde vil på denne baggrund og henset til de nuværende forhold på stedet være meget begrænset. Det ansøgte vil på denne baggrund ud fra en samlet vurdering
herefter ikke fremstå således i fredningsområdet, at det vil stride mod fredningens formål. Det ansøgte findes derfor at kunne tillades efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det ansøgte er ikke
hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte.
En meddelt tilladelse 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. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet,
jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5.
En 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.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder.

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:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
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 7. januar 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-067-2017 – Ansøgning om forlængelse af tidligere meddelt dispensation til opstilling
af 8 mobile skovtelte i Kellerisfredningen, Fredensborg Kommune.
Den tidligere meddelte dispensation:
Fredningsnævnet for Nordsjælland meddelte ved afgørelse af 18. december 2016 (sag nr. FN-NSJ061-2016) Skolen i Virkeligheden dispensation til, at der i Kellerisfredningen kunne opstilles 8 mobile skovtelte. Dispensationen var tidsbegrænset til at gælde i 1 år regnet fra fredningsnævnets afgørelse og meddelt på vilkår, at skovteltene udvendigt er farvedæmpet i forhold til omgivelserne og
tilpasset disse. I forbindelse med afgørelsen angav fredningsnævnet, at en række mobile enheder
(toiletvogn og udekøkkener) ikke krævede nævnets dispensation, idet disse var mobile og flyttes
efter brug.
Fredningsnævnets dispensationsafgørelse af 18. december 2016, hvortil henvises, er vedhæftet nærværende afgørelse og indgår som en integreret del heraf.
Ansøgningen:
Fredensborg Kommune har den 17. oktober 2017 fremsendt en ny ansøgning fra Skolen i Virkeligheden, hvorefter fredningsnævnets dispensation af 18. december 2016 ønskes forlænget i 1 år.
Af den medsendte ansøgningsmateriale fremgår, at det ansøgte skal anvendes til naturformidling.
Af ansøgningsmaterialet fremgår endvidere blandt andet:
”Skolen i Virkeligheden og Fredensborg Naturakademi indgår i grønt partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland med udgangspunkt i bl.a. Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
Vi ønsker i skoleåret 2017-18 at gøre forsøg med Naturakademikanon der delvis sker på matriklen.
Tilbuddet gælder for folkeskolerne i Fredensborg Kommune inkl. specialklasserne. Vi ønsker at
give eleverne større naturforståelse og klimabevidsthed gennem undervisning med involvering af
Naturstyrelsens medarbejdere og ved at inddrage naturen i alle fag. For at denne vision kan lykkes
har vi behov for at afprøve en naturkanon der omfatter nye undervisningsaktiviteter og hertil nødvendige undervisningsmidler og andet udstyr.
I den forbindelse søger Skolen i Virkeligheden om tilladelse til nedenstående:
1. Brug af 8 skovtelte eller 8 mandstelte godkendt af Naturstyrelsen til endagsovernatning på
hverdage i Holmeskov …, ca. 10 gange årligt eller græsplæne foran køkkenet på Planteavlsstationen. Teltene bliver pakket sammen efter brug og opbevares i vores lagerrum.
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Ideen i at opholde sig i skoven har til hensigt, at give eleverne større kendskab til naturen.
Overnatningen i skoven er grænseoverskridende og spændende for mange, og oplevelsen
præger dem for resten af livet. Målet er at kendskabet til naturen øger elevernes respekt for
naturen, og at de dermed passer bedre på den.
Fredensborg Kommune har ingen bemærkning til det ansøgte. Dog bemærkes det at Holmeskov ligger inde i fredningen, hvor der står at der ikke må opsættes telte, jf. § 4. Derfor
ansøges der om tilladelse fra Fredningsnævnet.
2. For at bibeholde områdets fauna og natur, kan der placeres mobil affalds- og toiletfaciliteter,
der kan flyttes efter behov, så de generer mindst muligt. Denne mobile enhed forventes at
være i drift ca. 20 gange om året, og flyttes altid væk fra området efter endt besøg.
Fredensborg kommune har følgende bemærkninger hertil.
Såfremt toiletvognen ikke opstilles (samme sted) i landskabet i mere end 6 uger, kræver denne ikke byggetilladelse eller landzonetilladelse. Såfremt at varigheden af den enkelte placering ikke er på mere end 1-3 dage, har kommunen ingen bemærkninger hertil. Fredensborg
Kommune vil dog mene at en sådan toiletvogn bør være i farver så den ikke står og ”skriger” i landskabet. Såfremt den bliver opmagasineret på ejendommen, bør den placeres inden for den eksisterende bygningsmasse eller på parkeringsarealet, eller inden i en af bygningerne. Såfremt den opmagasineret uden for, må fredningsnævnet vurdere om der er i
strid med fredningens § 4.
Vi benytter allerede bålhytten til forløb med klimaplanteskole og bi forløb i samarbejde med Naturstyrelsen. Her planter vi træer, ser på klima, arbejder med vild mad og underviser i biernes liv.
Vi vil i det kommende skoleår få besøg af 90 klasser fordelt over året. Nogenlunde det samme som i
dag.
Forsøgsordningen skal ses i forlængelse af de nuværende grønne aktiviteter og i forbindelse med
Fredensborg Naturskoles Klimaplanteskole samt samarbejdet med Naturstyrelsen i vores grønne
partnerskab.
Der er i 2014 givet dispensationstilladelse til at opføre en bålhytte på området
http://www2.blst.dk/nfr/08005.00.pdf ud fra samme formål.
Vi mener at det ansøgte vil forbedre offentlighedens (eleverne/forældrene som borgere) mulighed
for ophold og oplevelser i det fredede område. Det vil hermed understøtte og forbedre formidlingen,
af det fredede områdes oplevelsesværdier til offentligheden.
Vedhæftet finder I tilsagn fra Naturstyrelsen, som støtter op om tiltaget i forhold til undervisningen
og jf. deres tidligere ansøgning.”
Høringssvar:
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 7. december 2017 oplyst, at foreningen ikke har indvendinger mod en fornyelse af dispensationen med ca. 1 år.
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Miljøstyrelsen har den 14. december 2017, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, henvist til og anført i overensstemmelse med styrelsens høringssvar afgivet i forbindelse med fredningsnævnets tidligere afgørelse.
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 forstår den nu fremsendte dispensationsansøgning som en ansøgning tilsvarende
den, som er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 14. december 2017 under sagsnummer FNNSJ-061-2016. Af tilsvarende grunde, som er angivet i fredningsnævnets tidligere afgørelse, findes
det ansøgte at kunne tillades ved dispensation. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Den nu meddelte dispensation er
meddelt på samme vilkår, som angivet i fredningsnævnets tidligere afgørelse, hvortil henvises, og
med tilsvarende placeringssted, som angivet i fredningsnævnets tidligere afgørelse. Dispensationen
er tidsbegrænset i 1 år regnet fra dateringen af denne afgørelse.
Som angivet i forbindelse med afgørelsen af 14. december 2016 bemærker fredningsnævnet på ny,
at der i forbindelse med nærværende afgørelse ikke er taget stilling til, hvorvidt det ansøgte kan
tillades i en længere årrække eller permanent.
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 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:
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
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 13. marts 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-003-2018 – Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig byggeplads på naboejendommen til ejendommen beliggende Humlebæk Strandvej 21, matr. nr. 1 ck Krogerup,
Humlebæk, Fredensborg Kommune.
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes indstilling:
Fredensborg Kommune har den 18. januar 2018 fremsendt en ansøgning til Fredningsnævnet for
Nordsjælland, idet der ønskes fredningsnævnets dispensation, således at der kan etableres en midlertidig byggeplads i forbindelse med et byggeprojekt på ovennævnte ejendom. Af henvendelsen
fremgår blandt andet:
”Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra arkitekt Jesper Brask i forbindelse med
en verserende byggesag på Humlebæk Strandvej 21. Bygherren ønsker midlertidigt at anvende en
del af nabogrunden, som ejes af Naturstyrelsen, til byggepladsformål.
Jesper Brask har oplyst, at Naturstyrelsen har vurderet at det ansøgte forudsætter en dispensation fra
Kellerisfredningen. Ifølge Jesper Brask er Naturstyrelsen positivt indstillet til det ønskede, og har
anmodet om at kommunen sender en udtalelse om sagen til Fredningsnævnet.
Kommunen vil foreslå at Naturstyrelsen stiller krav om, at bygherren udfører en fotodokumentation
af forholdene før og efter anvendelsen.
Udtalelse
Fredensborg Kommune tilslutter sig vurderingen af, at det ønskede forudsætter en dispensation fra
fredningens § 13, som bestemmer: ”… arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der
ikke må opføres (bygninger og) anlæg, der kan virke misprydende … og eventuel hegning må ikke
hindre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder”.
Fredensborg Kommune vurderer, at Fredningsnævnet har mulighed for at meddele en dispensation,
eftersom der ikke er tale om en permanent løsning.
Fredensborg Kommune kan anbefale det ønskede, uanset at der er tale om en anvendelse og et fysisk anlæg som har en markant visuel påvirkning på omgivelserne på stedet, og en indhegning som
forhindrer offentlighedens adgang. Kommunen lægger vægt på, at der er tale om en midlertidig løsning i et mindre hjørne af grunden, som efter en samlet vurdering kan accepteres.
Fredensborg Kommune anbefaler, at der fastsættes en begrænsning på 6 måneder til den midlertidige periode området kan anvendes til byggepladsforhold, og at der stilles vilkår om at arealerne tilbageføres til deres oprindelige tilstand efter nærmere aftale med Naturstyrelsen.
I forbindelse med henvendelsen til fredningsnævnet er medsendt nedenstående placeringsskitse for
det ansøgte:
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3

Høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 20. februar 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til etablering af en midlertidig byggeplads på et areal omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af kystkilen ved Kelleris.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen. Miljøstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at da
den ansøgte midlertidige byggeplads etableres på et areal ejet af Naturstyrelsen, så er Naturstyrelsen
tilsynsmyndighed på arealet og ikke kommunen.
Det fremgår af kommunens skrivelse, at Naturstyrelsen er indforstået med ansøgningen.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. …
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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, at det ansøgte er tidsbegrænset og af midlertidig karakter og således
ikke varigt medfører ændringer af eller påvirker det fredede område. Det ansøgte er arealmæssigt af
begrænset størrelse. Det ansøgte findes på denne baggrund og efter en samlet, konkret vurdering
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. Dispensationen er tidsmæssigt begrænset til 6 måneder regnet fra endelig afgørelse og er betinget af, at der efter byggepladsens ophør
efter anvisning fra tilsynsmyndigheden for fredningen sker fuld reetablering til de nuværende forhold.
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.
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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.
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Arkitekt Jesper Brask, mail: jb@brask-leonhardt.dk
Naturstyrelsen, att: Jan Kidholm Christensen, mail: jkc@nst.dk
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Miljøstyrelsen
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.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 19/00001. Klik her for at se afgørelsen.

