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, I REG. NR. /JJØ'

År 1953, den 12. auguf:lt, nf'c[:I.{~d(:; ov(;r-f::::'I:;d~11,n,:(,rmevTlot pf.i g:::1Jnd,l~:~g
af mundtl1.8' og Okl i l'tli[; vat E::J'inb flIgend ''::

k e n rj () .1 D ("~

i S'.:1.gE:nnr~ 998/50 v'ldrJl'end() fl'cCJ'1.i.n~,; ,:..1' Kirm: fH'fJ1UiT kiJl:(,r..: oill€.ivclsol',
I den af frddnlngsn:3vnut foY' J,o[-11dl;j,..: ,nlL!~.r/ld;-;J',C'Aj,J rJ(;"(l ri. jl.Åli

_1950 afsagtr;3 kend8lf~e heddel' d(~t:
• "I Skl'i velse af 27/5 1950 01' d or af D,.LnrIJarko nat,(-lyl'l', ..d.ning8fo:t'f~-

ning baglJrt frednings~~[j.e; r' ..:jf'lt t'ors~1vidt ane:h "junr::ioly,;{,(;)n r:18tl'. nr.

e12 ae; lla af Kimrr.erslcv by oG Dogn i rLO~"'lkild'J amt.
Form:~lct med fredninl":;l::!l af det omrJ:(;ldte [lJ.'(;u.J. er ilt b::VUTr;:; fJe:n

meget smukke:) udsigt fra I~_tndev(;;jfjn Klmr;..e!'81ev~'])oTlj}) ti.t d(:;Y1);l,~l(Jrisk

beliggende Kimmers1ev kirke.
Da dor al1erc:a.e er bYCcot to hu.::H) P;~i '3et ~.trcal, c):;l' U.!.~2;()r mu'1.] om

kirk0n og landevejon, nomlig f[,:.....tl·. nr. lIb (),'; Ilc, lIJ;3. det 'iJ()f'ry:..::tus,
~! at en vidørfJ beb~Tggelse af arealet vil firdr; st()d.l hviJ.ket b'H1Skc vil

ødolBgge udsigten til ~ilk8n.
Nævnet har heroft(;;l' holdt mødfJ p:'.i :3StfJdct (:Cm lG .. jun.i. 19S0 og

Ejeren af de p;\s.:clrJ8nu() :.:j(;ndoH1rnc: '..lIr.(;d'::ffiester J. Ci:n'istof:L'un::r,;n
Ihar under mø de t fory',larc t, 1.1 t :1ilns C;,I'und, d~;r (n' af ',Jt af.'E:ul. r)~'A c :1.

2 td. Ir-md, er fJ':BrdGlE;s egnut ti.l b8'bYCt:;oJ.:::;rj, hvorfor han j ti.lf:;;:ldu
af fredning mB P~~istå s ie; ti 1kG ndt c;rst~-1.t!li.ng. Ha:'1 refT,;l,l,~' 1;..:)1 ;_1. t kv:n i~

eS'Blge facaden for on pris af l l,rY'. pr. kv'" cklen og (:'.nE~JA:r' .!:ru,ndGn~~

v~rdi til 18000 kr.
Efterat det fornadne :cort:rj[ltorialo V:.l.1.' f:c~)[[;f1k8::ffet ~ 1]1),1' 1'1 D1fLlet i

Jr:0C8 den 27. juni vedtagut at i'lude do oLun:'.;ldtG ojC!1c10rrlr;r;, 1~~3t n:arl
skønnedø, at bevarc:lson af dun mrmV1re urJctc;t 'i'I'CJ, 1r:,.n(~(-)v(-)j(;n til kil'kun
er af en c:j dan betydni ng, ;.)t frodn int~{..:nl er :1. j (:)m1ct J 'l1[1. turf, ednincc-
lovens § l.

Ejondommen(;) IIJ;:) som h1dti.l 'bGnyttl~s ~il lo.ndbruDE:- Ol!, l1avcjoI'c, men

m1 insonsinde bebyg~os under nogcr, form, hvurken æu~ hUGe, 8~uru, dri~-
huse, master' 811e1 lign8nd fj , 1 i i;, ):;:o:n r](.:t; :1(:::lle.?· ,j,kl:.!] r;l;~t b '.Jr lrL:lt 00 o
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-- e')"ner' ....-; O' ·t l']u ')~·o .
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p4 ~OOO kr.
Pr·i ori t etsh~;.vcron J:ionc"i,)8 1;01:.(1'_~no D}) ':]r'{;:n~ '.3Cf~ h~u (;10 df, j,J) J);; .le; <t fj\)

ikke giV8t møde under 8~;g\m.

nr. 20 af KimnJor81(Jvj doJ' l'_C~:;f?L J.i.~(' op ,,:\,:' IdJ'li:un) lI!U.1 f-jJ1.;rr::H ;.t1.'

pal'cellEm f)\Tcmstrup Gedn ej' :rJ\t?>1{~·C :0:; i'ri'Ji.11:!.[,t UI, li.JJ,) U(jLl i'rr;(.'c:

ud 81'1 E' l ....j. r, -G' -rl J' Y1 Cl' f1
J ~JL.~ .--(" .."".-'0

Konk1 u,si. an on ~.n 8 :.ilyd (::ncJ,) L;

"Ejfmdommone r.J3.tl·~ nr,. 12 og J.1.c.1. af "::uYJii'crf:--:l(,;v b;r ()f~ 20t.:vl. :L'~ .d"n.

