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U D S K Ic I F T----------------
::lf

OVEL VIlBDN I t'W~)NÆ:V1'J"E(ll~) }~1~:'J"vM.;:) E~Pl. OTOJ:\:OL,---------------------------------------

Ål' 1951, den 16. marts, affJnc;r1o ovcrfrcdnjnc;nn-lJVnet p~ crundJag
,.li' mundtlit; og okI'iftli[', votøl'lng f'31{:';ende

k G TI (j e l li e
B~~Bn nr. 1000/50 vedr0rende frLanin~ af 3voGcrslev kirkes om~ivelsel,

Dt~n af f.r'E;d'1ingrJrl13vnet for- hoski.Lde umt den '7. ;juJ i. 1950 u.f8ugte
y: 1"8m](,lso ex' RtHyd(mde:

"Efterat f'rf'Jdningsnllvnet i epl'il 1.919 sammen med Pl'OV~lt Exner
JU-,VC1(; l:esi(;t.lfE-;t Svogerf1lov ki.l'lco i f)",rnmeHel'I'ed for eJ,t UndOI'flOi..':l1 Rp!!,r, ,H

mf~lct 01r. €V811tUf-;llo fl·cdnin~'.el i kil'kol1B om[;i vel ser, vur mun enii: med
]l['(1Vften i det 0na1':e1iL:e 1 at bov,u'e WJGib ten til 1an nmukkd t';amlo lrilke
11<i lundevejen 1,o8kilcle-lfollJmk.

D(-,t dl'ejede siG om at forhindre bebyg{J;eløe af oj(.'~ldommen mutr, m'.
4jt' ~,f :Jvoecrslev, del' Gl' btalit:,...:;endEJ nyd for kirken.

Gl'undem: ejer' slar.;termestel' A::.el Niolocn havde ikke ønsket at
in(!tjt.. på nOc,8n fnJdning~a1' n,il>ndommon uden OJstatning, 0t~ der Ol' delfor
'Ir nrnvnet rejst en egentlig frodl1in&~f1f-;ab.

N'uvnet holdt møde pu EW tcdet ti en ~:. maj 11)50 og derefter', et'terat
det i'("Jrnødllo kOl tmaterinle V:l1' fYf'!llJnh,ffet, et fornyet mødo i hoskilde
dOD 27, juni 8.U.

HC:l'under oplyste ojeJ'en Axel Ni(~lsen, at han, da glunden 8[ner sig
ti l b0 bygre1se, m;Htn 1'01'be1"1OJ de Gie: er statnini..~' Han var i 1.::k 8 klar oven-
"l tlYldenr, n0jagtif.':,8 st0rl'else.

Af bY2.ni.ngeI' på ejenc1oml0on f"infjes fm mindre bygninc, der anvendes
t j l ln{~(}I'i. 06 daf,lig benyttrJs cLf lW.I4,

Denne by:!,ni.ngs ner'11'ivnin~ vil kr"Bve en st?Jrre er'stcLtning.
l~'evnet vm' cl1ig om, at bevar olfwn. ~lf ud8ir~tcn til den smukke g~~mle

1;1 r'(~e er uf en fJ~dan betydni.n(;, n t fx eclnin(.~en er hjemle t i n::...turfr..=::d-
nincclov8nG S l, o~ vedtOG derfor at fr~de ejondommcn, hvie uroal and~~-
[~ C: r r:,"15 m 2 •

Aroulet må som hidtil benyttl~fl til ha~ejol'd, men må ingensinde ydeI'-
li~nJa bebygf~s under no~en [arK.

iJår' det pr.i ejendommen vllnmde I'øt~eri nodlæbgoo flom 8ådnnt, vil
(:c:t1,'lO hyr-:ni.nc vm'e at nnclriv(;, li~~()nom det ikk0 må i'lyttos ti.l nOCf.::t
:wdct nted p:-j (J,i(;:ldommen og e;j heller i tilf'r,lde af fOJ'vitrinG ol10I'
'18ihi.vninc; mti. ,~:enopf0H)S.