Den 21. oktober 2018 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-042-2018 – Spørgsmål af pleje af sti på ejendommen matr. nr. 5e og 10 Øverste Torp
By, Humlebæk, beliggende Kellerisvej 57, 3490 Kvistgård, Fredensborg Kommune, i relation
til fredningen af Kystkilen ved Kelleris.
Fredningen:
Ovennævnte ejendom er omfattet af fredningsafgørelse af 30. juli 2008 fra Natur- og Miljøklagenævnet, nu Miljø- og Fødevareklagenævnet, om fredning af Kystkilen ved Kelleris. Fredningen har
til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at
sikre udsigtsforholdene i kilen samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift. Det i forbindelse
med fredningsafgørelsen udarbejdede fredningskort, der angiver det fredede område, blev ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2016 præciseret. Et kortudsnit af det præciserede fredningskort er gengivet nedenfor i denne afgørelse.
Af fredningsafgørelsens § 11 om naturpleje i det fredede område fremgår blandt andet, at plejemyndigheden (Fredensborg Kommune) har ret til at foretage naturpleje, herunder afgræsning, høslet,
fjernelse og/eller etablering af beplantninger bl.a. med det formål at genskabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet i kystkilen. Forinden pleje iværksættes, skal myndigheden udarbejde plejeplan, der skal tilsendes de berørte ejere til orientering. Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer
og med ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Der er i forbindelse hermed henvist til de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede arealer, på fredningstidspunktet Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006, nu bekendtgørelse nr.
924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.
Supplerende om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2016 om præcisering
af fredningskort samt om udbetaling af erstatning:
Af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2016 fremgår blandt andet:
”Naturklagenævnet (nu Natur- og Miljøklagenævnet) traf den 30. juli 2008 afgørelse om fredning af
kystkilen ved Kelleris og om erstatning i anledning af fredningen. Afgørelsen om fredning var vedlagt et fredningskort.
Natur- og Miljøklagenævnet er efter henvendelse fra Fredensborg Kommune blevet opmærksom på,
at der er behov for at præcisere dele af fredningskortet fra 2008.
Behovet for at præcisere fredningskortet skyldes, at det kortmateriale, som Naturklagenævnet anvendte ved udarbejdelsen af fredningskortet, ikke indeholdt tilstrækkelige og retvisende oplysninger
om de lokale forhold. Præciseringerne drejer sig om fredningskortets angivelse af eksisterende stier
og skovarealer.
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Natur- og Miljøklagenævnet finder derfor, at fredningskortet bør præciseres bl.a. for at sikre et klart
grundlag for administrationen af fredningen og for eventuel naturpleje i henhold til fredningen.
Angivelse af stier
Det følger allerede af fredningens § 9, at eksisterende stier i fredningsområdet skal opretholdes. På
det fredningskort, som fredningsnævnet udsendte sammen med sin afgørelse den 27. marts 2006,
var der angivet en række stier.
Naturklagenævnet stadfæstede den 30. juli 2008 bestemmelsen om opretholdelse af eksisterende
stier uden ændringer. Naturklagenævnets fredningskort 2008 indeholder imidlertid ikke en angivelse af eksisterende stier, og der er ved en fejl ikke tilkendt erstatning for fredningens bestemmelse
om fastholdelse af eksisterende stier.
…
På den baggrund fremsendte Natur- og Miljøklagenævnet den 18. november 2015 fredningskortet
fra Naturklagenævnets afgørelse fra 2008 sammen med et udkast til et præciseret fredningskort til
de berørte lodsejere og myndigheder mv.
På udkastet var der - på grundlag af tidligere kortmateriale og en besigtigelse i området - tilføjet en
angivelse af eksisterende stier i fredningsområdet.
…
Der er indkommet bemærkninger fra to private lodsejere og fra Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune samt fra Naturstyrelsen.
…
Grethe Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen (ejer af matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp By,
Humlebæk) er af den opfattelse, at stien på deres ejendom ikke er omfattet af fredningen, og at Natur- og Miljøklagenævnet ikke nu kan beslutte andet. Nævnet er ikke en besluttende myndighed,
men alene klagemyndighed, og endvidere kan en fredning ikke ændres, uden at procedurereglerne
iagttages.
På grund af den tid, der er gået, har ejerne en forventning om, at stien ikke længere er omfattet af
fredningen. Stien eksisterer heller ikke længere i marken. Den er de facto nedlagt.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse om erstatning
Natur- og Miljøklagenævnet har på baggrund af tidligere kortmateriale, en besigtigelse af området
samt de indkomne høringssvar udarbejdet vedlagte fredningskort med angivelse af eksisterende
stier i fredningsområdet. …
Natur- og Miljøklagenævnet skal bemærke, at der er alene tale om en præcisering af de faktiske
forhold på fredningstidspunktet og kun for så vidt angår stier og skovarealer.
Fredningskortet erstatter det fredningskort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli
2008.
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For så vidt angår stien på ejendommen matr.nr. nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Humlebæk skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at stien var omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 27. marts
2006 om fastholdelse af eksisterende stier og tillige var angivet på det fredningskort, der blev udsendt sammen med fredningsnævnet afgørelse. Ved afgørelse af 30. juli 2008 stadfæstede Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse om fastholdelse af eksisterende stier. Der er ved Natur- og
Miljøklagenævnets nuværende præciserede fredningskort ikke ændret herved.
Nævnet skal endvidere bemærke, at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 26 og § 26 a gælder ved siden af fredningens bestemmelser om veje og stier. Ifølge § 26 a må nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til særlige udsigtspunkter,
kulturminder o. lign. tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. oktober 2004. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed og skal herunder påse at fredningsbestemmelser bliver overholdt.
…
Som det fremgår af Naturklagenævnets erstatningsafgørelse af 30. juli 2008 er de private lodsejere
ved en fejl ikke tilkendt erstatning for fastholdelse af eksisterende stier på deres respektive ejendomme.
Natur- og Miljøklagenævner fastsætter i den anledning i overensstemmelse med praksis erstatning
for fastholdelse af eksisterende stier til 15 kr./lb./ meter.
Erstatningen fastsættes herefter som følger:
Grethe Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen (ejer af matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp By,
Humlebæk) 376 meter sti a 15 kr./lb./meter
5.640 kr.”
Plejeplan:
Den for sagen relevante plejeplan, der er vedhæftet og indgår som en del af fredningsnævnets afgørelse, er fastsat af Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune, der er pleje- og tilsynsmyndigheder for det fredede område.
Af plejeplanen fremgår blandt andet:
”3.6 Trampestier
Området indeholder som førnævnt en del mindre stier, såkaldte trampestier - uden egentlig belægning. Trampestierne opretholdes af færdslen på stien. I de tilfælde hvor færdsel ikke er nok til at
holde stien åben, kan der efter behov suppleres med op til 4 slåninger om året af stierne. I de tilfælde, hvor stierne er groet til kan der ske fældning af opvækst, evt. rodknusning og udlægning af træflis til markering af stitracéet.
Fredensborg og Helsingør Kommuner har mulighed for at pleje de stier på private arealer, som er
angivet på Naturklagenævnet præciseret kort fra 1. september 2016.
Vedligehold af private markveje, asfalterede private veje og kommunale veje reguleres ikke af plejeplanen.
…
4.11 Delområde 11. Trampesti langs med skovdige, syd for Holmeskov
Matr.nr. 5e Øverste Torp By, Humlebæk
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Eksisterende forhold 2014
Delområdet udgøres af en trampesti syd for skovdiget, der afgrænser Holmeskov. Trampestien var i
2014 delvis spærret af en bom foran stien. Stien var groet til med opvækst af træer.
Målsætning
Åben trampesti med henblik på at sikre offentlighedens adgang til fods og på cykel, jf. fredningens
§ 10. Stien er markeret på Natur- og Miljøklagenævnets præciseret fredningskort fra 2016. Trampestien skaber forbindelse via indkørslen til Kellerisvej 51 og en markvej til Planteavlsstationens åbne
arealer sydøst for ejendommen.
Metoder
Trampestiens retableres ved fældning af opvækst, evt. rodknusning for at forhindre genvækst og
fremkommelighed på stien. Der kan evt. udlægges flis på stien for at markere stitracéet. Hvis færdsel ikke er nok til at holde stien åben, kan der efter behov suppleres med op til 4 slåninger om året af
stien. Der fjernes nedfaldne grene og væltede stammer efter behov.”
Den indbragte sag om pleje:
Fredensborg Kommune tilskrev den 7. maj 2018 (sagsnr.18/6560) Fredningsnævnet for Nordsjælland blandt andet således:
”Fredensborg Kommune har den 20. marts 2018 truffet afgørelse om at pleje en tilgroet sti langs
med diget syd for Holmeskov på ovennævnte ejendom skal plejes (bilag 1). Stien skal plejes så det
igen bliver muligt for offentligheden at færdes til fods og på cykel på sien.
Ejerne Grethe Kirk Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen har den 3. april 2018 gjort indsigelse mod den forestående pleje og har bedt om at sagen forelægges for Fredningsnævnet for Nordsjælland ….
Ejendommen er beliggende indenfor fredningen Kelleris Kystkile. Den ovennævnte sti er vist på
Natur- og Miljøklagenævnets berigtiget fredningskort dateret 1. september 2016 (se mere under
sagens baggrund). Kommunen kan foretage pleje på private og kommunale arealer indenfor fredningen, når plejen har til formål at sikre de værdier området er fredet for. Plejen skal udføres efter
en vedtagen plejeplan. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 15. august 2017 vedtaget en plejeplan for private og kommunale arealer i Kelleris Kystkile vest for Kystbanen …
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (Bek. nr. 924 af
27/06/2016) § 1, stk. 1 og 3. Plejen vil blive udført, som beskrevet i kommunens plejeplan.
Plejen vil bestå i, at trampestien retableres ved fældning af opvækst og evt. rodknusning for at forhindre genvækst og sikre fremkommelighed på stien. Der vil, hvis det er nødvendigt, blive udlagt
flis på stien for at markere stitracéet. Det fældede materiale vil blive fliset eller fjernet. Kommunen
vil efterfølgende supplere med op til 4 slåninger om året for at holde stien åben for offentlighedens
færdsel. Der vil også blive fjernet nedfaldne grene og væltede stammer efter behov.
De steder, hvor skovbrynet vokser langt ind over stien, vil skovbrynet blive løftet ved at beskære de
nederste grene. Der er lavet aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland om dette.
Stien vil blive placeret i det oprindelige tracé. Kommunen skal gøre opmærksom på, at et areal
svarende til 1,5 m på ydersiden af diget sædvanligvis medregnes til diget.
Sagens baggrund
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt traf den 27. marts 2006 afgørelse om fredning af Kelleris
Kystkile. Afgørelsen blev efterfølgende stadfæstet af Naturklagenævnet den 30. juli 2008. Natur- og
Miljøklagenævnet har efterfølgende den 1. september 2016 efter henvendelse fra kommunen berigtiget fredningskortet med angivelse af bl.a. stier, som ved en fejl ikke var angivet på Naturklagenævnets fredningskort fra 2008 (bilag 4).
Natur- og Miljøklagenævnet anførte i den forbindelse at:…” der er alene tale om en præcisering af
de faktiske forhold på fredningstidspunktet og kun for så vidt angår stier og skovarealer. Fredningskortet erstattet det fredningskort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008
(bilag 5)”.
Det anføres desuden: ”For så vidt angår stien på ejendommen matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp By.
Humlebæk skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at stien var omfattet af fredningsnævnet afgørelse af 27. marts 2006 om fastholdelse af eksisterende stier og tillige var angivet på det fredningskort, der blev udsendt sammen med fredningsnævnets afgørelse. Ved afgørelse af 30. juli
2008 stadfæstede Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse om fastholdelse af eksisterende
stier. Der er ved Natur- og Miljøklagenævnets nuværende præciserede fredningskort ikke ændret
herved.”
Kommentering af ejers indsigelse
Det forhold at der findes en ældre deklaration fra 1876, som kun har givet naboen ret til at færdes
henover Kellerisvej 57 tilsidesætter ikke fredningsnævnet eller naturklagenævnets afgørelse om, at
offentligheden nu har ret til at færdes på stien. Det har heller ikke betydning for sagen om der er tale
om en trampesti og/eller en kirkesti. Derfor benævnes stien heller ikke som kirkesti i kommunens
plejeplan.
Sag om spærring af stien
Kommunen skal gøre opmærksom på, at der siden 2014 har verseret en sag om spærring af stien
med bom. Kommunen har som myndighed ift. naturbeskyttelseslovens § 26a politianmeldt ejerne
for at ikke at efterkomme et påbud om at retablere stien i juni 2016. Kommunen har den 12. marts
2018 trukket politianmeldelsen tilbage pga. mangler og fejl i kommunens sagsbehandling. Sagen
skal derfor gå om. Kommunen vil i maj måned fremsende nyt varsel om påbud om overtrædelse af
fredningens bestemmelser §9 og §10 samt naturbeskyttelseslovens § 26.
Stien har ved kommunens tidligere behandling af lukning af stien været angivet som en ”kirkesti”,
da det var oplyst i den oprindelige anmeldelse.
Anbefaling til Fredningsnævnet
Kommunen skal anbefale, at Fredningsnævnet for Nordsjælland træffer afgørelse om at stien retableres, som beskrevet i kommunens plejeplan, samt at der kan ske slåning af trampestien op til 4 gange årligt og fjernelse af nedfaldne grene mm. Plejen vil sikre at offentligheden igen får mulighed for
at færdes på stien til fods og på cykel.
Kommunen er indstillet på at opsætte oplysningsskilte i hver ende af stien, der præciserer de eksisterende regler om offentlighedens færdsel og færdsel med hund. Naturstyrelsen Nordsjælland har
tilkendegivet, at de er indforstået med, at der etableres en ridetracé i Holmeskov, såfremt stien på
Kellerisvej 57 retableres for offentligheden.”
Af Fredensborg Kommunes afgørelse af 21. marts 2018 om pleje af den sagen omhandlede sti fremgår blandt andet:
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”Kelleris kystkile er omfattet af fredning, jf. Fredningsnævnets afgørelse af 27. marts 2006 og Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008. Det fremgår af fredningsafgørelsens § 9, at eksisterende
stier i fredningen skal opretholdes. Natur- og Miljøklagenævnet har den 1. september 2016 præciseret fredningskortet. På det præciserede fredningskort er stien på ovennævnte ejendom markeret (bilag 1).
I henhold til bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (Bek. nr. 924 af 27/06/2016) § 1,
stk. 1 og stk. 3 kan kommunen gennemføre pleje på fredede, ikke statslige arealer, når dette tjener
til opnåelse af formålet med fredningen og ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Plejen kan
gennemføres med ejers og brugers samtykke eller efter tilladelse fra Fredningsnævnet.
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 10, at plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje efter
en plejeplan.
Fredensborg Kommunes Plan -, Miljø- og Klimaudvalg godkendte den 15. august 2017 Plejeplan
for kommunale og private arealer i Kelleris Kystkile vest for kystbanen.
Inden kommunen gennemfører plejeforanstaltninger, skal ejer og bruger underrettes om plejen og
om, at ejer eller bruger selv kan foretage plejen inden for en nærmere angiven frist. Hvis ejer eller
bruger selv vil foretage plejen, skal dette meddeles kommunen inden 4 uger fra modtagelse af denne
afgørelse,, jf. bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, § 1, stk. 4.
Kommunen forespurgte i brev af 26. september 2017, hvorvidt I var interesseret i, at kommunen
foretog pleje af ovennævnte sti. Jeres advokat svarede i brev af 3. oktober 2017, at I kun vil lade
stien åbne på betingelse af, at stien kun åbnes for færdsel af naboen, i maksimalt 1 meters bredde fra
skovdiget samt ved opsætning af bomme i hver ende af stien.
Kommunen har i brev af 5. oktober 2017 til jeres advokat oplyst: ”Kommunen kan ikke tiltræde
vilkårene for retablering af stien, hvilket ville betyde en lukning af stien for andre end naboen. Det
er kommunens vurdering, at det vil være i uoverensstemmelse med fredningsbestemmelserne for
Kelleris Kystkile, jf. Natur – og Miljøklagenævnets præcisering af fredningskortet fra 1. september
2016”.
Kommunen vil foretage pleje af den tilgroede sti på jeres ejendom inden 1. juni 2018. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (Bek. nr. 924 af
27/06/2016) § 1, stk. 1 og 3. Plejen vil blive udført, som beskrevet i Plejeplan for private og kommunale arealer i Kelleris Kystkile vest for Kystbanen (bilag 2).
Plejen vil blive udført, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer, jf. bekendtgørelsen om pleje af fredede arealer og tilsyn, § 1, stk. 2.
Plejen vil, som det fremgår af plejeplanen, bestå i, at trampestien retableres ved fældning af opvækst og evt. rodknusning for at forhindre genvækst og sikre fremkommelighed på stien. Der vil,
hvis det er nødvendigt, blive udlagt flis på stien for at markere stitracéet. Det fældede materiale vil
blive fliset eller fjernet. Kommunen vil efterfølgende supplere med op til 4 slåninger om året for at
holde stien åben for offentlighedens færdsel. Der vil også blive fjernet nedfaldne grene og væltede
stammer efter behov.
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De steder, hvor skovbrynet vokser langt ind over stien, vil skovbrynet blive løftet ved at beskære de
nederste grene. Der er lavet aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland om dette.
Stien vil blive placeret i det oprindelige tracé. Kommunen skal gøre opmærksom på, at et areal
svarende til 1,5 m på ydersiden af diget sædvanligvis medregnes til diget.”
Ejendomsejernes skriftlige indlæg:
Ejendomsejerne har i forbindelse med Fredensborg Kommunes og fredningsnævnets behandling af
plejespørgsmålet afgivet skriftlige høringssvar:
Af høringssvar af 3. april 2018 til Fredensborg Kommune fremgår blandt andet:
”Som svar på Deres skrivelse af 21. marts 2018, skal vi hermed gøre indsigelse imod den af Fredensborg Kommune afsagte afgørelse vedr. den såkaldte sti langs sydsiden af Holmeskov.
Vi anerkender, at der er foretaget en fredning af området, men vi anerkender ikke, at der har været
en offentlig sti på det pågældende sted. Det eneste, der har været er en adgang for naboen, Kellerisvej nr. 51 (matr.nr. 8a, Toelt), som jf. deklaration lyst den 13.09.1876 har haft en særskilt ret til at
færdes på området enten langs matr. nr 10, Toelts nordøstende eller mod den sydvestlige ende. Retten vedrørte adgangen til overdrevslodden fra (nu nedlagte) Bregnstrupgaard, matr. nr. 5e, Øverste
Torp.
Vores påstand er således
 At gennemgangen alene (og kun sporadisk) har været anvendt af ejeren af matr. nr. 8a, Toelt.
 At der reelt aldrig har været en sti på det pågældende sted, hvilket også bekræftes af kommunens anvendelse af ordet ”trampesti”, der angiver en sti, der hverken er anlagt eller markeret.
 At det i sagen nævnte navn på stien ”Kirkestien” må bero på en fejltagelse, da stien ikke fører til nogen kirke (Torpen kapel er jo ingen kirke og i øvrigt ret ny). Måske nogen engang
har gået ad den nordligste del over matr, nr. 8a, Toelt og derfra til venstre gennem Holmeskov, således at man ad den vej kunne komme til Humlebæk Kirke via nuværende Krogerupvej.
 At stien kun optræder på alle ældre kort over området frem til matr. nr. 5e ’s sydgrænse,
hvilket bekræfter, at den kun har været anvendt af ejeren af matr.nr. 8a – hvilket bekræftes
af målebordsbladene fra 1857, 1880, 1898, 1915, 1933 og 1948. På 4 cm kortet fra 1968 og
senere er der sket ikke angivet hverken sti eller vej langs sydsiden af Holmeskov – ej heller
til matr. nr. 10.
 At stien ikke har været anvendt alene af den grund, at matr. nr. 5e ikke siden begyndelsen af
1900-tallet (måske før) har tilhørt matr. nr. 8a, men derimod har været drevet sammen med
min matrikel, nr. 10, Toelt (tilhørende planteskolefamilien Poulsen).
 At stien syd for matr. nr. 5 e er opfundet til lejligheden i forbindelse med fredningssagen.
Vi ønsker derfor ikke at kommunen gennemfører den såkaldte plejeplan af arealet og vi skal i stedet
anmode om at få sagen behandlet i Fredningsnævnet.”
Af høringssvar af 20. juni 2018 til fredningsnævnet fremgår:
”I anledning af Deres skrivelse af 5. juni 2018 skal vi hermed supplere vores tidligere indsigelse
mod afgørelse om pleje af tilgroet sti m.v. på matr. nr. 5 e og 10, Øverste Torp.
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1. Vi er af den klare opfattelse at den sti, som sagen drejer sig om reelt aldrig har eksisteret –
eller i alt fald ikke eksisteret i mange år – også længe før fredningssagen påbegyndtes. Se
dokumentation herfor i vedhæftede bilag.
2. Der var som tidligere omtalt en sti til matr. nr. 10 med adgang for naboejendommen (Holmegaard), men da arealet i begyndelsen af 1900-tallet blev overtaget af den samme ejer som
matr. nr. 5 e, var der ikke længere grund til at have en sti/vej på den pågældende strækning.
Begge matrikler blev herefter i mange år benyttet til frugtplantage (Poulsens Planteskole).
3. Efter denne planteskoles ophør, blev arealet bortforpagtet og der var stadig ingen grund til at
have en sti langs med skovkanten, hvad der da heller ikke var. Nogle traktorspor som er naturlige ved landbrugsdrift bør ikke forveksles med en sti eller vej. Forpagtningen ophørte
31.07.1997, efter at vi havde overtaget ejendommen 1½ år tidligere.
4. I de første år af vor ejerperiode, var der imidlertid en tiltagende selvbestaltet trafik langs
skovgærdet, af bl.a. rideheste, hundeluftere og diverse befordringsmidler. For at hindre
færdsel på privat ejendom, opsatte vi i 2000/2001 skilt og bom ved skellet til Holmegaard.
5. Som tidligere nævnt viser de kort, der normalt lægges til grund for eksisterende forhold i
fredningssager - nemlig målebordsblade og 4 cm kort - da heller ingen sti langs skovkanten i
nyere tid. 4 cm kortene fra 1968, 1975, 1985 og 1993-94 har ingen markering af en sti eller
vej på hele strækningen mellem Holmegaard og Nederste Torpen.
6. At nogen har tiltaget sig ”ret” til at færdes ad en ”trampesti” langs skovbrynet kan ikke lægges til grund for at hævde, at der har eksisteret en sti det pågældende sted.
7. Alle kort fra årene 1857 til 1996 viser heller INGEN sti fra matr. 10’s sydøstskel og videre
langs skovkanten til Nederste Torpen (matr. nr 2 fi, Nederste Torp). En sti på denne strækning har m.a.o. heller ikke eksisteret og er opfundet til brug for fredningssagen.
8. Da fredningen blev vedtaget i 2008 var kendelsen ledsaget af et kort, der IKKE viser en sti
på den pågældende strækning – hvilket er ganske naturligt: der var ingen sti.
9. Med en skrivebordsøvelse i 2016 ændrer myndighederne imidlertid fakta – kalder det en fejl
- og bestemmer, at der nu skal være en sti langs Holmeskoven. En sådan ændring bør kun
kunne ske ved gennemførsel af en ny fredningssag, hvor der bliver foretaget en ekspropriation af marken på det pågældende sted.
10. Kommunens replik af 7. maj forholder sig imidlertid slet ikke til disse forhold, men fremturer som om sagens behandling i Fredningsnævnet er uden betydning. Kommunen truer tilmed med et påbud så sent som i skrivelse af 14. juni 2018 med anmeldelse til politiet. Vi anser dette for dårlig forvaltningsskik, da kommunen i samme skrivelse nævner at de er bekendt med, at sagen p.t. er under behandling i fredningsnævnet.
11. I samme skrivelse erkender kommunen indirekte, at der ikke er tale om en kirkesti, således
som det tidligere i sagen har været nævnt. Alene dette punkt er meget væsentligt for forståelsen af den påståede stis historie – eller mangel på samme!
Som bilag fremsendes kopi af 4 cm kortene fra hhv. 1968, 1975,1985 og 1993-94, der alle tydeligt
viser, at der ingen vej eller sti er på det pågældende areal.”
Andre skriftlige høringssvar
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har den 25. juni 2018 oplyst, at foreningen kan tilslutte sig Fredensborg Kommunes redegørelse og indstilling i sagen.
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Miljøstyrelsen har den 14. juni 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet
følgende:
”Der søges om dispensation til gennemførelse af plejeforanstaltning på en ejendom omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 39. juli 2008 om fredning af kystkilen ved Kelleris og Natur- og Miljøklagenævnets præcisering af 1. september 2016 – præcisering af fredningskort samt udbetaling af
erstatning.
Følgende er uddrag af Naturklagenævnets afgørelse af 39. juli 2008 om fredning af kystkilen ved
Kelleris:
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Følgende er uddrag af Natur- og Miljøklagenævnets præcisering af 1. september 2016 – præcisering
af fredningskort samt udbetaling af erstatning:

