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AFGØRELSE 
i sag om lovliggørende dispensation til en telttilbygning til Kokkedal 
Slot inden for fredning af Kokkedal-Sophienberg jorderne i Hørs-
holm Kommune 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 (fredningsdispensation).1 
 
Miljø og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Nordsjæl-
lands afgørelse af 30. april 2017 om lovliggørende dispensation til at be-
holde en telttilbygning, der er opført i tilknytning til Kokkedal Slot på 
matr. nr. 3du Vallerød By, Hørsholm, beliggende Kokkedal Alle 6, 2970 
Hørsholm, til et afslag. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 
være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, 
har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet.  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse. 
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 28. maj 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm. 
 
Klager har navnlig anført, at den opførte telttilbygning er i strid med 
fredningens formål, og at den påvirker Kokkedal Slots udseende og an-
vendelse i negativ retning. 
 
Sagens oplysninger 
Sagen omhandler lovliggørelse af en 165 m2 stor telttilbygning, der er 
opført på terrassen foran Kokkedal Slot i direkte tilknytning til slottet. 
 
Arealet er omfattet af Fredningsnævnet for Frederiksborg sydlige områ-
des kendelse af 21. december 1977 om fredning af del af ejendommen 
matr. nr. 3a m.fl. Vallerød by, Rungsted sogn, Kokkedal-Sophienberg 
jorderne. 
 
Fredningen omfatter et ca. 148 ha stort areal sydøst for Kokkedal mellem 
Øresund og Kystbanen, og ejes i det hele af Hørsholm Kommune. Kok-
kedal Slot ligger centralt i det fredede område, der for en stor dels ved-
kommende udgøres af Kokkedal Golfklubs bane. Arealet umiddelbart syd 
for slottet er udlagt som en større plæne, hvortil der er offentlig adgang. 
 
Telttilbygningen 
Telttilbygningen, der er opført på sydsiden af slottet, svarer i udstrækning 
til den hævede terrasse, hvorpå den er opført. Tilbygningen dækker over 
de ni midterste fag af stueetagens sydfacade, og er ifølge det oplyste op-
ført som en let stålkonstruktion. Tilbygningen har ifølge ansøgningsmate-
rialet en højde på mellem ca. 4,5 m (tættest på slottets facade) og ca. 2,8 
m (ved terrassens kant).  
 
Telttilbygningen anvendes i forbindelse med driften af slottet som hotel- 
og konferencevirksomhed. I tilbygningen kan dækkes op til 68 kuverter. 
Slottets øvrige kapacitet omfatter i alt 250 kuverter, bestående af 70 ku-
verter i slotskælderen, 80 kuverter i stueetagen samt 100 kuverter på før-
stesalen til selskaber. Ifølge ansøgningen forventes telttilbygningen an-
vendt i minimum 8 måneder af året. 
 
Sagens forhistorie 
Fredningen af Kokkedal-Sophienberg jorderne blev i 1977 rejst af Hørs-
holm Kommune efter en lang forudgående proces, der startede med 
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kommunens køb af Kokkedal Slot med tilhørende jorder i 1963, hvor det 
var forudsat, at 2/3 dele af arealerne skulle fredes. 
 
Formålet med fredningen fremgår af fredningskendelsens pkt. A: 
  

”Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kok-
kedal, således, at området til stadighed kan bevares og tillige udbygges med 
hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af under-
visningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse 
forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. 
 
Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, 
klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og 
hotelvirksomhed.” 

 
Om baggrunden for fredningen fremgår det blandt andet af fredningsken-
delsen, at fredningsforslaget blev udarbejdet på baggrund af en byplan-
vedtægt fra 1976. Det fremgår desuden af kendelsen og af senere afgørel-
ser i henhold hertil, at det endelige fredningsforslag havde karakter af et 
forlig, der blev indgået efter forhandlinger mellem kommunen, golfklub-
ben og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Hørsholm Kommune foreslog i 1986 en ændring af fredningen for et ca. 
10 ha stort areal omkring Kokkedal Slot og Kokkedal Allé. Ændringsfor-
slaget skulle blandt andet muliggøre indretning af restaurations-, hotel- 
og kursuscenter i slottets eksisterende bygninger, opførelse af en ny byg-
ning til samme formål samt anlæg af parkeringspladser. 
  
