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FREDNINGSOVERE NSKOMS'J?"

•------------------~--------------------~-
e - Undertegnede Ctt:diQt'1Ut.t;nrK~ Ci".::;t1 :;-;n:;tOO:t1

.. _erklærer ...sig ·;villig til, .som ejer ,a:f mt1r.:nr." 1c€:
af :4~:'~~ >' ,by., '. OC . . sogp at la?e et ar~al af

• :d~tte mtr.nr. f~ede for at sikre den fri beliggenhed af
Iø.k:løV· . '. . -..kirke ~c : • ' .,. • •

Arealet beskrives således: ~n> t:ct:l!'2:t:., H;."0~ b71t"~4~{tno1~t'ot ~~~ rød
• .. l •

otft. n~.:t;~-:Irl:.c'!.'~:!;:on ;ntjCt11'~1Ø *'~l,!t.<tr!:t!_tGt~ m~øbt:o· t*:rm ~~ fd,r~
tf;,r6eno m~'!10~, 'h;jø~ .ør nt,~ 1r~O~ ~ ~qt mc tU b:M~}<m.

J
I

/

e Fredningen har følgende omfang:" . .
I ~~ii~ areale t må ikke bebygge s eller beplantes med udsigts--
1_ ødelæggende bePlantni~ der heller ikke P~ areale 11 må anbringes
., transformatorstationer, ~aster og lignende eller opsæt-

tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse ~ller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Dor må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendeeller
fiindrende for udsigten til eller fra kirken.

Io-(~1):)rr,(tl~t;CX- ~::; d::u rot tU c.t frib1~i1lJ) r:J1ato~ ·tU ccat br :c•

• "lo' .'

Denne overenskomst er ikke til hind er for , at del2".)1idtid ige bebyggelse
.. ' ,(f' ./"~

og beplantning på e jendommen bibeholde s, lige ~,g}.llJIt·tl~gforbeholder mig ret
1/1.J;./f

til at foretage nybygninger eller ombygpin~br.
).] ~~~

I tilfælde af nybygninger 9.+.1:ef" ombygninger er jeg villig til forinden
..~ ,.J.



~eg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendo~.dog uden udgift.for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet ~or Holb@k amtsrådskreds eg ti
menighedsrådet.' .'

, den' OO;1C l~
ÅO!'l r,tf'.r'rotl.

-ti
Idet naturfredningsnævnet'modtager og godkender foranstående fred-

nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr .nr. Jac af ~" by,' 06 SOgn'.

liet fr,eded'eareal er .indtegnet ,på vedlagte kort'skitse:' at~hvilken en
genp~~.bedes hen~~~~ ~å' akte~.

l
\
f
I

,
I

. Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den-
~ntQOn.

~91' 19 ~1

\

:.t:tt:'tt ;'~~."\)U~rQorc;:~ot.m.v.t ~1't 3/111?$1.
$t"!~WlO:!tJ(f~fJ~.tt
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e e Undertegnede .·t)Jr-. !:..r;1otu~ /. ~,1or:~
."~r-k;Læ;r~r.·sig villig, tili.;"s;;om e j,eraf ~tr.n! .•., ' .re OG Cfu. Od. (i.-

af i~1a.ttV- - by,:,,;··OS :" sogn.at, la~e et areal at l .....

...... ·mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af.. , ,

~å"'" ' . ,.$)j.rke...,-;,~ 1";:

Arealet beskrive.s således: fin ~. '!tf, ()(),t;l~ ,OG ftOal :f:a:r
kil'!J'Øcr:ttlt'!~,r: Dtt,*.n:r.. tt', dør. Qt ,e1.t~oto~t\1c bct::l{'X'r.'1,~ ool~t)l~ W
b1;t.veOt!;;~1~kl:~~ ...hi(\tU,·,øel,~tuø1 t-'11b:tm:t~·tt\· d:a· til ,Q"',~~~~"bt~Uf,~.
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Fredningen har følgende omfang:

I ee hidtil ubebyggede areale ~ må ikke bebygges eller beplante s med udsigts-
I.. , ødelæggende beplantni,ng 7 lig.esom der heller ikke på areale l!lC må anbringes
.. transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende gcnstande~ Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
frindrcnde for udsigten 'til eller fra kirken.