Følgende er udsnit af fredningskort fra henholdsvis fredningsnævnets afgørelse og fra Natur- og
Miljøklagenævnets præcisering:
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Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst af kommunen.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød linje. …
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen har fulgt proceduren i bekendtgørelse om pleje af
fredede arealer og tilsyn i forbindelse med realisering af kommunens plejeplan for området. Den af
kommunen ønskede pleje synes ikke at stride mod fredningens formål og vurderes i øvrigt at være i
overensstemmelse med fredningens intentioner om at sikre offentlighedens adgang. Spørgsmålet
om stiens eksistens vurderes at være afgjort i forbindelse med Natur- og Miljøklagenævnets præcisering af 1. september 2016.
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.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 24. september 2018 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen deltog 1 af ejendommens ejere samt repræsentanter fra Fredensborg Kommune
og Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling.
Under besigtigelsen blev de relevante dele af ejendommen beset og stiføringen påvist. Den i fredningsafgørelsen udlagte sti fremtræder ikke således, at sædvanlig stianvendelse kan finde sted.
Det blev fra ejerside blandt andet oplyst, at ejendommen er på ca. 11 ha. Det er erfaringen, at der i
strid med gældende bestemmelser i stort omfang blandt andet rides og motorkøres på ejendommen,
ligesom der i vid udstrækning luftes løsgående hunde. Dette sker også meget tæt på ejendommens
beboelse. Der er derfor i et vist omfang foretaget hegning på ejendommen af hensyn til beskyttelse
af ejers privatliv. Tidligere skiltning er ikke blevet respekteret. Der er stianlæg i naboskoven (Holmeskov) med en næsten parallel stiføring. Ejer har forudsat, at den tinglyste stiadgang har rangeret
højere end fredningsafgørelsen og dermed sat fredningsafgørelsen ude af kraft.
Kommunens repræsentanter oplyste, at den påtænkte pleje er begrundet ud fra ønsket om at sikre
offentligheden den stiadgang, som følger af fredningsafgørelsen. Det sikrer de nuværende forhold
ikke. Der er indledt en dialog med Miljøstyrelsen omkring skiltningen i det fredede område, og man
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er positiv i relation til opsætning af skiltning i relation til den ejendom, som er omfattet af nærværende sag herunder i dialog med ejendomsejerne.
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening kunne støtte en sådan skiltning, som vurderes at være rimeligt begrundet.
De mødte henviste og anførte i øvrigt i det væsentligste i overensstemmelse med de skriftlige indlæg.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og
Hans Duus Jørgensen.
Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at det følger af fredningsafgørelserne, senest daværende
Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse af 1. september 2016, at den sagen vedrørende sti indgår
som en del af fredningen og således er omfattet af fredningens bestemmelser og dermed den plejeplan, der er fastsat i medfør af fredningsafgørelsens bestemmelser herom.
Efter bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1, stk. 5, træffer
fredningsnævnet afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltninger, når der ikke opnås enighed
om disse, mellem vedkommende kommunalbestyrelse og ejeren eller brugeren af en naturfredet
ejendom.
Det følger af fredningsbestemmelsernes § 11, at plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje,
herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger blandt andet med det formål at genskabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet i Kystkilen. Forinden pleje iværksættes,
skal plejemyndigheden udarbejde en plejeplan, der skal tilsendes de berørte ejere til orientering Pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke og i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.
Fredningen har blandt andet som formål at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel i
det fredede område. Til sikring heraf indeholder fredningsafgørelsen blandt andet en bestemmelse
om, at eksisterende stier skal opretholdes. Som angivet ovenfor omfatter fredningsafgørelsen den
sti, som der er tvist om under denne sag. Offentligheden har efter indholdet af fredningen blandt
andet ret til at færdes til fods og på cykel og til at opholde sig på stier. Offentlighedens mulighed for
adgang til ophold i det fredede område må ikke forringes eller forhindres.
De plejetiltag, som der under denne sag er til prøvelse, har til formål og skal sikre offentlighedens
faktiske mulighed for at gøre brug af en bestemt stistrækning i det fredede område.
Plejetiltagne, som Fredensborg Kommune ønsker at foretage, er i overensstemmelse med plejeplanens anvisninger for pleje af det pågældende stiareal.
Efter forholdene på stiarealet, der blandt andet er konstateret ved fredningsnævnets besigtigelse,
findes de af Fredensborg Kommune påtænkte plejeforanstaltninger at være hensigtsmæssige og
relevante. Fredningsnævnet har ikke grundlag for at statuere, at de af kommunen ønskede plejetiltag
er uproportionale eller på anden vis uhensigtsmæssige eller unødigt indgribende i forhold til ejendomsejerne.
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Fredningsnævnet finder endvidere efter oplysningerne fra Miljøstyrelsen at kunne lægge til grund,
at de påtænkte plejeforanstaltninger ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, eller at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4, i øvrigt er til hinder herfor.
Fredningsnævnet finder herefter grundlag for at kunne godkende de af Fredensborg Kommune ønskede plejeforanstaltninger.
Fredningsnævnet bemærker, at pleje skal ske uden udgift for den enkelte ejer. Ejerne har ret til selv
at udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist.
En meddelt tilladelse/godkendelse 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.
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.
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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:
Grethe Kirk Zøllner og Skjold Flemming Knold Nielsen, Kellerisvej 57, 3490 Kvistgård,
Mail: zoellner@mail.dk
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
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.