Forslaget blev i 1987 vedtaget af fredningsnævnet, men blev efterfølgen-
de ophævet af Overfredningsnævnet, idet Overfredningsnævnet ikke 
fandt, at kommunen havde godtgjort nogen nødvendighed for, at frednin-
gen fra 1977 burde ændres i strid med det oprindelige fredningsformål.3 
 
Overfredningsnævnet udtalte i afgørelsen blandt andet følgende om an-
vendelsen af bygninger i det fredede område:  
 

”Formålsbestemmelsen i fredningskendelsen af 21. december 1977 indehol-
der en begrænsning af den tilladte anvendelse af bygninger i fredningsområ-
det. Den omstændighed, at begrænsningen er indeholdt i formålsangivelsen, 
må anses som udtryk for, at forholdet er tillagt væsentlig betydning under de 

                                                 
3 Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds’ afgørelse af 24. februar 
1987 (FS 14/86) og Overfredningsnævnets afgørelse af 19. november 1987 (2707/87). 
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drøftelser mellem Kommunalbestyrelsen, Fredningsplanudvalget og Dan-
marks Naturfredningsforening, som førte til en enig indstilling til Frednings-
nævnet om at gennemføre fredningen med det indhold, som fremgår af ken-
delsen.” 

 
Efter mange års forfald af Kokkedal Slot ansøgte Hørsholm Kommune i 
november 2005 på vegne af den daværende ejer af slottet om dispensation 
fra fredningen til at gennemføre en større renovering og udbygning af 
bygningerne på slotsområdet. 
 
Fredningsnævnet meddelte den 20. marts 2006 dispensation til at ombyg-
ge og indrette Kokkedal Slot og flere af de øvrige bygninger til hotel-, 
restaurant- og konferencevirksomhed. Projektet omfattede blandt andet, 
at slottet blev udvidet med 6 kviste på sydfacaden, samt at terrassen blev 
udvidet fra 25 m2 til 160 m2. Herudover blev både slottet og herskabsstal-
den indrettet til hotel- og konferencevirksomhed. Forpagterboligen blev 
genopbygget og udvidet med henblik på anvendelse som hotelværelser og 
–lejligheder, og der blev opført en ny bygning på slotsområdet ved siden 
af forpagterboligen, som også skulle anvendes til hotelværelser og –
lejligheder. Dispensationen omfattede herudover også etablering af et 
antal parkeringspladser på arealerne omkring slottet. Af afgørelsen frem-
går blandt andet, at fredningsnævnet anså det godkendte projekt for at 
være foreneligt med fredningens formål. Herudover er afgørelsen er ikke 
nærmere begrundet. 4 
 
Den 27. december 2006 meddelte fredningsnævnet supplerende dispensa-
tion til blandt andet at ændre udformningen af den nye bygning og til at 
etablere en rampe, der skulle gøre adgangen til bygningerne i området 
mere tilgængelige for handicappede. Fredningsnævnet henviste i afgørel-
sen til, at Frederiksborg Amt i forbindelse med sagen blandt andet havde 
bemærket, at det ansøgte skulle ses på baggrund af, at det tidligere god-
kendte projekt blev tilgodeset med en vidtrækkende dispensation. Fred-
ningsnævnet fandt, med udgangspunkt i dispensationen af 20. marts 
2006, at det ansøgte var foreneligt med fredningens formål og af under-
ordnet betydning i forhold hertil.5 
 
Den 26. oktober 2014 meddelte fredningsnævnet en principgodkendelse 
til opførelse af et væksthus på max. 90 m2, der skulle anvendes i forbin-
delse med den eksisterende restaurations- og hotelvirksomhed. Fred-

                                                 
4 Fredningsnævnets afgørelse af 20. marts 2006 (FS 11/05). 
5 Fredningsnævnets afgørelse af 27. december 2006 (FS 81/2006). 
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ningsnævnet bemærkede i afgørelsen blandt andet, at det skitserede pro-
jekt var søgt indpasset i stedets historiske ramme, og ikke ville fremstå 
som et klart fremmedelement i forhold til omgivelserne, samt at brugen af 
væksthuset ville fremstå som en naturlig del af slottets restaurations- og 
hotelvirksomhed og samtidig være offentligt tilgængeligt. Fredningsnæv-
net har ikke meddelt dispensation til et endeligt projekt, og en opførelse 
af væksthuset er således ikke på nuværende tidspunkt realiseret.6 
 
Natur- og planforhold 
Der er ikke udpeget Natura 2000-områder inden for fredningen. Nærme-
ste Natura 2000-område ligger knap 9 km væk. 
 