~ tø dl~n(l1 OS't blvr;.~ tmOtc~' fta t~fJ,I:ot.
led I"'~ u" øt~~W. rit, Ct~~ tø.JPl!(:~~ 3tt1 \d(,1 t1.\ i tUft4C11 ~ \)(1-

øtrftt'~l1Nn a' o~øz..o ~bO&1t'.,oøllmQ i 1~otøce t)(tC.' tUJ'1Q;'Un.lo ~. so
aldriG tft\ bu.ne at Ori:. 9Vr,taottloå. ce,. ~' ;tIØ • øtø;) ol1or UAe ~ kan
Set1OI"C t$~t"j;wn. .

Dennu overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på ejendommen ~ibeholdes, ligesom jeg ~~tbeholder mig ret
til at foretage nybygningeI' ollor ombygninger ..,<",'r, ,,'; •.• ,(.,,,.'

.,f"J,lI
ti.."'! ..... '

I tilfælde af nybygninger elle~ ,JHnhygninger er jeg villig til forinden
• • ....::k



Jeg.er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ejendom.dog uden udgift for mig.. ,

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget eT naturfredningsnævnet ~or Holbæk amtsrådskreds 8g
menighedsrådet.

~ ,den' ':!Jil0 19 51
~. Aftde'l'æa.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil vær.e at lyse på
mtr .nr. ((;,61* oc: (:O af Da14ø. by, «t sogn-,

Det fredede areal' er indtegnet på veEl-lagte'--keI'·tski:~, -af hvilken en
genpart bedes 'henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr.ro/lO 19 ~.~l
8mrttnt$tln.

1(1nt. I..~)btf.:rr. Ilb$t~....dtm v:u ,.lg·~1.
9f.~Øft.n/N~."
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Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

" l ." Ud'Ein'stempel og~gebyr i h. t•.
. 16" nr. 140 af 7/5 '1937 f '§33.'
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FREDNINGSOVERENSKOMS'l' •------------------~~-------------------~

I e Undertegnede . ~r·hv.. ,:-'I::~... n:~.e1t'"~,'l"!{,ir'I~:"l' .:'(;,:.1

~rklæ:ren ,~ig vi11~g ~il"..~om· ejer ..iaf."mtr~:n:r .." Gø
a:f . nt"':~. "by,. OG \,~ogn.a't 18,de et areal af. ,.,
d,t~~mtr.nr. fre4e 'for at sikre den fri beliggenhed af

~.L"+"'_Il, . ',. ,k;:r.l~eli '",.,. '·0.-~""Y. ...' l"".P\ .~, . .. ... I

Arealet beskrives således: 6n 1~ t'~~r;p;~trit' 1t"tn(;n r~:r!~~~:Ø'U) ,

. .' . . .' '.. ~ . ,."

,I
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Fredningen har følgende omfang:
~=~~~$dC areale t må. ik~e, bebygge s eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantni1;1g, ligesom der h~ller ikke på areale t må anbringes

It transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmcnde eller
ftindrende for udsigten til eller fra kirken.

Dennu overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning på e jendommen bibeholde s, lige som jeg f~,;:.9l,;~hoitd'er·mig ret
til at foretage nybYGninger eller ombygninger. ,.",."J/r'~':IIf"i'"

T tilfælde af nybygninger eller omby~n1nge~ er jeg villig til forinden
,</ >'l'~......... }-.: ......



.J~g er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
te ~jendQm.dog uden udgif~ for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og bynder henvis€s ~il ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettiget eT natur:fredningsnævnet for Rol,bæk amtsrådskreds ,
menighed srådet"

Iok:a.~ , d en' eo /10 19'1
1llelz tro' O'r'J~r.:.