GrUYl(l en mil -~'~~l~ålk~o,n ~(,n, .
tJ"vnet vedto{';{atyC1o (-J;ltH'un on el'Btatrnnr; p~ eoo ]n""

Konklusionen er Aålydendo:
",:.jGndOmlJlen matl', nr. 43b <:tf' Svo,:;orslev by og sogn fr'edes.
J~j8ndom~on md som hidtil benyttes til huvejord, m0n mA inGensinde

-.,



2.
~lu1QC1' ~Q~e~ form yderligere bebygges.

Når <laitpå ejendommen værende røgeri nedl:ngges flom sådant, vil denYl
/bygning ~~e at nedrive, ligesom bygningen ikke må flyttes til noget

andet ste~ på ejendommen.
'I tilfælde af forvitring eller nedrivning må bygningen ikke genop-

føl'es.
Ejendommen må ikke beplantes med buske eller tr~vækster.
Per 3des ejeren slagtermester Axel Nielsen en erstatning på 800 kr.

med renter heraf 4% p.a. fra den 7. juli 1950, til betaling sker. •
Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af

Roskilde amtskommune."
Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk., fore-

~ lagt overfredningsnævnet, som den ll. november 1950 har besigtiget det
pågældende areal og forhandlet med ejeren og andre i sagen interesserede

Vedrørende den på arealet liggende røgeri bygning vedtog man at
ændre kendelsens bestemmelser således, at bygningen også må benyttes til I

andet end røgeri.
Da overfredningsnævnet iøvrigt ken tiltr'Dde det i.kendelsen anførte

vil denne være at stadf~ste med den af det foranstående følgende, ændring,
T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet tor Roskilde amtsrådskreds den 7. juli 1950 af-
s~gte kendelse vedrørende fredning af Svogerslev kirkes omgivelser stad-
fIlstE>Smed den ,af det fOl'anstående følgende ændring.

Den fredede ojendom er vist på et nærværende kendelse vedhæftet kor1 I
, Inr. Ro. 106.

I erstatni~g udbetales der slagtermester Axel N~el~en, Svogerslev,
800 kr. med renter, 4% p.a. fra den 7. juli 1950 at regne, til betaling

/

sker.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~~
li Grage

overfredningsnævnets sekretæ

MfF.
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A f s k r i f t.

KENDELSE
angående fredning af matr.nr, 4,-b af Svogersley
afsagt på dommerkontoret 1 Køge den 7. juli 1950.

K E N D E L S Es

Efterat fredningsnævnet i april 1949 sammen med prov~t Exner
havde besigtiget Svogerslev kirke i Sømme herred for at undersøge
spørgsmålet om eventuelle fredninger i kirkens omgivelser, var man
enig med provsten i det ønskelige i at bevare udsigten til den smukk
gamle kirke fra landevejen Roskilde-Holbæk.

Det drejede sig om at forhindre bebyggelse at ejendommen mat
nr. 4,-b af Svogerslev, der er beliggende syd for kirken.

"

_ .....

Grundens ejer slagtermester Axel Bielsen hayde ikke ønsket a
indgå på nogen fredning af ejendommen uden erstatning, og der er der
for af nævnet rejst en egentlig fredningssag.

Nævnet holdt møde på åstedet den 2, maj 1950 og derefter, ef
terat det fornødne kortmateriale var fremskaffet, et fornyet møde i
Roskilde den 27. juni s. a,

oplyste
Herunder ~.j.~.ejeren Axe~ Nielsen, at han, da grunden egne

sig til bebyggelse, måtte forbeholde sig erstatning. Han var ikke kl
over grundens nøjagtige størrelse.

Af bygninger på ejendommen findes en mindre bygning, der an-
vendes til røgeri og daglig benyttes af ham.