Kokkedal Slot og arealerne omkring slottet er i Hørsholm Kommunes 
kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 1.E12, der udlægger om-
rådet til erhvervs- og offentlige formål. 
 
Arealet er desuden omfattet af delområde F1 i kommunens partielle by-
planvedtægt nr. 22 for Kokkedal-området, der trådte i kraft i januar 1976. 
Af vedtægten fremgår følgende om Område F (Rekreative områder): 
 

”3.2.1. Område F, der består af delområderne F1 og F2 må kun anvendes 
i overensstemmelse med en fredningsdeklaration, der agtes tinglyst på områ-
det og udformet efter de i stk. 3.2.2. og stk. 3.2.3. angivne hovedretningslin-
jer. 
3.2.2. Den eksisterende bebyggelse inden for delområde F1 må kun udvides i 
overensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelser. 
3.2.3. Delområde F2 skal friholdes for bebyggelse, der ikke har direkte til-
knytning til friarealernes anvendelse.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
Fredningsnævnet foretog i forbindelse med behandling af sagen besigti-
gelse af fredningsområdet, og havde forud for besigtigelsen modtaget 
bemærkninger til sagen fra Hørsholm Kommune, Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning (SVANA, nu del af Miljøstyrelsen) og klager. 
 
Af Hørsholm Kommunes bemærkninger fremgår det, at sagen den 26. 
september 2016 blev behandlet af kommunalbestyrelsen, der besluttede at 
anbefale en dispensation til at beholde telttilbygningen, idet det ikke ville 
kunne udelukkes, at der kunne meddeles dispensation. Kommunen vurde-
rede i den forbindelse blandt andet, at hovedkompositionen af slottets 

                                                 
6 Fredningsnævnets afgørelse af 26. oktober 2014 (FS 028/2014). 
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facade stadig vil være tydelig og let aflæselig, selvom telttilbygningen er 
permanent opstillet og dækker over de ni midterste fag af stueetagens 
facade. Kommunen bemærkede desuden, at telttilbygningen er et reversi-
belt indgreb og let vil kunne fjernes uden at efterlade spor på bygningen.  
 
Det fremgår endvidere af kommunens bemærkninger, at kommunalbesty-
relsen samtidig besluttede, at der skulle indledes forhandling med Kok-
kedal Slot om en bedre udnyttelse af den eksisterende parkeringskapaci-
tet. 7 
 
SVANA henviste navnlig til det i Overfredningsnævnets afgørelse af 19. 
november 1987 anførte om formålsbestemmelsens indhold om begræns-
ningen af anvendelsen af bygningerne i fredningsområdet.  
 
SVANA vurderede derudover, at det ansøgte ikke vil medføre beskadi-
gelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Klager anbefalede fredningsnævnet at meddele afslag på det ansøgte, idet 
der ikke bør ske yderligere udvidelse af bygningsarealet eller forøgelse af 
restaurantens kapacitet. 
 
Efter klagers opfattelse tog fredningsnævnet i forbindelse med behand-
lingen af sagerne fra 2006 om blandt andet ombygningen af slottet om-
hyggeligt og endelig stilling til antallet af bygninger og tilbygninger i 
slotsområdet samt til bygningernes udseende, placering og omfang. 
 
Klager anførte desuden, at restaurantens kapacitet med den ansøgte for-
øgelse af kuvertantallet vil udvides til i alt 318 kuverter, hvilket er bety-
deligt mere end den nuværende kapacitet på 250 som fredningsnævnet 
godkendte i 2006. Efter klagers opfattelse kan en sådan udvidelse ikke 
rummes inden for fredningens formålsbestemmelse om blandt andet byg-
ninger til ”mindre restaurationsvirksomhed”. 
 