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 20. januar 2020 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-037-2019 – Ansøgning om lovliggørende tilladelse til at beholde et etableret læhegn
samt ansøgning om forlængelse af det etablerede læhegn på ejendommen matr. nr. 3a Tibberup by, Mørdrup, beliggende Gl. Tibberupvej 31B, 3060 Espergærde, Helsingør Kommune.
Ansøgningen, fredningen og Helsingør Kommunes udtalelse:
Helsingør Kommune har den 10. juli 2019 (sagsnr. 19/13326) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejeren af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets lovliggørende
dispensation til at bibeholde et etableret læhegn samt dispensation til at forlænge læhegnet. Af henvendelsen til fredningsnævnet fremgår blandt andet:
”Vi har modtaget vedlagte ansøgning om at beholde plantet læhegn og ansøgning om at forlænge
det yderligere i Kelleris fredningen.
Af fredningsbestemmelserne fremgår det bl.a.:
§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelig, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel.
Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
§ 8 Beplantning
Der må ikke foretages udsigtshæmmende tilplantninger, der medfører, at områdets oplevelsesmæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.

2

3
Fra Streetview 2018 med det åbne kig mellem læskur og eksisterende læhegn. Det åbnekig vil forsvinde ved plantning af læhegn.

4
2018

2019 område som er beplantet ses som lys jord midt i billedet.
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De plantede træer. Set mod nord/Hornbækvej.
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Helsingør kommune var blevet opmærksomme på de plantede træer og varslede derfor et påbud om
lovliggørelse den 10. maj 2019. Vi modtog efterfølgende vedlagte ansøgning.
Vurdering og anbefaling
Det er vores vurdering at udsigtsforholdene – navnlig fra Hornbækvej – vil blive forringet ved den
ønskede beplantning. På trods af de gode argumenter om optimering af landbrugsmæssige udnyttelse af arealet, læ og ly til dyrene, øget biodiversitet og CO2 reduktion med flere træer er det vores
vurdering at hensynet til landskabet og udsigten skal vægtes højere. Navnlig det forhold at bevarelse af udsigtsforholdene er nævnt i formålet med fredningen er tungtvejende.
Vi skal anbefale fredningsnævnet at meddele afslag til bibeholdelse af de plantede træer og afslag
til yder beplantning.”
Af den ovennævnte ansøgning fra ejendommens ejere fremgår blandt andet:
”Hermed ansøges om dispensation for at fortsætte levende hegn i Kelleris Kystkile. På fredningskortet er der angivet et levende hegn i skellet mellem matr.nr. 3a og 4a, som ophører ca. 200 meter,
inden fredningsgrænsen møder Espergærde. Der søges hermed om tilladelse til at fortsætte det levende hegn, så det forløber helt ud til fredningsgrænsen i mellem de to ejendomme. På denne måde
vil det levende hegn forløbe parallelt med de eksisterende levende hegn. Det nye levede hegn ændrer og slører ikke de nuværende markindelinger. Se markering på fredningskort.