Denne bygnings nedrivelse vil kræve en større erstatning.
Nævnet var enig om, at bevarelsen af udsigten' til den smukke

gamle kirke er af en sådan betydning, at fredningen er hjemlet i nat'
fredningslovens § l, og vedtog derfor at frede ejendommen, hvis area
andrager 575 m2,

Arealet må som hidtil benyttes til havejord, ,men må ingens1n,
yderligere bebygges under nogen for.a.

Når det på ejendommen værende røgeri nedlægges som sådant, v
denne bygning være at nedrive, ligesom det ikke må flyttes til nOget
andet sted på ejendommen og ej heller i tilfælde af forvitring eller



nedrivning må genopføres.
Grunden ml ikke beplantes.
Nævnet vedtog ligeledes at yde ejeren en erstatning pi 800 k]

T h i b e s t e m m e SI

Ejendommen matr.nr. 43-b af Svogerslev by og sogn fredes.
Ejendommen må Bom hidtil benyttes til havejord, men mi inge~

sinde under nogen form yderligere Qebygges.
Bår det på ejendommen værende røgeri nedlægges som sådant,

vil denne bygning være at nedrive, ligesom bygningen ikke må flyttes
til noget andet sted på ejendommen.

I tilfælde af forvitring eller nedrivning må bygningen ikke
genopføres.

Ejendommen må ikke beplantes med buske eller trævækster.
Der ydes ejeren slagtermester Axel Nielsen en erstatning pi

~
800 kr. med renter heraf 4~ p.a~ fra den 7. juli 1950, til betaling I

sker.
Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvde-

len af Roskilde amtskommune.
Aug. Sonne. Søren Klarskov Larsen. I'.P.Bordengaard.

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

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS M. V., den ~o /8

G~J;
19JY •
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A f s k r i f t.

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

Undertegnede sogneråd for Kornerup.SvogersleT sogne bestemmer
herved, at ~er pålægges det med rødt på medfølgende kort iDdtegnede are.
al, herunder matr. nr. 5-d af Svoger sleT by og sogn, syd for Svogers1ey
kirke følgende servitut.

På det pågælde~de areal, der som hidtil kan beayttea som parke-
ringsplads, må ingensinde opføres bygninger af nogen SOIl helst art, hero
under skure, boder, transformatorstationer, master eller lignende.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Xornerup-SvOgersleT sog~
og fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.

Xornerup.Svogersley sogneråd pr. Roskilde, den 11-7-1952.
Carl Ohaber'li.

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

nEDNINGSUVNET FOR ROSKILDE AMTSR!DSKREDS M. V., den .z7//0 19J""""1.a~J;
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A f s k r i f t.

D e k l a r a t i o nt

Undertegnede karetmager Laurits Hansen bestemmer herved, at der
pålægges ejendommen matr.,nr. 5~b af Svogerslev by og sogn følgende se~
vituta -...,.. ...-

På ejendommen må ikke anbringes mere end de nuværende 2 skure,
~Såfremt ejendommen bebygges, må denne ikke finde sted nærmere

hovedvej 4 end kirkegårdens sydlige mur og ikke nærmere dennes vestlige
mur end 2 meter.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Korneru~Svogerslev og
fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.

S v o g e r s l e v, den 17/6 1952.
I

Lauri ts Hansen.

----------000----------
"

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNETFOR ROSIaLDE AMTSRlDSKREDSM, V., den .ly /7 19J~ ..CJ.r-~1)
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UDSKRIFT
af

forhandlingsbogen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.
=-=

Ir 1954 den /7/'1 bilev i
nr. 9/49-21. Fredning af et umatrikuleret gadejordsareal

ved Svogerslev kirke
afsagt sålydende

k e n d e l s e.

Ved Svogerslev kirke er beliggende et gadejordsareal, begrænset
'"mod vest af matr.nr. 5-b og ~ af Svogerslev by og sOgA, mod nord af

kirkegårdsmuren og mod øst og syd af hovedve~ 4 og den fra denne mod
nordøst gående bygade, således som dette areal er indtegnet pi vedhæfte-
de kopi af matrikula~ortet med grøn farve.