Endvidere bemærkede klager, at en udvidelse af kapaciteten vil påvirke 
behovet for yderligere parkeringspladser i området betydeligt, hvilket 
ikke var belyst. 
 
 
                                                 
7 Hørsholm Kommunes bemærkninger er fremsendt til fredningsnævnet den 24. oktober 2016 i 
forbindelse med videresendelse af ansøgningen. 
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Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet traf den 30. april 2017 afgørelse om at meddele dispen-
sation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at beholde telt-
tilbygningen. 
 
Afgørelsen blev truffet efter afstemning, hvor to af nævnets medlemmer 
stemte for at meddele dispensation, mens et medlem (formanden) stemte 
for at meddele afslag. 
 
Af fredningsnævnets for afgørelsen begrundelse fremgår følgende: 
 

”2 medlemmer bemærker, at det ansøgte ud fra en driftsmæssig vurdering må 
antages at være velbegrundet. Disse medlemmer finder endvidere ud fra en 
samlet vurdering af det ansøgte og af tilsvarende grunde, som tidligere med-
delte tilladelser er givet efter, at den etablerede teltbygning ikke påvirker 
omgivelserne eller det samlede bygningsudtryk på en sådan vis i relation til 
de fredningsmæssige hensyn, som fredningen tilsigter at beskytte, at det an-
søgte ikke kan tillades ved dispensation. Præcedenshensyn eller andre for-
hold findes heller ikke at være til hinder for det ansøgte. Disse medlemmer 
bemærker endelig, at det kan lægges til grund, at det ansøgte ikke er hindret 
af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4, og 
stemmer herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, for at med-
dele dispensation til det ansøgte. 

 
1 medlem bemærker, at det i fredningens formålsbestemmelse blandt andet 
er angivet, at bygninger i fredningsområdet tillades anvendt til landbrugs-
mæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med til-
knytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed. Som angivet i ud-
talelsen af 23. november 2016 fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 
hvor der også er citeret fra forhandlingerne i forbindelse med fredningsafgø-
relsen, må det antages, at de angivne bygningsmæssige begrænsninger er til-
lagt væsentlig betydning i forbindelse med fredningen og dennes formål. 
Fredningsnævnet har efter fredningen i en række tilfælde meddelt dispensati-
oner, som blandt andet har bevirket, at den eksisterende restaurations- og ho-
telvirksomhed har kunnet udvides. Fredningsnævnet har derudover på særligt 
angivet grundlag meddelt principgodkendelse til etablering af et større 
væksthus til brug for denne virksomhed. Den ansøgte teltbygning er af ikke 
ubetydelig størrelse og adskiller sig markant fra den eksisterende slotsbyg-
ning både i udformning og materialevalg. Teltbygningen fremstår samlet set 
således forskellig fra slottet og den øvrige bygningsmasse omkring slottet, og 
teltbygningen indebærer en ikke lille udvidelse af den virksomhed, der drives 
fra slottet og de dertil knyttede bygninger. Realisering af det tidligere prin-
cipgodkendte væksthus vil endvidere medføre en udvidelse af den eksiste-
rende virksomhed. Det må antages, at dispensation til en væsentlig større 
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virksomhed end den tidligere tilladte vil have afledede følgevirkninger i rela-
tion til færdslen i området og den almindelige publikumsbenyttelse af det 
fredede område. På denne baggrund finder dette medlem, at denne del af det 
ansøgte ikke kan tillades ved dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, hvorfor dette medlem stemmer for at meddele afslag.” 

 
Fredningsnævnet traf samtidig afgørelse om at meddele afslag på lovlig-
gørende dispensation til at beholde to fritstående teltpavilloner, der var 
opstillet neden for slottets terrasse. Denne del af afgørelsen er ikke påkla-
get til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   
 
Klagens indhold 
Klager har indledningsvist anført, at det ansøgte er i strid med frednin-
gens formål, idet opførelsen af telttilbygningen reelt forøger slottets byg-
ningsmasse med én etage ud mod parken. Klager henviser i den forbin-
delse til Overfredningsnævnets udtalelse om fredningens formål i afgø-
relsen om ophævelse af fredningsnævnets afgørelse om at ændre frednin-
gen for et areal omkring slottet af 19. november 1987. 
 