Grønnegård I/S er et økologisk landbrug, hvor visionen er at producere kalvekød med fokus på dyrevelfærd, biodiversitet og bæredygtighed. Ved at fortsætte det levende hegn, optimeres den landbrugsmæssige udnyttelse af arealet. Det levende hegn giver læ og ly til afgræssende kvæg. Flere
træer og mere bevoksning vil give bedre vilkår for områdets insekt- fugleliv og dermed højne biodiversiteten og dyrelivet generelt. Derudover er Grønnegård I/S bevist om de klimamæssige udfordringer i oksekødsproduktionen. Derfor ønsker Grønnegård I/S at anvende mulige virkemidler til at
nedbringe udledningen af drivhus gasser. Flere træer på ejendommen vil tælle positivt i forhold til
udledning af drivhusgasser og vil derfor være gavnligt i forhold til produktionens klimabelastning.
Grønnegård I/S beklager, at fortsættelsen af det levende hegn allerede er påbegyndt. Dette skyldes,
at Grønnegård I/S valgte at imødekomme naboers ønske om at flytte træer foran dem. Vi ønskede at
genbruge disse træer. De er derfor plantet, som en fortsættelse af det levende hegn.”
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Ejendomsejerne har til fredningsnævnet den 14. oktober 2019 supplerende oplyst, at fortsættelsen af
det levende hegn vil bestå af en variation af løvtræer som kan være eg, bøg, hassel, ahorn, kirsebær,
mirabel og slåen. De nævnte arter angives at findes i området samt i de eksisterende levende hegn i
fredningen. Det angives endvidere, at fortsættelsen af det eksisterende hegn ikke ændrer de nuværende markinddelinger. Højden på fortsættelsen af det eksisterende hegn angives over tid at tilpasse
sig det eksisterende hegn og områdets øvrige levende hegns højde. Ejendomsejerne har endvidere
tilsendt fredningsnævnet et supplerende indlæg:
”Vi er uforstående over Helsingør kommunes vurdering og anbefaling i forhold til tilladelse til at
beholde læhegn og forlænge det yderligere.
Helsingør kommune vurderer: at udsigtsforholdene – navnlig fra Hornbækvej – vil blive forringet
ved den ønskede beplantning. Dette undrer os, da der fortsat er frit udsyn over store åbne marker fra
hele Hornbækvej afhængigt af vores ønskede læbælte. Hvilken definition i Fredningsbestemmelsen
af frit udsyn lægger Helsingør kommune til grund for deres vurdering af frit udsyn fra Hornbækvej?
Derudover er Helsingør kommune imødekommende overfor beplantning langs med Hornbækvej.
Helsingør kommune skriver følgende i et høringssvar, der er afgivet til forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved
Søbækken i Espergærde samt forslag til tillæg 52 til Kommuneplan 2013-2025. Sidebeplantning af
Hornbækvej er en drøftelse, som tænkes inddraget, når Bebyggelsen ved Kelleris er undervejs/etableret. Der gøres opmærksom på, at et plantebælte ikke vil kunne opnå en bredde, der har en reel
støjdæmpende effekt. Afhængigt af denne beplantning, som Helsingør kommune påtænker at etablere langs med Hornbækvej, vil vores fortsatte læbælte være helt eller delvist skjult fra Hornbækvej.
Helsingør kommunes vision 2030 er endvidere, at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og
handle klimavenligt. Fortsættelse af læbæltet med flere træer og mere bevoksning vil give bedre vilkår for områdets insekt- og fugleliv og dermed højne biodiversiteten og dyrelivet generelt. Flere
træer vil desuden tælle positivt i forhold til klimabelastning. Vi vurderer derfor, at fortsættelse af
læbæltet er i overensstemmelse med Helsingør kommunes vision 2030.
…
Vi vurderer, at vi skaber mere natur, etablerer bedre vilkår for vores landbrugsdrift, og at der fortsat
er frit udsyn fra Hornbækvej, selvom vi fortsætter det levende hegn.”
Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 15. august 2019, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til at etablere et levende hegn mellem matr.nr. 3a og 4a begge Tibberup
By, Mørdrup. Det fremgår ikke af ansøgningen hvordan et sådan hegn kommer til at se ud, samt
hvilke træarter der tænkes plantet.
Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30-07-2008 om
fredning af Kelleris Kystkilen
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
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På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød streg. Fredet areal er vist med skravering. …
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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, der er
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens
bilag 5.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 25. november 2019 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog ejendommens ejer og repræsentanter fra
Helsingør Kommune.
Under besigtigelsen blev ansøgningsstedet og de nærmeste omgivelser beset.
Den ansøgte, delvist etablerede beplantning blev påvist. Den ansøgte beplantning vil blandt andet
være synlig fra Hornbækvej.
Det blev oplyst, at den allerede etablerede del af den ansøgte beplantning er foretaget med flyttede
træer. Træerne skal blandt andet danne læ i forhold til et skur til dyr.
De mødte henviste i øvrigt i det væsentlige til de skriftlige indlæg i sagen og anførte i overensstemmelse hermed.
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Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Nina Uhland Kristensen.
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.
Fredningen har blandt andet til formål at sikre udsigtsforholdene i det fredede område. Det fremgår
endvidere af fredningens bestemmelser, at det fredede område med nærmere angive undtagelser
skal bevares i sin nuværende tilstand. Til sikring af fredningsformålet er det blandt andet bestemt, at
der ikke må etableres læhegn, der kan virke udsigtshindrene, ligesom der ikke må foretages udsigtshindrene tilplantninger, der medfører, at områdets oplevelsesmæssige kvaliteter forringes. Tilplantning må kun ske i forbindelse med landskabspleje og efter fredningsnævnets godkendelse.
Den ansøgte beplantning sker ikke som led i en landskabspleje. Fredningsnævnet må lægge til
grund, at den ansøgte beplantning blandt andet fra Hornbækvej vil påvirke udsigtsforholdene negativt i det fredede område. Henset til fredningsformålet, der blandt andet skal beskytte udsigten i det
fredede område, og formuleringen af fredningens øvrige bestemmelser i relation til nyplantning, må
der udvises tilbageholdenhed for dispensationer til etablering af nye udsigtsbegrænsende beplantninger. Efter en samlet vurdering af det i sagen foreliggende findes det ansøgte ikke at kunne tillades ved dispensation. Fredningsnævnet bemærker herved tillige, at det ansøgte læhegn kun i mindre
grad er landbrugsmæssigt begrundet, og at en dispensation vil kunne forventes at få betydning for
fremtidige ansøgninger om dispensationer til nye hegn, og at sådanne tilladelser i almindelighed vil
være i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5, jf.
stk. 1.
Der skal herefter foretages fysisk lovliggørelse for den del af det ansøgte hegns vedkommende, som
allerede er etableret, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1.
Det er Helsingør 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
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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:
Lone og Michael Danholt, Gl Tibberupvej 31B, 3060 Espergærde, michael@danholt.dk
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Helsingør
Miljøstyrelsen
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.

26. april 2021

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-NSJ-042-2018.
Klik her for at se afgørelsen.

Sagsnr.: 19/00001
Klagenr.: 1002673
NAC

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET
MILJØ- OG

STADFÆSTELSE af afgørelse i sag om pleje af sti i fredet område i
Fredensborg Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter princippet i
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 31, jf. plejebekendtgørelsens § 1, stk. 5, jf. stk. 12 og fredningen af kystkilen ved Kelleris i
Fredensborg og Helsingør Kommuner § 11.
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 21. oktober 2018 om pleje af sti inden for fredningen af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner på
matr. nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Humlebæk, beliggende Kellerisvej
57, 3490 Kvistgård i Fredensborg Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet3 og gebyrbekendtgørelsens § 2.4 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. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.

2

Bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

3

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

4

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv.

FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2
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 11. november 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer.
Klager har navnlig anført, at der ikke længere er en sti på ejendommen.
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3.
2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen/området
Den omhandlede sti er beliggende på matr. nr. 5e og 10 Øverste Torp By,
Humlebæk i Fredensborg Kommune.
Ejendommen er beliggende i landzone og er i BBR noteret som frugtplantage, gartneri og planteskole.
Matr. nr. 5e er i sin helhed omfattet af fredningen kystkilen ved Kelleris i
Fredensborg og Helsingør Kommuner, delvist omfattet af skovbyggelinjen og på matriklen ligger en beskyttet sø, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Matr. nr. 10 er delvist omfattet af fredningen og skovbyggelinjen. Derudover er der på ejendommen en beskyttet sø, jf. naturbeskyttelseslovens §
3.
Øst for ejendommen ligger Holmeskov, vest for ejendommen løber Helsingørmotorvej og iøvrigt består arealerne omkring ejendommene hovedsageligt af landbrugsejendomme og frugtplantager.
Fredningen af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner er sket ved Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008.5 I afgørelsen er der vedlagt et fredningskort, der viser stier og skovarealer, der er
omfattet af fredningen.
Formålet med fredningen er at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i
kilen, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel og at sikre
fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
Af fredningen fremgår, at området skal bevares i sin nuværende tilstand,
bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje.
Ifølge fredningen skal eksisterende stier opretholdes, men linjeføringen
kan efter fredningsnævnets godkendelse ændres. Desuden følger det af
fredningen, at offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel og

