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Undertegnede arbejdsmand Carl Martin Pedersen, Allerslev,
erklærer herved, at der pålægges ejendommen matr. nr. 22-b af Al-
lerslev by og sogn følgende servitut:

Ejendommen skal henligge fri for bebyggeloe af enhver art
udover den nu eksisterende.

kreds.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsråds- ,_

All e r s l e v, den 22' juni 1951.
Carl Pedersen.

FREDNINGSNÆVNETFOR ROSI<IL!B AHTSRAADSKREDSII. V., den 28/6 1951.

~L~

D E K L A R A T ION.
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Afskriftens rigtighed bekr'P.ttes.
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A f s k r i f t.

D E a L A R A ! I o l.

Undertesne4e sogaerA4 tor Le3re kommune .rii.~e~ heryed,
at der pAlæilee e3endommea metre ar. l at Alleraley b.v og Boga,
nærmer. betegnet etol. ll. telsende servitut.

At hen.yo til den trie og uhindrete Udsigt til kirken pi

vejen Lejre-Osted ml der i ekolehavea og 4ea t11 etol •• h.~end.
lege plade ikke toretages nogen bebyggelse Uloyer 4.a au ..~.ade be-
byggelse og eventuel erstatning tor denne pi l al ..... tl11' samme
plads.

Unde~ ølle omstændigheder ml kun toretale. 4e. tor ekole.
nødYendige bebyggelse.

PAtaleberettiget er fredning8DæVaet tor Roskilde sa'.rAde-
kreds.

L e 3 r e, den e' Doveaber 1949.
P. B. V.

te~re S0811el"ld
pr. Le3re

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

PRED!'II!'IGe!'lÆVNET FOR ROSKILDE AJ!TSRAD~ VL~'19J'1 c
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Afgørelser - Reg. nr.: 01638.03

Dispensationer i perioden: 11-12-1996 - 17-10-2000



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 65/96

Den 11/12 -9 6

Vibeke Andersen & Henrik
Grønager 52, Gevninge
4000 Roskilde.

Jensen

GENPART
til orientering

REb. Nk \ \02> ~. o~.

Ejendom: Matr. nr. 7 ~ Allerslev by, Allerslev
beliggende Munkedammen 2.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-8-96.

I skrivelse af 22. oktober 1996 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt Roskilde Amt om dispensation i anled-
ning af, at det er konstateret, at der på arealet er henlagt
en jordbunke , ligesom beplantningen langs vejen hindrer udsy-
net til Allerslev kirke.

Amtet har videresendt anmodningen til fredningsnævnet, idet
ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 22. juni 1951
om friholdelse af et areal for bebyggelse og beplantning, der
hindrer den fri udsigt mod Allerslev kirke.

De har anført, at de i foråret 1997 vil anlægge have, og at
De i forbindelse hermed vil bringe forholdene i orden. Under
hensyn hertil meddeler fredningsnævnet Dem herved en frist
til den 15. juni 1997 til lovliggørelse af forholdene.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

c"-o~ S LV l~ ~b r-r 2..(( 13-00 a(
\::t
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(tt Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede

•

•

er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet .

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K. (2 stk.)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V. (2 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Peter Laurberg Nielsen, Gormsvej 10, 4320 Lejre.
Lejre kommune, Teknisk forvaltning, Lejrevej 15, 4320 Lejre.
Leif Færregaard Jensen, Højbyvej 9, 4320 Lejre.



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKege
Jerobanepde 7, 4600 Køge

Skov_ o~O~taget i
aturstyrel-,5 OIa S~lefon S6 6S 10 68
, 1999 Fax S6 6S 64 96

FS 44/99
Den 04.10.1999

Ejendomsmægler
Ege Christiansen
Hersegade 18
4000 Roskilde GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 7 m Allerslev by, Allerslev
beliggende Munkedammen 2, Lejre

(~ Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-8-96
8-1/21.6.99 7m-l

Ejendomsmægler Ege Christiansen's j.nr.: 8877.

I skrivelse af 18. juni 1999 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom anmodet Roskilde Amt om tilladelse til opsæt-
ning af hegn/hæk eller raftehegn.

Da ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 28.
juni 1951 om fredning af arealer omkring Allerslev kirke, har
amtet videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare den fri udsigt til kirken.

Ejendommen, der er bebygget med et en-familieshus, ligger på
det sydvestlige hjørne af Munkedammen og Lejrevej. Det fre-
dede består af et trekantareal med en side på 20 meter langs
Munkedammen og en side på 50 meter langs Lejrevej. Arealet må
ikke bebygges, ligesom det heller ikke må beplantes med træ-
er, der vil kunne hindre udsigten til kirken.

De har
en del

ved en skrivelse af 22. juli 1999 oplyst, at der langs
af Lejrevej ønskes et hegn i en højde af 1,80 meter,

resten ønskes i en højde af 1,60 m.medens

~,
~e:rgiminifltariet

;....,...• ,1JV- og NaturstJiI'slsen
J.nr. SN 1996 -\ ~ lL I
Akt.nr. \~-o60 ,

~O

,,~0:.
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Under en besigtigelse har en repræsentant for Allerslev Me-
nighedsråd, der i følge kendelsen er påtaleberettiget, er-
klæret sig indforstået med, at der etableres et lavt levende
hegn. Han ville dog forelægge et forslag om et midlertidigt
raftehegn, indtil hegnet var vokset op, for menighedsrådet.

Menighedsrådet har ved brev af 11. september meddelt, at man
kan acceptere et levende hegn (hæk) i varierende højde fra
1,8 til 1,0 meter.