Klager har påpeget en række forhold om det ansøgtes påvirkning af slot-
tet i dets nuværende udformning, herunder: 
 

- Telttilbygningen forøger i ikke-ubetydeligt omfang restaurantens 
kapacitet.  

- Telttilbygningen ændrer slottets udseende i forhold til de i 2006 
tilladte ændringer. Blandt andet ændres slottets facade mod syd, 
idet telttilbygningen fremstår som en ny fremskudt etage. 

- Telttilbygningen adskiller sig markant fra slotsbygningen i ud-
formning og materialevalg. 

- Telttilbygningen er af permanent karakter og vil vedvarende øde-
lægge det arkitektoniske indtryk af den genskabte slotsbygning. 

 
Klager har desuden anført, at den meddelte dispensation udhuler frednin-
gen, idet den vil skabe uønsket præcedens.   
 
Klager har endvidere bemærket, at driftsmæssige forhold ikke er en til-
strækkelig begrundelse for at meddele dispensation, og at driftsmæssige 
hensyn bør vægtes lavere end hensynet til fredningens formål. 
 
Herudover indeholder klagen en gentagelse af nogle af de synspunkter, 
der blev fremført af klager under fredningsnævnets behandling af sagen. 
 



 
 
 

  9 
 

Hørsholm Kommunes bemærkninger til klagen 
Hørsholm Kommune har den 11. august 2017 oplyst, at der på nuværende 
tidspunkt er 193 parkeringspladser i området til deling mellem Kokkedal 
Golfklub, Rideklub Kokkedal Slot og øvrige brugere. Det er desuden 
oplyst, at kommunen en lørdag i august 2017, hvor vejret var godt og der 
blev fejret bryllup på slottet, observerede følgende om parkeringskapaci-
teten: 
 
- Ved parkering langs muren, i skovbrynet og nord for avlsgården var 

der få ledige pladser. 
- Ved herskabsstalden var der optaget. 
- Ved golfklubben var der mange ledige pladser. 
 
Ansøgers bemærkninger til klagen 
Ansøger har den 29. august 2017 bemærket, at størrelsen af telttilbygnin-
gen arealmæssigt ikke overskrider den i 2006 tilladte udvidelse af terras-
sen. 
 
Ansøger har derudover oplyst, at kælderrestauranten, der har en kapacitet 
på 70 kuverter, vil være lukket i perioden mandag til torsdag i de måne-
der, hvor telttilbygningen kan anvendes, hvilket typisk vil være fra 1. maj 
til 1. oktober. Det er derfor ifølge ansøger ikke korrekt, at restaurantens 
kapacitet forøges i større omfang, som anført af klager. Ansøger finder 
som følge heraf heller ikke, at klagers bemærkninger om et øget behov 
for parkeringspladser i området er relevant. 
 
Det er endvidere anført, at slotsbygningens udseende efter ansøgers op-
fattelse overholder fredningsnævnets afgørelse fra 2006, idet telt-
tilbygningen ikke væsentligt ændrer bygningens udseende. Efter ansøgers 
opfattelse er telttilbygningen på alle måder tilpasset slottets udseende og 
sydfacadens hovedkomposition, ligesom det fortsat er muligt at se det 
væsentligste af facaden. 
 
Ansøger har herudover bemærket, at der på den godkendte terrasse var 
opstillet store parasoller, der i et vist omfang kan sammenlignes med telt-
bygningens overdækning, og at alternativet til telttilbygningen således 
ikke er terrasse uden overdækning. 
 
Ansøger har efterfølgende den 27. november 2017 fremsendt supplerende 
materiale til klagesagen i form af en redegørelse for historien bag Kokke-
dal Slot samt en arkitektonisk vurdering af det ansøgte, udarbejdet af ar-
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kitekt Michael Freddie. Ifølge denne opfattes telttilbygningen i kraft af 
sin udformning blandt andet som en styrkelse af slotsbygningens arkitek-
tur samt vidner om, at det er en moderne tilbygning. 
 