Ejendol!lmc.:n1e8 ':.l.I't.;al [Hl SOIlJ hi(~tL~ hjn:.:L :,,;D f--,O:rl 1:J.rl(~1'~",lt_,(1·- og L·1.vc·-

ejol'd, mon m:) in::::t:':18inde under YiJ.'fi:8;'1 form l.d\y:~,'~r)8! hV,;}'}r(;1l [,c6. huse,
.skur·e, driv}lUf3o, master (;lJt)1: liL",:DL;ndr.J) :t i. g '-,I:!O r:; Cui.; (j: 1"1<.;1101' nl-;, 1)0-

plantc::s.e, !Jer- till~ggeG ejeren Gm(:'d8ml;st~~r' .T, GhJ.ir;toffel'f:J0n (;Y1 eI'f)-~atn'Lns

p{t 5000 kl'. med H:mtor hEH'af ~.:{ p.n .• ±'I<J. orm 7. juJ.:L J~1S0, -~j~. be:;!J.J.inC

iJke)'~•

,f1 Eoskilde w, tflkomn';UY18. "\)
Kl.::ndelsen Cl' f OI'\.; l ae t oITorf:r-0?'(;.ninr.;·-m 1vnE; ~ i l~l()(~r'.H· n-: ';1!~turi'r'Jd'~

,J ningslovcms § 10, 3. stk", hvo:d-:.os don er .inc1lJ.,nk,;"/; af' u.jo:n;rl ~1.r uu
fredede arealG:c.

Ovc.:rfrodning8U'·uVYlG"G ha:.:' rJ8n 11" ;1ovU!"1bf)Y' 19'50 b~}~)igt.i.gdt d0 ~-'!o<,-;_'()l-
dcnde arl'.lG.lel' og forhanclL:t med ejerc/n ae: andre i. s'.',goc tnGuJ::us~)~~.('ndc.

fllan foy'csloe viss('.) .Lnå Dkr en '<ni "'G0l' i f! :~dn i.n~c:n I 'L i.l ll"d ll~ot .L'o:r·~:l:~!:~
.~jercn f.1ellerO ville ·ti~.g'-; 3"ti11:;ng.

I skrivelse [1.f 12. nOVt')mbel" 1950 ill0cld'dJ. te 8jGrCn~j jurid:i ,~kG T';Jd:_

at det p:~a"f.)n~{f.,s at; af11sndo do ()r:lly)lr~.Ge U.l':,:1}.I:Jr1 f1·;.TCt tot. 1.-'881'1.<1 lfi-~lE;;

e;-:Br-u inter0SS8ret 1 at fJ'iholdc ureu] c.: t tc.n beLYf:~;cl':'u,
fredning ikkf"; ville: V.Bru :1J(~Vt.l;1'3it;o Ov:::rfl'odn:i ngun,pvl1(Ji

hold e sig ol"'ienturet r~(:J(J j1\~nhJn til iJal:;::d'orhaYld 1.1i1':':;O{lJ u

<1ccembel' 1952 opl;u.::ning om, ~d; [;;,'j ,~)'Ut U'k e ,ri 1] e: ]'-01il::I"; i
Man har h~rfJ ftG1. bl.:jiJ·l.U~t ·.:d; u.l; fr'0lLmCj f J"'IJ 'n j n~uDo,u;c;n,

a·t t'rodningr:;TI kun JW!!lllJ(H ti l u. t omlfllJt, .. d:;~'l t'ydJ. igu lc,cl L,'~: !IJ!"L-b·. nL I. '.~.t

af Kirnrr EH'Blev by o~ sogn.

I e:r·stn"tn.i.ng for frecln.LJl/::811 l1c-u' D"l!-'1nti.J.1Jtvl"L n!Ut;)duYn0ut,:r ,Jo Cllrio'tioj"-
ft;Y'fJI'.;!1 1500 kr. Dott·~> tilbud l"l[,::::'E:..,jul'(-m ;:;()dt~".i.:;ut"
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- ., 7.Jo.det foranst8.cnd G f,:)lg(;;nde "(md ri"(lg(;l' o Dct frsdu(1 s

nærv"erende kendelse v~;dh:Bft(jt kort '(lI', 1\00 10(3.
~ h i b G 8 t e m m 0 s :
Den af fredningsn:cvnet for LosL1lcJe ,ur,t;.xijc1::'ll<::rr..:c];.; '1cm 'I" Juli l~1:.)CJ

afsagte kendelse vedr0l'E:mde i'redni l1C; uf lil11w]rr.;10V }~L:'k()8 orn.~;j.v01fJor
stadfJ3ste8 med de af de't lo! an8tf~end e f'llc(;nfJ (; Dn(h::i.n0~;.r <