Idet naturfredningsnævnet- modtager og go~kender foranstående fred~
nirrgstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr ..nr. Gp af Rtlrdøv' by, .Ol}· ~gn-.

Det fredede areal er indtegnet på-vedlagte.kor.tski~,:af hvilken en
genpart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskr~s. derr"

~1'tocn.
-. ''Y 1""\ "~1" I . ',' 19-,'

t
. - . " 1"' .

L~"~r~l~;~Ct::unrt:l(J~~~tb!.It.t3.'1•• de~ 2/1l 1~)1.
wu........ ....... ~ "'" a_...'Ii. ..... _._-.. .... I.l'1,.j'\ ........-i,N.~'i..,...qI·W~""'··.r J

• d-nn~/11 l~FJI.qr
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Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Ud'en s'tempel or;"gebyr -{ h.t •.
o 'lov nr. 140 af 7/5 1937 J §33",.
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FREDNINGSOVERENSKOMS'f.------------------~----------------------
Undertegnede ~lrt)(Xlr%.r~ ~~rl~'1:1eV r'CL11

..erklærer sig vil,l.ig.til, ·G.offi ejer af .... jltJ~l("lVI{'~r:;ocu1'C
• :" " :. -":" ~,.." sogn ,at lade ..et ;::trea.laf ,

Aet.t:,e mtr. nr. fr:ede for at sikre den fr i be liggenhed af
, :'~ ~1sirke'.,'r, ,: ."

Are alet be skri ve s således: 0..) !J'.ftn~~1n<lt'ln ~ ~O:t" i~.:~r!ro'1,p~_
b) Oot (i;'O~.1aDt" bottor.! 1Wo~~ ~bol1~ et' ~'.~~c'(;tlCor: O'M tx'-
t.r'CO n:r1JS ["''C' b,yvoj, tf~(:o.~tØl f~4l "Øl! øm.. ' "

..

I

Fredningen har følgende omfang:
De hidtil ubebyggede areale ~ må ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på areale rhQ må anbringes
transforma.torstationer, telefon- og telegrafmaste'r og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tage s ændringer i den nu be stående tilstand, der kan virke 'skæmmende eller
}tindrende for udsigten til eller fra kirken.

~1~t :Co~,.\obo1;,larsiQ ~lb at ~~'~t~l(» nr~·oto~'tU ccct bI-uc.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og beplantning p& ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybYBninger eller ombygninger e

I tilfælde af nybygninger eller om~~~riW~illig til forinden
oygningsarbejderne påbegyndes at forelæge;~~g;i~ger til godkendelse for
naturfredningsnævnot, idet bebyggelsen altid skal have'et sådant ydre, at
bebyggelson bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
udsigten til eller fra kirken.



tf)"Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn-. ' .
te ejendom.dog uden udgift for mig.. . '

M.h.t. ,pantegæld, servitutter og bynder henvises til ejendommens blad
i tingbogen.

Påtaleberettige~ eT natur fredningsnævnet for Holhæk amtsrådskreds eg
menighedsrådet.

,den' 20" 10 1951
1~~ tim1p •

... naturfredningsnævnet modtager' og godkender foranstående fred-
mirrgstilbud, be,::ttemme1;>, ~~ .!:.,. ~ ~ ,<~.re9n;i.t:lge.nvil ,være .a.-t.lys"e'på
mtr .nr. , ·af by; s~grr.

, "Det fre~~de ·aTeal'·e'r indtegnet på vedlagte kortski tset af hvilken en e
genpart bedes he,nlagt -på ,akten t':

" .

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, derr. ~/10 19~1
bewtoen.