Øvrige oplysninger under sagens behandling 
Miljø- og Fødevareklagenævnet foretog den 16. maj 2018 en besigtigelse 
af området. 
 
Klager fremlagde under besigtigelsen en ny udtalelse i sagen, udarbejdet 
af arkitekt Otto Käszner. Af udtalelsen fremgår blandt andet, at denne 
finder, at telttilbygningen fremstår som et langt fremmedelement, der er 
ude af fodslag med slottets arkitektur som helhed. 
 
Ansøger anmodede under besigtigelsen om lejlighed til at komme med 
bemærkninger til denne udtalelse, og fremsendte den 24. maj 2018 en 
supplerende udtalelse fra arkitekt Michael Freddie. Af den supplerende 
udtalelse fremgår navnlig, at Otto Käszners vurdering efter Michael 
Freddies opfattelse er en overdramatisering af betydningen af tilbygnin-
gen. Herudover indeholder udtalelsen i det væsentligste en gentagelse af 
Michael Freddies tidligere fremsatte synspunkter. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer 
deltaget: Birgitte Egelund Olsen (formand), landsdommerne Norman 
Cleaver og Henrik Twilhøj samt de læge medlemmer Pelle Andersen-
Harild, Knud Erik Hansen, Knud Mathiesen og Jens Vibjerg. 
 
Indledende bemærkninger 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til 
at behandle følgende forhold: 
 

− Om opførelsen af telttilbygningen er i strid med fredningens for-
mål, og 

− om der kan meddeles lovliggørende dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne til at beholde telttilbygningen, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.  

 
Retsgrundlaget 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i 
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stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun fo-
retages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen og fredningens formål 
Kokkedal Slot og området omkring slottet ligger inden for fredningens 
delområde F1. 
 
Af fredningskendelsen af 21. december 1977 fremgår følgende af fred-
ningsbestemmelsernes pkt. A om formålet med fredningen: 
 

”Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kok-
kedal således, at området til stadighed kan bevares og tillige udbygges med 
hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af under-
visningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse 
forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. 
 
Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, 
klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og 
hotelvirksomhed.” 

 
I fredningskendelsens pkt. B om bebyggelse mv. fastsættes blandt andet 
følgende: 
 

”1. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges uden frednings-
nævnets godkendelse. 
De eksisterende bygninger beliggende i område F1 skal i videst 
muligt omfang bevares i deres ydre. 
Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de 
eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godken-
delse. 
Det for landbrugsdriften nødvendige byggeri af stalde, ladebyg-
ninger mv. skal kunne foretages indenfor område F1 og i umid-
delbar tilknytning til eksisterende bebyggelse uden godkendelse. 

 
2. Der må ikke opstilles skure og andre letflyttelige indretninger af 

bygningsmæssig karakter, ej heller campingvogne, telte eller til 
beboelse tjenlige indretninger. Dog skal det være tilladt at opstille 
midlertidige arbejdsskure, når disse er nødvendige for den egent-
lige skov- eller landbrugsdrift.” 

 
Overfredningsnævnet bemærkede i forbindelsen med forslaget fra 1987 
om at ændre fredningen for et areal omkring slottet, blandt andet, at den 
omstændighed, at formålsbestemmelsen indeholder en begrænsning af 
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den tilladte anvendelse af bygninger i det fredede område, må ses som 
udtryk for, at dette forhold blev tillagt væsentlig betydning under de drøf-
telser mellem kommunen, Fredningsplanudvalget og Danmarks Natur-
fredningsforening, som på fredningstidspunktet førte til en enig indstil-
ling til Fredningsnævnet om at gennemføre fredningen med det indhold, 
som fremgår af kendelsen. 
 
Fredningsnævnet ses ikke i den aktuelle sag at have forholdt sig særskilt 
til spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte er i strid med fredningens for-
mål.   
 
Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn finder, at opførelsen af den ansøg-
te telttilbygning i direkte tilknytning til slottet, ikke i sig selv er i strid 
med fredningens formål.  
 
Nævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at fredningens formåls-
bestemmelse ikke indeholder et eksplicit forbud mod bebyggelse, samt at 
det af fredningsbestemmelserne fremgår, at der med fredningsnævnets 
godkendelse kan foretages blandt andet ombygninger og mindre tilbyg-
ninger til eksisterende huse. 
  
Spørgsmålet er herefter om der i henhold til § 50, stk. 1, kan meddeles 
lovliggørende dispensation fra bestemmelserne i fredningskendelsen til at 
beholde telttilbygningen. 
 
Dispensation – naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 
Fredningsnævnet har tidligere dispenseret fra fredningen til at foretage 
til- og ombygninger af slottet samt de øvrige bygninger på slotsområdet. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal hertil bemærke, at ingen af fred-
ningsnævnets forudgående afgørelser om dispensation til ombygning mv. 
på slotsområdet har været behandlet af klagenævnet. 
 
Det er efter oplysningerne om baggrunden for fredningen Miljø- og Fø-
devareklagenævnet opfattelse, at det er en væsentlig del af fredningen at 
sikre, at slottet og de øvrige bygninger på slotsområdet anvendes i over-
ensstemmelse med fredningen, samt at bygningerne bevares som på fred-
ningstidspunktet, herunder at der ikke opføres bygninger, tilbygninger 
eller lignende, der medfører væsentlige ændringer af bygningernes frem-
træden. 
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Nævnet bemærker samtidig, at det af fredningskendelsen blandt andet 
fremgår, at de eksisterende bygninger på slotsområdet i videst muligt 
omfang skal bevares i deres ydre, samt at der ikke må opstilles skure og 
andre letflyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter. 
 
Et flertal på fem af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer finder 
på baggrund af en samlet vurdering, herunder besigtigelsen af området, at 
der ikke bør meddeles dispensation fra fredningen til at beholde den op-
førte telttilbygning. 
  
Flertallet har navnlig lagt vægt på, at tilbygningen efter flertallets opfat-
telse påvirker oplevelsen af Kokkedal Slot og landskabet omkring slottet 
på en måde, der ikke er i overensstemmelse med hensigten med frednin-
gen eller med fredningsbestemmelserne. 
 
Efter flertallets vurdering fremstår telttilbygningen som et fremmedele-
ment, der ændrer slottets udseende, og som opleves som kompromitte-
rende i forhold til slottet og de øvrige bygninger på slotsområdet. 
 
Flertallet har desuden tillagt det vægt, at fredningsnævnet i forbindelse 
med sagen om renovering og udbygning af bygningerne på slotsområdet i 
2006 tog stilling til et samlet projekt, med det formål at ombygge og ind-
rette bygningerne til den nuværende anvendelse og drift. 
 
Efter flertallets vurdering vil en dispensation til den ansøgte udvidelse af 
slottet kunne medføre præcedensvirkning i forhold til fremtidige ansøg-
ninger om opførelse af tilbygninger og lignende indretninger på slotsom-
rådet. 
 
Mindretallet (Knud Mathiesen og Jens Vibjerg) stemte for at stadfæste 
fredningsnævnets afgørelse om lovliggørende dispensation. Mindretallet 
fandt, at teltbygningen ikke har en sådan udformning, at der er tilstrække-
ligt grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets afgørelse. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Nordsjæl-
lands afgørelse af 30. april 2017 om lovliggørende dispensation til at be-
holde en telttilbygning, der er opført i tilknytning til Kokkedal Slot på 
matr. nr. 3du Vallerød By, Hørsholm, beliggende Kokkedal Alle 6, 2970 
Hørsholm, til et afslag. 
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Birgitte Egelund Olsen 

Formand 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  
 
M. Goldschmidt Holding A/S, att: Christian Richter, cri@mgh.dk  og 
Claus Vange Mynster, cvm@mgh.dk  
Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm, hoersholm@dn.dk    
Fredningsnævnet for Nordsjælland, FN-NSJ-071-2016, nordsjael-
land@fredningsnaevn.dk  
Hørsholm Kommune, sagsnr: 1617364, skc@horsholm.dk, tek-
post@horsholm.dk   
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