5

https://www2.blst.dk/nfr/08005.00.pdf.
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til at opholde sig på stier og udyrkede arealer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Af fredningen fremgår endvidere, at plejemyndigheden har ret til, efter
udarbejdelse af plejeplan, at foretage naturpleje.
2.2 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet har den 21. oktober 2018 truffet afgørelse om at godkende de af Fredensborg Kommune ønskede plejeforanstaltninger inden
for fredningen.
Fredensborg Kommune har den 21. marts 2018 truffet afgørelse om at
foretage pleje af en tilgroet sti langs med diget syd for Holmeskov.
Kommunen har ønsket at pleje stien, således det igen bliver muligt for
offentligheden at færdes til fods og på cykle på stien.
Plejen vil bestå i, at trampestien retableres ved fældning af opvækst og
evt. rodknusning for at forhindre genvækst og sikre fremkommelighed på
stien. Hvis det bliver fundet nødvendigt, vil der blive udlagt flis på stien
for at markere stitracéet. Det fremgår af afgørelsen, at det fældede materiale vil blive fliset eller fjernet. Videre fremgår, at kommunen vil supplere med op til fire slåninger om året for at holde stien åben for offentlighedens færdsel. Der vil endvidere blive fjernet nedfaldne grene og væltede
stammer efter behov.
Videre fremgår, at de steder, hvor skovbrynet vokser langt ind over stien,
vil skovbrynet blive løftet ved at beskære de nederste grene og stien vil
blive placeret i det oprindelige tracé.
Fredningsnævnet har modtaget Danmarks Naturfredningsforenings, Fredensborg afdeling, og Miljøstyrelsens udtalelser.
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, har oplyst, at
man kan tilslutte sig Fredensborg Kommunes redegørelse og indstilling i
sagen.
Miljøstyrelsen har henvist til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli
2008 om fredning af kystkilen ved Kelleris og til Natur- og Miljøklagenævnets præcisering af fredningskort samt udbetaling af erstatning af 1.
september 2016. Miljøstyrelsen har vurderet, at stiens eksistens er blevet
afgjort i forbindelse med Natur- og Miljøklagenævnets præcisering af 1.
september 2016.
Miljøstyrelsen har anført, at sagen er fuldt oplyst af kommunen.
Miljøstyrelsen har vurderet, at kommunen har fulgt proceduren i plejebekendtgørelsen i forbindelse med realisering af kommunens plejeplan for
området. Miljøstyrelsen har anført, at den af kommunen ønskede pleje
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ikke synes at stride mod fredningens formål og har vurderet, at den er i
overensstemmelse med fredningens intentioner om at sikre offentlighedens adgang.
Videre har Miljøstyrelsen vurderet, at plejeforanstaltningerne ikke vil
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnet har den 24. september 2018 foretaget besigtigelse af
området.
Fredningsnævnet har indledningsvist henvist til fredningsafgørelserne,
ifølge hvilke den sagen vedrørende sti indgår som en del af fredningen og
således er omfattet af fredningsbestemmelserne og dermed den plejeplan,
der er blevet fastsat i medfør af fredningsafgørelsens bestemmelser.
Videre har fredningsnævnet henvist til plejebekendtgørelsens § 1, stk. 5,
hvorefter fredningsnævnet træffer afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltninger, når der ikke opnås enighed om disse, mellem vedkommende kommunalbestyrelse og ejeren eller brugeren af en naturfredet
ejendom.
Fredningsnævnet har anført, at det af fredningsbestemmelsernes § 11
fremgår, at plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje, blandt
andet med det formål at skabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet
i Kystkilen. Videre fremgår, at plejemyndigheden skal udarbejde en plejeplan, der skal sendes til de berørte ejere til orientering. Desuden skal
plejen ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke og i
mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse.
Fredningsnævnet har anført, at formålet med fredningen blandt andet er at
sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel i det fredede område,
hvorfor fredningsafgørelsen indeholder en bestemmelse om, at eksisterende stier skal opretholdes, og at den i sagen omhandlede sti er omfattet
af fredningsafgørelsen. Efter fredningsnævnets opfattelse har offentligheden efter indholdet af fredningen ret til at færdes til fods og på cykel og
til at opholde sig på stier. Fredningsnævnet har anført, at offentlighedens
mulighed for adgang til ophold i det fredede område ikke må forringes
eller forhindres.
Videre har fredningsnævnet anført, at de konkrete plejetiltag har til formål at sikre offentlighedens faktiske mulighed for at gøre brug af en bestemt stistrækning i det fredede område. Ifølge fredningsnævnet er plejetiltagene, som kommunen ønsker at foretage, i overensstemmelse med
plejeplanens anvisninger for pleje af det pågældende stiareal.
Endelig har fredningsnævnet fundet på baggrund af forholdene på stiarealet, at de af kommunen påtænkte plejeforanstaltninger er hensigtsmæssige
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og relevante. Nævnet har ikke fundet grundlag for at statuere, at plejetiltagene er uproportionale eller på anden måde uhensigtsmæssige eller
unødigt griber ind i forhold til ejendomsejerne.
2.3 Sagens forhistorie
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt traf den 27. marts 2006 afgørelse om fredning af kystkilen ved Kelleris i daværende FredensborgHumlebæk og Helsingør Kommuner. Afgørelsen blev efterfølgende stadfæstet af Naturklagenævnet den 30. juli 2008.6 Natur- og Miljøklagenævnet har efter henvendelse fra kommunen den 1. september 2016 berigtiget
fredningskortet med angivelse af bl.a. stier, som ved en fejl ikke var angivet på Naturklagenævnets fredningskort fra 2008.7
Derudover blev der ved en fejl ikke tilkendt erstatning til nogle lodsejere
på fredningstidspunktet. I forbindelse med Natur- og Miljøklagenævnets
berigtigelse af fredningskortet fik de berørte lodsejerne tilkendt erstatning
for fastholdelse af eksisterende stiforløb.
Klager blev i forbindelse med berigtigelsen hørt og bemærkede, at klager
var af den opfattelse, at stien på klagers ejendom ikke var omfattet af
fredningen.
Natur- og Miljøklagenævnet anførte i den forbindelse at:
”Natur- og Miljøklagenævnet skal bemærke, at der er alene tale om en
præcisering af de faktiske forhold på fredningstidspunktet og kun for så
vidt angår stier og skovarealer.
Fredningskortet erstatter det fredningskort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008.”

Videre blev det angivet, at
”For så vidt angår stien på ejendommen matr.nr. 5e og 10 Øverste Torp
By, Humlebæk skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke, at stien var
omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 27. marts 2006 om fastholdelse
af eksisterende stier og tillige var angivet på det fredningskort, der blev
udsendt sammen med fredningsnævnets afgørelse. Ved afgørelse af 30.
juli 2008 stadfæstede Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse om
fastholdelse af eksisterende stier. Der er ved Natur- og Miljøklagenævnets
nuværende præciserede fredningskort ikke ændret herved.”

2.4 Klagens indhold
Klager har indledningsvist henvist til tidligere fremsendt høringssvar og
indsigelser af 3. april 2018 og 20. juni 2018. Heraf fremgik navnlig, at
klager anerkendte, at der er foretaget en fredning af området, men ikke, at
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der har været en offentlig sti på ejendommen. Ifølge klager er der alene
adgang til at færdes på ejendommen for naboen, jf. deklaration af 13.
september 1876. Klager har tidligere anført, at stien kun optræder på ældre kort over området, hvorfor det ifølge klager bekræfter, at den alene
har været anvendt af ejendommens ejer.
Efter klagers opfattelse fandtes stien ikke ved fredningssagens begyndelse og har heller ikke eksisteret i mindst 100 år.
Klager har anført, at klager ikke var opmærksom på, at der var indtegnet
en sti på fredningskortet fra 2008, og at der heller ikke dengang blev udbetalt erstatning for fastholdelse af stien.
Videre har klager anført, at der først i 2014 blev rettet henvendelse til
klager om, at stien skal være tilgængelig.
Efter klagers opfattelse bør det indgå i vurderingen, at både Fredensborg
Kommune og fredningsnævnet erkender, at stien de facto ikke findes, og
at der skal fjernes træer, rødder og skæres af skovbrynets træer for at
etablere en sti.
Klager har anført, at såfremt en ny sti skal anlægges på ejendommen, skal
den alene være åben for naboen, jf. deklaration af 13. september 1876,
hvorefter naboen har ret til færdsel.
Endelig har klager anført, at hvis stien ikke kun kan være åben for naboen, da ønsker klager at søge dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, om at undlade at anlægge sti, idet det ifølge klager ikke
vil stride mod fredningens formål og da der tæt på stien findes en anden
sti i Holmeskov.
2.5 Andre bemærkninger til klagen
Fredensborg Kommune har den 18. januar 2019 fremsendt bemærkninger
til klagen.
Kommunen har anført, at den pågældende sti har karakter af en trampesti,
som opretholdes af færdslen på stien.
Videre har kommunen anført, at kommunen i 2014 har modtaget en klage
over, at ejerne havde afspærret stien for færdsel med hhv. en bom og en
bunke sten. På den baggrund påbegyndte kommunen en tilsynssag og har
efter manglende efterkommelse af påbuddet i 2016 sendt sagen videre til
politiet med henblik på lovliggørelse.
Kommunen har oplyst, at sagen i 2018 er blevet trukket tilbage på grund
af fejl i sagsbehandlingen og at kommunen har påbegyndt en ny tilsynssag. Kommunen har henvist til, at klager i august 2018 har fjernet skilte,
bom og stenbunken fra stien.
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Kommunen har vurderet, at stien i dag ikke kan erkendes i landskabet, da
stien er groet til i den periode, stien har været afspærret for færdsel.
Ifølge kommunen findes der ikke en sti med et nogenlunde parallelt forløb i Holmeskov. Kommunen har henvist til fredningskortet, hvoraf det
fremgår, at der findes en sti omfattet af fredningsbestemmelsens § 9, og
at den fører ind i skoven og videre til de øvrige skove i området.
Kommunen har anført, at man har drøftet muligheden for at etablere et
ridetracé i Holmeskov med Naturstyrelsen, da klager tidligere har klaget
over færdsel med heste på stien.
Kommunen har desuden anført, at man er indforstået med at opsætte oplysningsskilte i hver ende af stien, hvor det præciseres, at færdsel kun er
tilladt til fods og på cykel, samt at hunde skal føres i snor.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele
dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser
fra en fredning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en
fredning kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse
af fredninger.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvist, at det er nævnets opfattelse, at der i nærværende sag ikke er tale om en genoptagelsesanmodning fra klager vedrørende Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
af 1. september 2016.
Nævnet forstår klagen således, at der klages over eksistensen af stien,
herunder de påtænkte plejeforanstaltninger fra kommunen.
Ejendommen er omfattet af fredningen af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Af fredningens § 1 om formålet med fredningen fremgår, at:
”Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen,
samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel.
Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.”

Af fredningens § 9 om veje og stier fremgår, at:
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”Der må ikke anlægges nye veje og stier. Dog kan der anlægges nye stier
af rekreativ betydning efter fredningsnævnets godkendelse.
Eksisterende veje må ikke udbygges. Eksisterende stier skal opretholdes,
men efter fredningsnævnets godkendelse kan linjeføringen eventuelt ændres.”

Fredningens § 10 om offentlighedens adgang og ophold er sålydende:
”Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel og til at opholde
sig på stier og udyrkede arealer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede område
må ikke forringes eller forhindres. […]”
Plejemyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte og
fastsætte ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder regler for hunde. […]”

I fredningens § 11 om naturpleje er det anført, at:
”Plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje, herunder afgræsning,
høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger bl.a. med det formål
at genskabe og forbedre udsigtsforholdene og dyrelivet i Kystkilen.
Forinden pleje iværksættes, skal myndigheden udarbejde plejeplan, der
skal tilsendes de berørte ejere til orientering. Pleje skal ske uden udgift for
den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren,
såfremt denne fjerner dette inden en af myndigheden fastsat frist, og ellers
myndigheden. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring
eller kørsel til fast vej.”

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at den i sagen omhandlede sti er
omfattet af fredningen af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner. Nævnet har lagt vægt på, at stien var omfattet af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts afgørelse af 27. marts 2006, der
blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 30. juli 2008. Det bemærkes, at
der ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2016 ikke
er ændret herved.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets afgørelse om, at Fredensborg Kommunes
pleje af stien tjener til opnåelse af formålet med fredningen af kystkilen
ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner og ikke strider mod
fredningsbestemmelserne. Nævnet har lagt vægt på, at den af kommunen
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ønskede pleje er i overensstemmelse med fredningens intentioner om at
sikre offentlighedens adgang og ikke strider mod fredningsbestemmelserne.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere ikke grundlag for at
tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at de påtænkte plejeforanstaltninger er hensigtsmæssige, relevante, proportionale og ikke unødigt
indgribende i forhold til ejendomsejerne. Nævnet har lagt vægt på karakteren og omfanget af de påtænkte foranstaltninger.
3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets øvrige bemærkninger
I forhold til klagers anmodning om dispensation fra fredningsbestemmelserne til at undlade at pleje den tilgroede sti, er det Fredningsnævnet for
Nordsjælland, der som førsteinstans er kompetent til at tage stilling til,
om der kan meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet må derfor henvise klager til at
rette henvendelse til fredningsnævnet vedrørende dette.
3.3 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2.
3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 21. oktober 2018 om pleje af sti inden for fredningen af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner på
matr. nr. 5e og 10 Øverste Torp By, Humlebæk, beliggende Kellerisvej
57, 3490 Kvistgård i Fredensborg Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordsjælland (FN-NSJ-042-2018) samt for klager og dennes eventuelle repræsentant 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.