I forbindelse med den almindelige fredning af omgivelserne ved
de danske landsbykirker er der af fredningsnævnet rejst sp.r.gsmål.om
fredning af det nævnte areal, der ikke er matrikUleret, og som antages
at tilhøre Kornerup-Svogerslev sogneråd, for dBrYed at hindre, at der
på .arealet opføres bygninger, skure, boder, transformatorstationer, aD-

bringes lys- eller telefonmaster eller iøvrfgt noget, der kan virke
skæmmende for kirken eller kirkegården.

Den 1~7 1952 har ovennævnte sogneråd underskrevet deklaration
om, at arealet fredes, og den '0/7 1952 har Roskilde amtsråd godkendt
denne deklaration, som imidlertid er afvist fra tingbogen, da udstedep
ren savner tinglyst adkomst.

For at sikre fredning ved tinglysning har fredningsnævnet rejst
denne sag og har den 27/8 1954 afholdt møde ved Svogerslev kirke, hvo~
til indkaldelse er sket ved bekendtgørelse i statstidende, Roskilde
Dagblad, Roskilde Tidende og Roskilde Sooialdemokrat den 14/8 1954,
hvorhos provsten i Xornerup, sognerådet og Roskilde amtsråd er SMrskil.t
underrettet om mødet.

Mod fredningen er ikke fremsat indsigelse.

I

I1_-=<======...-. =====================-----=--- _



.J Da Svogerslev kirke med nærmeste omgivelser skønnes at udgøre et
område af den 1 lov om naturfredning af 7/5 19'7 § l i begyndelsen o~
handlede art, da de øvrige kirken nærmest liggende areBler i væsentlig
grad er fredet ved frivillige overenskomster med lodsejerne, og da fred-
ningen af ftet fornævnte areal som et led i fredning af kirkens omgivelser
skønnes at være af væsentlig betydning for sikring af kirkens og kirke~
gårdens nuværende smukke beliggenhed i landsbybilledet, v.1ldet fornævnte
gade~ordsareal i henhold til fornævnte lovs §§ l og l' være at frede som
foranført.

Under sagen er der ingen erstatnirtgepåstande fremsat.
Påtaleberettiget er menighedsrådet for Xornerup-SWogerslev sogne

og fredningsnævnet for Ro~kilde amtsrådskreds m. v.
T h i b e s t e ID ID e SI

Det fornævnte og beskre.... gadejordsareal ved Svogerslev kirke ,
~ ;

bør fredes, således at der ikk~ på,dette må opføres bygninger, skure,
boder, transformatorstationer eller lignende, ej heller anbringes telefo~
eller lysmaster eller overhovedet ved dette foretages noget" af hvad art
,nævnes kan, der kan virke skæmmende for kirken eller kirkegården •..

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Xornerup.Svogerslev sogne
og fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m. v.

Aage Sohm1dt. J.Martin Jensen. Søren Xlarskov 'Larsen.

----------000---------
Udskriftens rigtighed bekræftes.

lPREDNINGSNEVNET FOR ROSKILDE AMTSRlDSKREDS M. V., den 17l? 19JY.

(h~.~



i
• !

, I
: I

I
I

I
.1

l

REG. NR. /.1+'..2

I

I
·1

l
l
l

~

JVlJgers/ev L3y 0.f S03/1
Jdm tne I-I~r/'er/
!<'øbenhavns 4/771:

f: 4000.



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Modtaget i
NaturSwre\Sen

SkOV- og ;
'l~ f\U~,1~~g9J

Telefon S6 6S 1068
Fax S6 6S 64 96
FS 36/99
Den 26. august 1999

Landinspektør
J. P. Nissen
Skomagergade 15, 3
Postboks 623
4000 Roskilde GENPART

til orientering
I ~~:l, Od·

Ejendom: Matr. nr. 43
beliggende Svogerslev
Roskilde Amt, Teknisk

b Svogerslev by, Svogerslev
Hovedgade 39, Roskilde
forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-265-3-99

8.1/19.5.99 43b-1
0119-15Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

Landinspektør J. P. Nissens j.nr.: 99.078

I skrivelse af 18. maj 1999 har De ansøgt Roskilde Amt om
tilladelse til at ophæve en deklaration, der er tinglyst den
20. marts 1951 på en del af matr. nr. 43 b, der skal over-
flyttes til matr. nr. 44 b smst.