J~O'·:OOnJOO tDI indotU1Jrla tU I.J'.ldl!,'t.t),1.1~.
o. C.\ t1r~ lrJ~2_
V..U.V. ~ no, 1",(~;'I:re~øt~.~. •

4 ('Ii "I"'t'lt'
.... .... ,.,..""' •. <1 Ilt

.net tUt:t~:~O&.'et ~- ~: tre_Ubud tør::J.raoc døa •• ~~e
~ho~'J "
.~ aot tU (~litJol16G'" ,bøftJndo a't()o1 adøiftlot~l~Ø' ol _ k:l'kØl.
~l:1tr}(K:cr, ~~(Jr !::'~t"!:,,~,~~t .. cftoJl tmhentot e~ lin e
~d:;s..~~,,~t ~ at~1'-!l~ om ~,leOJ~~ f!:t 'tlY!m!~!' ~ fdlfi-eM'. ~
40r tiute& 0Il tølW ~,.p1tu1eø. ~ tUbf~n6'r .oi/l'" 00 (18 ..... .,..

ae. ~ ,..rbol~ø .... ~o, uoti." e.4n~::dø~*at".
gt:t4f~1ot-mt. den~• .,~.r 19SC.

p.t1l,.V. ,t.,:.
o-UWml' 'tft)G...ø1(Qf)4.
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Kalundborg Kommune 
Plan, Byg og Miljø 

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg 

Att. Miriam Thastum 

Miriam.thastum@kalundborg.dk 

  FN-VSJ 088-2019 og 

FN-VSJ 006-2020 

  MST 2020-8242 

  MST 511-01436 

Den 2. juni 2020 

Kalundborg Kommune har ved mail af 9. oktober 2019 på vegne af ejerne, Michael Offersen og Anja 

Semmelin Offersen, ansøgt om dispensation til opførelse af en hestestald og en ridebane på ejendom-

men matr.nr. 6g Raklev by, Raklev, beliggende Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg (sag FN-VSJ 

88/2019).  

Fredningsnævnet foretog i den forbindelse besigtigelse den 16. januar 2020. Under besigtigelsen blev 

spørgsmålet dels om ændret placering af stald og ridebane dels om muligheden for opretholdelse af 

en nåletræsbeplantning beliggende på samme ejendom drøftet. Ved mail af samme dag har Kalund-

borg Kommune på vegne af ejerne ansøgt om dispensation til bibeholdelse af nåletræsbeplantningen 

(sag FN-VSJ 6/2020). 

Af Kalundborg Kommunes mail af 16. januar 2020 fremgår: 

I forbindelse med Fredningsnævnets besigtigelse d.d. på Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg 

(FN-VSJ_088_2019) blev Kalundborg Kommune gjort opmærksom på, at der på ejendom-

men er en væsentlig beplantning indenfor fredningen omkring Raklev Kirke, i strid med fred-

ningens bestemmelser. Beplantningen er ikke af en størrelse, som i øvrigt forudsætter sagsbe-

handling hos kommunen.  

Ansøger har ikke selv etableret beplantningen, men ønsker at bibeholde den af hensyn til 

lægivning og opførelse af løsdriftsstald på ejendommen, og der søges derfor om dispensation 

fra fredningen til dette. Løsdriftsstalden, som besigtigelsen d.d. gjaldt, ønskes placeret i til-

knytning til beplantningen. 

Såfremt beplantningen bibeholdes, vil det landskabeligt være en god løsning, at den ansøgte 

løsdriftsstald placeres i tilknytning til denne. Såfremt beplantningen ikke kan bibeholdes, vil 

løsdriftsstalden komme til at fremstå løsrevet i landskabet på den ansøgte placering. 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 20/09964. Klik her for at se afgørelsen.

mailto:Miriam.thastum@kalundborg.dk
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Ved besigtigelsen blev det aftalt, at Fredningsnævnet og Kalundborg Kommune stiller nuvæ-

rende sager vedr. opførelse af løsdriftsstald til islandske heste indenfor fredningen i bero, ind-

til Fredningsnævnet har taget stilling til, hvorvidt der kan dispenseres fra fredningen til bibe-

holdelse af beplantningen. 

  

Såfremt der kan dispenseres fra fredningen til bibeholdelse af beplantningen foreslår Kalund-

borg Kommune, at landzonetilladelsen til løsdriftsstald f.eks. kan indeholde følgende vilkår til 

varetagelse af kirkens interesser: 

 Afskærmende beplantning skal bibeholdes, så længe løsdriftsstalden er i anvendelse, dog 

må den afskærmende beplantning ikke forynges eller genplantes i strid med gældende 

fredning. 