I erstatning udbetaJos der ~m~dC~c8tur J. C~l'j~toff0r~cn, Kimmuro-
lov pr, Borupy 1500 kr. + runt01' 4,;,10 [>,.8< ,'ra <11::;1'1 '(ø ju.l:i 101:)0. t~,l
betaling sker"
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K./MMERSLEV

sø

2Ø2'#$-Æ:4 GRÆNSE FOR FREDET ~REAL

1:4-000

I I I ! I II
c 100 2.00 300M Plan nr. Ro. /08. ,

NaturfredningskonsuJentens kontor
København d. 27-5-53

By: K/MMERSLt:v
Sogn: ............,,_
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A f s k r i f t.

KENDELSE
angående fredning af matr. nr. ll-a og 12 af Kimmerslev by og sogn,
afsagt på dommerkontoret i K~ge den 7. juli 1950.

K E N D E L S E:

I skrivelse af 27/5 1950 er der af Dabmarks naturfrednings-
forening begært fredningssag rejst forsåvidt angår ejendommen matr.
nr. 12 og ll-a af Kimmerslev by og sogn i Roskilde amt.

Formålet med'fredningen af det ommeldte areal er at bevare
den meget smukke udsigt fra landevejen Kimmerslev- Borup til den mal
risk beliggende Kimmerslev kirke.~

Da der allerede er bygget to huse på det areal, der ligger
mellem kirken og landevejen, nemlig matr.nr. ll-b og ll-c, må det be
frygtes, at en videre bebyggelse af arealet vil finde s~ed, hvilket
ganske vil ødelægge udsigten til kirken.

Nævnet har herefter holdt møde på åstedet den 16. juni 1950
og vedtaget at fremme sagen.

Ejeren af de pågældende ejendomme smedemester J.Christoffer-
Isen har under mødet forklaret, at hans grund, der er af et areal på

ca. 2 td. land, er særdeles egnet til bebyggelse, hvorfor han i til-
fælde af fredning må påstå sig tilkendt erstatning. Han regner med a
kunne sælge facaden for en pris af 1 kr. pr. kv. alen og anslår grun
dens værdi til 18000 kr.

Efterat det fornødne kortmateriale var fremskaffet, har nævn
i møde den 27. juni d.a. vedtaget at frede de ommeldte ejendomme, id
man skønnede, at bevarelsen af den smukke udsigt fra landevejen til
kirken er af en sådan betydning, at fredningen er hjemlet i natur-
fredningslovens § 1.

Ejendommenemå som hidtil benyttes til landbrugø- og havejord
men må ingensinde bebygges ubder nogen form, hverken med huse, skure
drivhuse, master eller lignende, ligesom det hellar ikke må beplante I



Da nævnet ikke har kunnet forkaste ejerens påstand om, at
arealet egner sig til bebyggelse, har man ved~aget at yde ham en er-
statning på 5000 kr.

Prioritetshaveren Bondestandens sparekasse har trods indkaldl
se ikke givet møde under sagen.

Nævnet har haft under overvejelse ogsA at frede ejendommen
matr.nr. 20 af Kimmerslev, der ligger lige op ad kirken, men ejeren
af parcellen Svenstrup gods er indgået på frivilligt at lade den fre·
de uden erstatning.

T h i' b e s t e m m e s:
Ejendommene matr.nr. 12 og 11-& af Kimmerslev by og sogn fre·

deso
Ejendommenes 'areal må som hidtil benyttes som landbrugs- og

havejord, men må ingensinde under nogen form bebygges, hverken ~ed
huse, skure, drivhuse, master eller lignende, ligesom det ej heller

ti

må beplantes.
Der tillægges ejeren smedemester J.Christofferaen en erstat-

ning på 5000 kr. med renter heraf 4% p.a. fra den 7. juli 1950, til
betaling sker.

Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvde-
len af Roskilde amtskommune.

Aug. Sonne. Louis Rasmussen. J.P.Hordengaard.

----------000---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRADSKREDS M.V., den -<O / tf 19..rr.

~~'1
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A f s k r i f t.

D e k l a r a t :i. o n.

Undertegnede Svenstrup gods, der er ejer af mat•• nr. 20 af K1m-
merslev by og sogn, indglr herved pA, at der pAlæggeø ejendommen følgend
servitut a

Ejendommen fredes med det formål at holde udsigten til og fra
Kimmerslev kirke fri.

Ejendommen mA som hidtil benyttes som landbrugs- og havejord, me
må uden fredningsnævnets godkendelse ikke yderligere bebygges, ligesom
den heller ikke uden nævnets godkendelse yderligere ml beplantes.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsrAdskreds.
S ven s t r u p, den 2'/7 1950.

J.Wedell-Neergaard.
----------000---------

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNETFOR ROSKILDE AMTSRlDSKREDS M. V.. , den 02y /7 194 'C

{Jr~

Vji, ;:Ol
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