Da deklarationen vedrører fredning af Svogerslev kirkes om-
givelser har amtet videresendt ansøgningen hertil. Påtalebe-
rettiget er desuden Svogerslev Menighedsråd.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte er omfat-
tet af bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2,
og at en ophævelse derfor kun kan ske ved rejsning af en ny
fredningssag.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

eu1~'0\~,~-\ ~ \\\ ~-csOC) \
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Roskilde Kommune 
(kommunen@roskilde.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-68-2021 
 Den 22. november 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 43b, Svogerslev By, Svogerslev 
Beliggende: Svogerslev Hovedgade 39, 4000 Roskilde 
Roskilde Kommunes j.nr.: 354585  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mail af 19. oktober 2021 har Roskilde Kommune på vegne af ejerne 
af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at 
plante en ligusterhæk med en længde på ca. 23 meter og med en højde 
på 1,80 meter. Ejendommen ligger ud til Svogerslev Hovedgade, og dens 
placering i forhold til kirken fremgår af følgende fotografi: 
 

 



 
Hækkens tiltænkte placering fremgår af fotografiet nedenfor: 
 

 
Matr.nr. 43b Svogerslev By, Svogerslev Hovedgade 39 
 
Ved passage forbi ejendommen på nordsiden af Svogerslev Hovedgade er 
der fortsat indsyn til kirken, hvilket fremgår af følgende fotografi: 
 

 
Fotopunkt – på fortov nord for Svogerslev Hovedgade 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. marts 
1951 vedrørende Svogerslev Kirkes omgivelser.  
 
Fredningens formål er at bevare udsigten til den smukke gamle kirke fra 
landevejen Roskilde-Holbæk.  
 



Det fremgår af fredningsafgørelsen, at ejendommen ikke yderligere må 
bebygges. Ejendommen må som hidtil benyttes til havejord, men må ikke 
beplantes med buske eller trævækster.  
 
Roskilde Kommune har i en udtalelse af 19. oktober 2021 blandt andet 
vurderet, at en 180 cm høj hæk vil få indsynet til kirken til at forsvinde 
helt, og det vurderes, at dette vil være i strid med fredningens formål. 
Roskilde Kommune anbefaler derfor, at der gives afslag til det ansøgte. 
Alternativt, at der gives dispensation til plantning af en ligusterhæk på 
vilkår af, at ejeren til enhver tid er forpligtet til at holde hækken nede i 
en højde på maksimalt 110 cm.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 17. november 
2021.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Frede Lærke 
Pedersen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte vil føre til, at indsynet 
til kirken vil blive væsentligt forringet. Derfor vil det ansøgte være i strid 
med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler dog tilladelse til, at der plantes en liguster-
hæk, der skal holdes i en højde på maksimalt 1,10 meter. Højden måles 
fra fortovet, idet bemærkes, at der er en niveauforskel på op til ca. 30-40 
cm mellem niveauet på fortovet og niveauet i haven. 
 
Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at der kan etableres en ligusterhæk med en højde målt fra forto-
vet på 1,10 meter på den ansøgte strækning af ejendommen.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 



Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet 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 parts-
høring. 



 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
Kopi til: 
 
Ejer, Emma Schønning Larsen og Simon Øxenhave   
Roskilde Kommune (kommunen@roskilde.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Roskilde (ros-
kilde@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Frede Lærke Pedersen 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Roskilde Kommune 
kommunen@roskilde.dk 
 
 FN-ØSJ-31-2022 
 Den 16. juni 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 43b Svogerslev By 
Beliggende: Svogerslev Hovedgade 39, 4000 Roskilde 
Roskilde Kommunes j.nr.: 354585  
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
 
  
I e-mail af 21. april 2022 har Roskilde Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til plantning 
af en hæk og ændring af en græsplæne til stenbelægning. 
 