Nævnet har efter en ny besigtigelse fundet, at et hegn med en
højde på over 1,0 meter i væsentlig grad vil begrænse udsig-
ten til kirken. Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens S 50 stk. 1 alene tilladelse til
etablering af et levende hegn i 1,0 meters højde langs såvel
Lejrevej som Munkedammen, idet dette efter nævnets opfattelse
ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgør~.lsen. Klageberettigede
er:

tt Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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•
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens S 66, stk. 2) .

Med venlig hilsen

ih}) :tt()L{
Tlttkl.elsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0. (1 stk.)

la.• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Lejre v/Erik
Hansen, Gammel Landevej 27, 4000 Roskilde.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (1 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Ketil Petersen, Byvejen 18 C, Osted, 4000 Roskilde.
Lejre kommune, Teknisk Forvaltning, Lejrevej 15, 4320 Lejre.
Henrik Jensen & Vibeke Andersen, Munkedammen 2, 4320 Lejre.
Allerslev Menighedsråd, v/Kirsten Blankensteiner, Lejrevej
84, 4320 Lejre.
Kirkeværge Finn Krog Christensen, Lejrevej 6 B, 4320 Lejre.
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 3 NOV. 2000

Fredenksborggade 15, 1360 København K

77/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkndk

J.nr.: 97-121/250-0010
Fbj/Bol

1 7 OKT. 2000

Afgørelse
i sagen om etablering af en hæk i fredet område, Lejre Kommune .

•
Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 4. oktober 1999 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation til etablering af
et levende hegn i 1 meters højde langs Lejrevej og Munkedammen på ejen-
dommen matr.nr. 7m Allerslev By, Allerslev. Afgørelsen er af ansøger
påklaget til Naturklagenævnet.

Ejendommen ligger ud til Munkedammen og Lejrevej, hvor disse mødes syd
for Allerslev Kirke, og er en beboelsesejendom bebygget med et enfami-
liehus. Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 28. juni
1951 om fredning af arealer omkring Allerslev Kirke. Formålet med fred-
ningen er at bevare den fri udsigt til kirken fra Lejrevejen .

• Fredningen omfatter et trekantsareal med toppunkt i vejkrydset, og med
en side på 20 meter mod øst langs Munkedammen og en side på 50 meter
mod syd langs Lejrevej. Arealet må efter fredningsbestemmelserne benyt-
tes som have- og landbrugsjord, men må ikke bebygges, ligesom det ikke
må beplantes med træer, der vil kunne hindre udsigten til kirken.

Ansøger ønsker ifølge brev af 18. juni 1999 på vegne af en køber af
ejendommen at opsætte et hegn/hæk/raftehegn i en højde af 1,80 meter i
skellet mod Lejrevej og i skellet mod Munkedarnmen. Ifølge ansøger viser
en prøveopsætning af et hegnstykke, at der fortsat vil være fri og
uhindret udsigt til kirken. Ansøger har supplerende anført i brev af
22. juli 1999, at kun ca. halvdelen af hegnet mod Lejrevej ønskes i
1,80 meters højde, mens resten af hegnet ønskes i 1,60 meters højde._.

MiljØ-og Energiministeriet
Skov. ogNatur~tyrelsen
J.nr. SN 1996 - \1\\ \~-OO 0\
Akt. nr. ? C4.
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Fredningsnævnet for Roskilde Amt har fundet, at et hegn med en højde på
over 1,0 meter i væsentlig grad vil begrænse udsigten til kirken. Under
hensyn hertil har nævnet alene meddelt dispensation til etablering af
et levende hegn i 1,0 meters højde langs såvel Lejrevej som Munkedam-
men, idet dette efter nævnets opfattelse ikke vil stride mod frednin-
gens formål.

•

Klager har navnlig anført, at afgørelsen findes uacceptabel, da den i
praksis betyder, at det ikke vil være muligt at skabe nogen form for
afskærmning mod trafikken på Lejrevej. Endvidere vil en hæk på 1,80 me-
ter fra skel mod sydvest og hen til ca. midt på huset, og herefter en
hæk på 1,0 meter frem til krydset efter klagers opfattelse ikke begræn-
se udsigten til kirken. Det er herudover bl.a. anført, at Allerslev
Kirkegård er beplantet med store cypresser og træer i det sydvestlige
hjørne, således at den fri udsigt er begrænset, og primært er til kir-
ketårnet.

Fredningsnævnet har ikke haft bemærkninger til klagen.

Roskilde Amt har vurderet, at en beplantning der holdes i 1,80 meters
højde ikke vil virke skæmmende og hindre udsigten, navnlig idet kirken
i dag er delvist skjult af høje træer på kirkegården. På denne baggrund
har amtet anbefalet en dispensation til det ansøgte.

Afgørelse

• Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l kan der meddeles dispensati-
on fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

I denne sag er formålet med fredningen at bevare den fri udsigt til
kirken. Det forhold, at træer på kirkegården delvist skjuler kirken,
kan ikke medføre, at beskyttelsen i fredningen begrænses til at omfatte
en bevaring af den udsigt, der er tilbage.

Der findes herefter ikke at være grundlag for at anfægte fredningsnæv-
nets vurdering af, at en hæk mere end 1,0 meters højde ligger ud over,
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tt hvad der kan dispenseres til uden at komme i konflikt med fredningens
formål.

På denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Roskilde. Amts afgørel-
se af 4. oktober 1999.

Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Inger Vaaben
viceformand /

/

/ )
,I _'

fuldmægtig

. Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. I.
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