Klaus Meinby Lund
Stedfortrædende formand
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 16. januar 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-037-2021 – Ansøgning om dispensation til etablering af en mindre toiletbygning på
ejendommen matr. nr. 7000ø, Krogerup, Humlebæk, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune.
Fredningsbestemmelser og tidligere afgørelser:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af
kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner. Fredningen har til formål at bevare
og forbedre de betydelige landskabelige, natur og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel. Af afgørelsen fremgår
endvidere blandt andet, at området skal bevares i sin nuværende tilstand bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje efter fredningens § 11 eller er tilladt i de øvrige bestemmelser eller
tillades ved dispensation efter fredningens § 14. Der må ikke opføres ny bebyggelse mv. Bygninger,
der er nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift, kan opføres efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. Eksisterende bebyggelse må kun udvides eller
ændres efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet. Der må ikke etableres faste anlæg og
konstruktioner. Af fredningsafgørelsens § 13, der er en særbestemmelse for stejlepladser og Babyloneskoven, fremgår, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må ikke opføres
bygninger eller andre anlæg, der kan virke misprydende, og der må ikke slås telte op eller parkeres.
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse:
Fredensborg Kommune har den 7. juli 2021 (sagsnr. 21/185747) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet der ønskes opført en toiletbygning på ovennævnte ejendom. Bygningen skal anvendes i forbindelse med offentlighedens besøg ved Babylone Strand der er beliggende
ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Der er for nuværende ikke toiletfaciliteter til stranden, hvortil der er
offentlig adgang, og som efter det oplyste er meget brugt. Ansøgningen, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del heraf.
Fredensborg Kommune har den 25. november 2021 fremsendt en habitatvurdering og en Natura
2000-vurdering af det ansøgte:
”Placeringen af den ansøgte toiletbygning ved Babylone Strand ligger >3,5 km fra Nyrup Hegn, der
er en del af Natura 2000 område nr. 115 Gurresø.
Fredensborg Kommunen vurderer, at opsætningen af 9 m² toiletbygning ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i Natura 2000 områder.
Flagermus samt stor vandsalamander og spidssnudet frø findes udbredt på egnede lokaliteter i Fredensborg Kommune.
Der skal ikke ske fældning af træer som følge af projektet, og der er i øvrigt ingen kendte yngle- og
levesteder for bilag IV-arter, der anses at kunne blive påvirket af etableringen af en toiletbygning på
grusarealet vest for Babylone Strand.”
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Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 14. juli 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at styrelsen ikke
har bemærkninger i sagen.
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).
Formålet med fredningen er at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel.
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 den ansøgte bygning vil være fremmende for offentlighedens adgang
til det fredede område, og at påvirkningen på omgivelserne af den ansøgte bygning, der skal placeres på en eksisterende parkeringsplads, ikke vil være betydelig i forhold til de hensyn, som fredningen skal beskytte. 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. 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.
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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.
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Denne afgørelse er sendt pr. mail til:
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN i Fredensborg
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Nordsjælland

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.

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 3. april 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-44-2021 – Ansøgning om lovliggørende dispensation og dispensation for en række
nye bygningsindretninger m.v i tilknytning til Krogerup Højskole, beliggende Krogerupvej
13, 3050 Humlebæk, matr. nr. 1a og 1 kt Krogerup, Humlebæk, Fredensborg Kommune.

Fredningsbestemmelser:
Placeringen af det ansøgte vedrører et areal, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30.
juli 2008 om fredning af kystkilen ved Kelleris i Fredensborg og Helsingør Kommuner. Fredningen
har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier,
at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel.
Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift. Fredensborg
Kommune har nærmere redegjort for fredningen og relevante fredningsbestemmelser i det til denne
afgørelse vedhæftede bilag, hvortil henvises
Ansøgningen og Fredensborg Kommunes udtalelse:
Fredensborg Kommune har den 21. juli 2021 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet Krogerup Højskole ønsker fredningsnævnets lovliggørende dispensation for en række
etablerede mindre bygningsindretninger m.v. samt dispensation til at opføre en række yderligere
bygninger m.v. Fredensborg Kommune har i henvendelsen til fredningsnævnet nærmere redegjort
for det ansøgte, herunder med placeringsangivelse, udformning og de gældende forhold i øvrigt for
ejendommen samt foretaget en vurdering af det ansøgte. Henvendelsen, hvortil henvises, er vedhæftet denne afgørelse og udgør en integreret del af denne afgørelse. Fredensborg Kommune kan anbefale det ansøgte.
Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 12. august 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, oplyst, at det ansøgte ikke giver styrelsen anledning til at fremkomme med supplerende oplysninger ud over en matrikelangivelse.
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 23. marts 2022 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog repræsentanter fra Krogerup Højskole, Fredensborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling, og Naturstyrelsen.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset.
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Placeringen af det ansøgte blev påvist. Alle de ansøgte indretninger er placeret i tæt forbindelse til
højskolen. Bålplads, shelters og brændely er placeret på et areal med en mindre træbevoksning.
Det blev oplyst, at det ansøgte i det hele er begrundet i driften af højskolen. Ønsket om udvidelsen
af skraldeskur beror på en stor daglig skraldemængde fra højskolen, og carportudvidelsen skal anvendes til kajakopbevaring, idet der som led i naturundervisningen på højskolen indgår kajaksejlads
på Øresund, der ligger tæt på højskolen. Alternativt skal kajakkerne opbevares udendørs. Bålplads,
shelters og brændely anvendes også som led i naturundervisningen, men tillige af offentligheden
eksempelvis af en børnehave.
Repræsentanterne fra Fredensborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen
oplyste, at der ikke er indvendinger mod det ansøgte, der kan anbefales.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og
Hans Duus Jørgensen.
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 bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang
og færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
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 herefter, at det ansøgte relaterer sig til mindre indretninger med en placering tæt
op til højskolen, og at det ansøgte ikke væsentligt visuelt eller på anden vis vil påvirke omgivelserne negativt. 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.
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.
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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

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
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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:
Krogerup Højskole, att.: formand Rasmus Meyer
Naturstyrelsen, att.: Jan Kidholm Christensen (J.nr. 21/08761)
Miljøstyrelsen
Fredensborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Fredensborg
Friluftsrådet
Friluftsrådet Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Fredensborg
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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.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 20 12 28 42
E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 22. maj 2022 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:
FN-NSJ-009-2021 – Ansøgning om tilladelse til at opføre to kvægstalde og et maskinhus/foderhus på ejendommen matr. nr. 3a Tibberup By, Mørdrup, beliggende Gl. Tibberupvej 31B,
3060 Espergærde, Helsingør Kommune.
Fredningen:
Ovennævnte ejendom er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om fredning af
kystkilen i Fredensborg og Helsingør Kommuner. Formålet med fredningen er at bevare og forbedre
de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, at
sikre og forbedre offentlighedens adgang og færdsel og at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig
drift. Af fredningen fremgår, at området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje.
Helsingør Kommune, der blandt andet er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen, og Miljøstyrelsen har nedenfor nærmere redegjort for relevante fredningsbestemmelser for den foreliggende sag,
hvortil henvises
Ansøgningen og Helsingør Kommunes udtalelse:
Helsingør Kommune har den 16. februar 2021 (sagsnr. 21/1479) rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland, idet ejerne af ovennævnte ejendom ønsker fredningsnævnets dispensation
til at opføre to kvægstalde og et maskinhus/foderhus i et skovareal.
Ansøgningen og kommunens udtalelse i forbindelse hermed er vedhæftet denne afgørelse, ligesom
et supplerende indlæg af 26. februar 2021 fra ejendomsejerne er vedhæftet afgørelsen. Det vedhæftede materiale, hvortil henvises, indgår som en integreret del af denne afgørelse.
Helsingør Kommune har efter fremkomsten af ejendomsejernes supplerende indlæg af 26. februar
2021 den 22. marts 2021 supplerende blandt andet:
”Landbrugsomfang og –betegnelser
Kommunen læser fredningskendelsen, som at bygninger til den enkelte ejendoms drift kan forventes tilladt ved dispensation efter Fredningsnævnets vurdering af udseende og placering. Byggeri til
driften af flere ejendomme kræver også dispensationsbehandling og vurdering.
Vi er er enige i, at der er søgt om maskinhal/foderlade – og ikke kun staklade. Desuden om to
kvægstalde. Materialet blev ændret en smule i ansøgningsprocessen.
BBR notering af hidtidige læskure
Det er rigtigt, at kommunen har rettet BBR efter at have gennemgået bygningernes myndighedsmæssige historie … .
Der var fejl i placeringen af bygning 3. Den var fejlagtigt placeret som mellembygning mellem
stuehus og oprindelig landbrugsbygning. Kommunen har siden redegjort for fejlplaceringen over for
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ejer. Ligesom kommunen har iværksat at bygning 3 og 4 noteres som ”andre bygninger til landbrug” med kode 219.
Harmonikrav, gener og beliggenhed af bygninger
Kommunen har udtalt sig om den ansøgte drift af de i ansøgningen beskrevne arealer. For at arealer
kan medregnes til en ejendoms landbrugsdrift, skal der være tale om langvarige forpagtningsaftaler.
Efter praksis aftaler på mindst 10 år. …
Kommunen er enig i, at geneafstande af hensyn til lugt skal iagttages ved placering af bygninger til
husdyrbrug. Kommunen foreslår, men har ikke eksakte oplysninger om, hvorvidt bygninger til mindre dyrehold som nu genemæssigt ville kunne indpasses nærmere ejendommens bygninger.
Læskuret i skoven (21 m2 fra 2004) er ikke en stald. Det blev opført til heste og kunne derfor uden
kommunens landzonetilladelse overgå til at være læskur for køer … , som det er sket her.
Maskiner i skov
Kommunen har erfaret, at maskiner står i skoven, og at driften efter det foreliggende beror på, at de
opbevares her. Sædvanligvis kan maskiner i landzone ikke parkeres permanent uden tilknytning til
ejendommes bygninger.
Kommunens vurdering og anbefaling
Kommunen fastholder sin vurdering og anbefaling fra 16. februar 2021.
Kommunen har ved sin vurdering lagt afgørende vægt på, at de ansøgte bygninger er uden tilknytning til øvrige bygninger og fordrer skov fældet, som fredningen sigter mod at bevare.
Vurderingen er hertil på baggrund af, at kendelsen alene beskriver lempelig praksis for dispensation
til landbrugsbygninger, hvis de er til den enkelte ejendoms drift.”
Helsingør Kommune har endvidere den 24. marts 2022 foretaget en habitatvurdering af det ansøgte,
hvoraf fremgår blandt andet:
”For at få den højeste naturværdi på ejendommen anbefaler kommunen ikke at nye anlæg og øget
aktivitet flyttes ud i skovstykket. En øget færdsel og aktivitet, i den lille skov, er ikke med til at øge
biodiversiteten på ejendommen. Vi anser ikke den nuværende græsningsform som naturpleje, idet
formålet ikke er at udpine jorden og fremme biodiversiteten. Markerne er biologisk ensartede og
omlægges med mellemrum, hvilket ikke bidrager til en høj biodiversitet.
Vi har lavet en habitatvurdering af projektet, og taget stilling til at den generelle artsbeskyttelse sikres efter Habitatbekendtgørelsens §§ 6 – 8 og § 10.
Vi har vurderet, at de ansøgte bygninger ikke udgør en trussel, eller medfører en negativ påvirkning
på de arter og naturtyper det nærmeste Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. Heller ingen
af kommunens bilag IV arter, som for eksempel markfirben, arter af flagermus og padderne stor
vandsalamander eller spidssnudet frø, vil få ødelagt levesteder i forbindelse med projektet. …
Habitatvurdering
Det nærmeste habitatområde er Nyrup Hegn H115, der er en del af Natura 2000-område nr. 131
Gurre Sø. Nyrup Hegn ligger ca. 2,5 km nord for projektområdet. Krogenberg Hegn ligger ca. 3,5
km nordvest for projektområdet, og er også en del af habitatområde H115 og Natura 2000-område
nr. 131 Gurre Sø.
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Udpegningsgrundlaget fra udkastet til Natura 2000-plan nr. 131 Gurre Sø 2022-2027:

Udpegningsgrundlag fra Natura 2000-plan nr. 131 Gurre Sø 2016-2021:

Ingen af naturtyperne eller arten Grøn buxbaumia fra udpegningsgrundlaget er fundet i området eller dets umiddelbare nærhed. Vi vurderer, samtidig ikke at der er egnede voksesteder for mosarten
Grøn buxbaumia i projektområdet eller andre steder på matriklen. Egnede voksesteder er skove med
naturlig dynamik, hvor der løbende sikres høj forekomst af dødt ved. Skovstykket består af forholdsvist unge jævnaldrende træer kun med få forekomster af ældre egetræer på digerne langs skovkanten.
Ud fra afstanden og karakteren af projektet vurderer vi ikke, at det kan påvirke de arter og naturtyper, Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Hverken de arter der er tilknyttet vådbundsnaturen eller skovnaturtyperne i Nyrup Hegn, Krogenberg Hegn eller Gurre Sø, kan blive påvirket af
bygningerne eller driften på matriklen.
Det vores vurdering at landbrugsjorden og skovstykket i sin nuværende form, ikke er et egnet levested, for de arter og naturtyper Natura 2000- området er udpeget for at beskytte.
Generel artsbeskyttelse
I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som er beskyttede i hele deres naturlige udbredelsesområde. For dyrearterne indebærer det også yngle- og rasteområder.
Der er ikke registreret beskyttede arter på matriklen eller dens umiddelbare nærhed. Vi vurderer
samtidig, at det er usandsynligt, at der lever bilag IV-arter på den dyrkede landbrugsjord, fordi det
ikke er et egnet levested for nogen af arterne vi har fundet i kommunen. Træerne der vokser i skovstykket, hvor bygningerne er ansøgt, fremstår forholdsvis unge uden synlige hulrum og sprækker,
hvor flagermus kan overvintre. De gamle egetræer på digerne kan potentielt være levested for flagermus, men de bliver ikke berørt af projektet som det er ansøgt.
Gamle diger kan være egnede levesteder for eksempel for markfirben. Særligt sydvendte diger i tilknytning til anden natur kan have en høj naturværdi. Den nærmeste kendte forekomst af markfirben
er over 6,5 km væk, og der er ikke umiddelbart andre egnede levesteder i nærheden. Vi vurderer at
det er usandsynligt at der lever markfirben på matriklen.”
Skriftlige høringssvar:
Miljøstyrelsen har den 12. maj 2021, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4, blandt andet angivet:
”Der søges om dispensation til etablering af stald og ladebygning på matr.nr. 3a Tibberup By, Mørdrup, beliggende Gl. Tibberupvej 31B, 3060 Espergærde.
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Det ansøgte etableres på et areal omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30-08-2008 om fredning af Kelleris Kystkilen.
Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:
§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel. Fredningen har endvidere til formål at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
§ 2 Bevaring af området
Området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje efter § 11 eller er tilladt i de øvrige bestemmelser eller tillades ved dispensation efter § 14.
De skovarealer, alleer, levende hegn, markskel og enkeltstående træer, der er vist på fredningskortet, må ikke fjernes eller ryddes. Almindelig vedligeholdelse af bevoksningerne kan dog finde sted.
(...)
§ 3 Bebyggelse mv.
Der må ikke opføres ny bebyggelse mv. Bygninger, der er nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift, kan opføres efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. Eksisterende bebyggelse må kun udvides eller ændres efter forudgående godkendelse af
fredningsnævnet. Der må dog ikke etableres pelsdyrfarme, svinefarme, fjerkræfarme, fasanerier og
lignende eller drivhusgartnerier.
Af det tilsendte materiale fremgår det ikke klart, hvor det ansøgte ønskes placeret, men beskrives
som værende i et skovareal nær eksisterende bygning i skoven. Yderligere fremgår det ikke, i hvor
stort et omfang træer skal fældes for at gøre plads til konstruktionen af bygningerne, arbejde omkring bygningerne når de er færdige, og evt. yderligere adgangsveje til bygningerne.
Ved Naturklagenævnets præcisering af fredningskortet af 01-09-2016 er et areal af matr.nr. 3a Tibberup By, Mørdrup markeret som skovareal. Se udsnit af fredningskort nedenfor. Grøn farve markerer skovareal.
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…
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan
påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.”
Besigtigelse:
Fredningsnævnet har den 24. marts 2022 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen.
Under besigtigelsen og det efterfølgende møde deltog ejendommens ejere bistået af rådgiver fra
Agrovi samt repræsentanter fra Helsingør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling.
Under besigtigelsen blev ejendommen og dens nærmeste omgivelser beset.
Placeringen af det ansøgte byggeri blev påvist. Placeringen ønskes som angivet i placeringsskitsen
i ansøgningsmaterialet.
Det blev supplerende i forhold til ansøgningsmaterialet oplyst, at ejendommen er på ca. 14 ha. Den
skov, hvor de ansøgte bygninger skal placeres, er på mindre end 5 ha og del af en tidligere planteskole. Der planlægges ikke supplerende adgangsveje i forhold til eksisterende forhold. Der opbevares nu maskiner udendørs i skoven samt ved ejendommens eksisterende bygninger, idet bygningerne ikke kan rumme ejendommens maskiner, ligesom der planlægges yderligere maskinkøb. Der
er omkring 80-90 dyr på ejendommen, heraf 35 ammekøer samt opdræt og slagtetyre. Dyrene går
også i skoven. Der er wrap-produktion på ejendommen. Wrapballerne er indtil nu opbevaret udendørs, men dette medfører rådskader. Det er vurderingen, at det i forhold til øvrig lovgivning ikke vil
være muligt med en placering af det ansøgte tættere på de eksisterende bygninger. Dertil kommer,
at en placering i skoven vil dæmpe den visuelle påvirkning på omgivelserne, og i løvperioden vil
bygningerne ikke være synlige. Det har ikke været muligt at indgå lange forpagtningsaftaler på 10
år eller længere, men der vil i givet fald være mulighed for at indgå nye forpagtningsaftaler med andre lokale jordejere. Der må ikke være opstaldet dyr på Krogerup Avlsgaard. Der skal ryddes skov,
hvor bygningerne skal placeres, samt de nærmeste omgivelser til bygningerne. Mange af de træer,
der skal fældes, er i forvejen stormtruet.
Repræsentanterne fra Helsingør Kommune oplyste, at de i det hele kan henholde sig til kommunens
skriftlige indlæg i sagen. Der vil snarest blive indsendt en habitatvurdering i forhold ti det ansøgte.
Repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen kan tilslutte sig
kommunens indlæg i sagen. Foreningens bekymring er tillige begrundet i mulige ændrede forhold i
forbindelse med ejerskifte m.v.
Fredningsnævnets afgørelse:
Afgørelsen er truffet af nævnets medlemmer Michael Toftager (formand), Niels H.V. Olesen og Michael Heibrock Sørensen.
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).
Formålet med fredningen er at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, at sikre udsigtsforholdene i kilen, at sikre og forbedre offentlighedens adgang og
færdsel og at sikre fortsat land- og skovbrugsmæssig drift.
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.
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles dispensation til det ansøgte i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Fredningsnævnet bemærker herefter indledningsvis, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som
fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3.
2 medlemmer, Olesen og Sørensen, bemærker dernæst, at det kan lægges til grund, at de ansøgte
bygninger må anses som nødvendige for den eksisterende landbrugsdrift, der sker fra ejendommen
og de tilforpagtede arealer. Bygninger, der er nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift,
kan efter fredningens bestemmelser opføres efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. Flertallet bemærker herved, at fredningen må forstås således, at der herved
også i et vist omfang kan tages hensyn til, at ejendommen faktisk drives delvist sammen med forpagtede arealer. Der er i sagen ikke grundlag for at statuere, at de ansøgte bygningers udformning er
uhensigtsmæssige i forhold til de hensyn, som fredningen skal varetage. Den ansøgte placering findes ikke at stride mod de samme hensyn, idet herved bemærkes, at placeringen i en skov vil minimere bygningernes visuelle påvirkning på omgivelserne. Flertallet finder herefter, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte på det vilkår, at de ansøgte bygninger skal nedrives, hvis de ikke
længere anvendes til og er nødvendige for driften af ejendommen med tilhørende forpagtninger.
1 medlem, Toftager, bemærker, at der efter fredningens bestemmelser kan opføres bygninger, der er
nødvendige for den enkelte jordbrugsejendoms drift. En sådan bestemmelse må forstås således, at
der tages udgangspunkt i den enkelte ejendoms egne forhold. Den ejendom, som denne afgørelse
vedrører, er størrelsesmæssigt på 14 ha, og der er på ejendommen eksisterende landbrugsbygninger.
Det må efter sagens oplysninger lægges til grund, at ejendommens egne forhold ikke driftsmæssigt
kan begrunde yderligere driftsbygninger af den størrelse, som der er søgt om. Den ansøgte bygningsstørrelse beror således på det forhold, at der foreligger forpagtningsaftaler for arealer, der betydeligt og væsentligt overstiger ejendommens eget jordtilliggende. De indgåede forpagtningsaftaler
er ikke langvarige. Under de således foreliggende omstændigheder findes fredningens bestemmelser
om nyt landbrugsbyggeri ikke at kunne danne udgangspunkt for bedømmelsen af, hvorvidt supplerende byggeri kan tillades ved dispensation, men at dette spørgsmål må afgøres efter fredningens
generelle bestemmelse om nyt byggeri, hvorefter der ikke må opføres nyt byggeri. Det bemærkes
herved tillige, at der vil kunne opnås en betydelig merbebyggelse i det fredede område, såfremt
kortvarige forpagtningsaftaler kan danne grundlag for nye, større nybyggerier. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at området skal bevares i sin nuværende tilstand, bortset fra tilstandsændringer, der sker som led i naturpleje m.v. De skovarealer, alleer, levende hegn, markskel og enkeltstående træer, der er vist på fredningskortet, må ikke fjernes eller ryddes. Almindelig vedligeholdelse
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af bevoksningerne kan dog finde sted. Det ansøgte byggeri vil medføre, at der i et vist omfang skal
foretages fældning af træer. Denne træfældning kan ikke henføres til almindelig vedligeholdelse af
bevoksningen på ejendommen. Under de således foreliggende omstændigheder finder mindretallet,
at det ansøgte byggeri ikke bør tillades ved dispensation.
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med nævnets flertal således, at der meddeles dispensation
til det ansøgte byggeri på det vilkår, at de ansøgte bygninger skal nedrives, hvis de ikke længere anvendes til og er nødvendige for driften af ejendommen med tilhørende forpagtninger.
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

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
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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:
Michael og Lone Danholt
Miljøstyrelsen
Helsingør Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
DN Helsingør
Friluftsrådet
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland
Dansk Ornitologisk Forening
DOF Helsingør
VKST, att: Mikael Kirchoff Sørensen
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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.