 
Blå skravering: viser det areal der er omfattet af kirkefredningen. 

 
Det fremgår af ansøgningen, at ejeren af ejendommen, som ligger inden 
for fredningen omkring Svogerslev Kirke, anmoder om tilladelse til at 
plante en 1,8 meter høj nord-syd gående hæk i forlængelse af udhusets 
vestlige gavl, der fortsætter vinkelret mod øst langs ejendommens nord-
lige skel. 



 
Billedet viser ansøgt hæk og stenbelægning 

 
Den gamle indkørsel til ejendommen flyttes mod vest, og græsset på den 
vestlige del af haven udskiftes med ærtesten. Samtidigt ønskes den eksi-
sterende hæk i skellet mod kirken bibeholdt og holdt nede i en højde af 
1,10 meter. 
 
Ansøger har oplyst, at ejeren ønsker at skabe mere privatliv ved at lukke 
for indsigt til haven og ønsker at skabe et ensartet og simpelt udtryk på 
grunden ved at anvende den samme type ærtesten, der er brugt på Kir-
kevej. Ejeren ønsker også at mindske behovet for vedligeholdelse af ha-
ven og at sikre, at selvsået buskads og hækken ikke vokser vildt og i for-
skellige højder. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. marts 
1951 vedrørende Svogerslev Kirkes omgivelser. 
 
Fredningens formål er at bevare udsigten til den smukke gamle kirke fra 
landevejen Roskilde-Holbæk. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsen, at ejendommen ikke yderligere må 
bebygges. Ejendommen må som hidtil benyttes til havejord, men må ikke 
beplantes med buske eller trævækster. 
 
Roskilde Kommune har anført, at det er kommunens vurdering, at plant-
ning af en 1,8 meter høj hæk som ansøgt det pågældende sted på ejen-
dommen ikke vil påvirke indsynet til kirken, da ejendommens bolig og 
udhus i forvejen lukker for indsynet til kirken fra Svogerslev Hovedgade.  
 
Med hensyn til at ”baghaven” belægges med ærtesten og at et mindre 
areal anvendes til parkering, har Roskilde Kommune anført, at det er 
kommunens vurdering, at det ikke er et krav i fredningen, at havearealet 



skal fremstå med græs, og kommunen vurderer, at ændringen fra græs-
areal til ærtesten ikke kræver dispensation fra fredningskendelsen.  
 
Ændringen af anvendelsen af et mindre areal fra have til parkering vur-
deres at kræve dispensation fra fredningskendelsen. Placeringen af par-
keringsarealet er umiddelbart nord for den bevoksning, der ifølge ejer er 
selvsået.  
 
Roskilde Kommune anbefaler, at Fredningsnævnet meddeler dispensation 
til det ansøgte. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Frede Lærke 
Pedersen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at den ønskede nord-syd 
gående hæk i 1,8 meters højde i forlængelse af udhusets vestlige gavl og 
som fortsætter vinkelret mød øst langs ejendommens nordlige skel, ikke 
vil forringe udsigten til Svogerslev Kirke fra landevejen Roskilde-Holbæk, 
idet udsigten i forvejen er forringet på grund af huset og udhuset. Næv-
net har ingen bemærkninger til etablering af den ønskede p-plads på 
ejendommens vestligste del, men nævnet bemærker, at hæk og buskads 
på arealet vest for udhusets vestlige gavl stedse skal holdes nede på en 
højde målt fra fortovet på 1,10 meter. 
 
Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 



klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets 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 geby-
ret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage-
gebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet 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 parts-
høring. 
 



En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke 
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage 
måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at 
den er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
Kopi til: 
  
Roskilde Kommune (kommunen@roskilde.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Roskilde 
(roskilde@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Frede Lærke Pedersen 
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