 Ved ophørt hestehold på ejendommen skal løsdriftsstalden fjernes af ejer uden omkostnin-

ger for kommunen. 

 Senest når mere end 50% af den eksisterende afskærmende beplantning er fældet, væltet 

eller af anden årsag fjernet, skal løsdriftsstalden fjernes for ejers regning, uanset om der 

måtte være hestehold på ejendommen eller ej. 

  

Fra kirkegården påvirker beplantningen udsigten og fra kirkens næromgivelser påvirkes ind-

synet til kirken af den beplantning, der søges dispensation til. Kalundborg Kommune har be-

sigtiget kirken fra offentlig vej (vist med rød streg på understående kort) og vurderer, at grun-

det store terrænforskelle og anden eksisterende beplantning, så påvirkes indsynet til kirken fra 

dens fjernomgivelser ikke væsentligt af den ansøgte beplantning. 

 

 
 

 

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 27. februar 2020 fra Miljøstyrelsen: 
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Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.   

  

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte.  

  

Der søges om dispensation til bibeholdelse af beplantning på matr.nr. 6g Raklev By, Raklev, 

beliggende Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg.  

  

Det ansøgte etableres på en ejendom omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 20-10-1951 

om fredning af Raklev Kirke.  

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:  

 

De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende 

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, tele-

fon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse 

eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det 

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller 

hindrende for udsigten til eller fra kirken.  

  

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skrave-

ring. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, 

stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil). 

 

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 udbredelsesom-

råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i natur-

beskyttelseslovens bilag 5.  

  

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.  

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
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Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har i mail af 30. marts 2020 udtalt: 

 

DN Kalundborg takker for det tilsendte og muligheden for at komme med bemærkninger til 

det ansøgte. 

 

Vedr.: Beplantning 

DN Kalundborg har ingen indvendinger imod bibeholdelse af den eksisterende beplantning, 

idet denne har befundet sig på stedet i årtier - formentlig uden at genere nogen – dog må for-

yngelse og genplantning ikke finde sted. 

  

Vedr.: Opførelse af hestestald 

Det er fortsat DN Kalundborgs holdning, at en placering udenfor kirkebyggelinjen vil være 

muligt samt det optimale jf. tidligere fremsendte bemærkninger og besigtigelse 

 

Ejerne har i henvendelse af 31. marts 2020 om ændret placering af hestestald og ridebane oplyst: 

 

Fredningsnævnets sag FN-VSJ-088-2019, hvor vi ansøgte om dispensation til opførsel af 

stald/løsdrift i forlængelse af skoven samt ridebane, blev besigtiget af Fredningsnævnet tors-

dag 16 januar 2020. Fredningsnævnet forslog en placering af stald/løsdrift væk fra skoven og 
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op ad nuværende bygning, som vi har valgt at følge (se oversigt), samt at lægge ridebanen 

i/ved skoven på ansøgte placering. 

 

Jeg noterede mig at Fredningsnævnet foreslog, at ridebanen kunne ligge i/ved skoven, da 

Fredningsnævnet mente, at skoven ikke var inden for reglerne. 

 

Derfor ønsker vi at nu, efter lidt betænkning og i samråd med Kalundborg kommune (Miriam 

Thastum) at ansøge om, at lægge ridebanen hvor fredningsnævnet foreslog, på den måde bli-

ver den fredning der er på ejendommen Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg ikke forstyrret, 

idet ridebanens stolper ikke kommer højere op end 120 cm, samt at underlaget bliver grus, så 

ridebanen kan laves til græsplæne hvis den ikke ønskes anvendt til formålet, samtidig skylder 

vi at sige at der selvfølgelig ikke kommer lys på ridebanen. 

 

Vi havde en forestilling om at fælde træerne i et område på ca. 30 x 50 meter, hvorved der sta-

dig bliver en lille smule træer tilbage for at skabe den fred der bør være på en kirkegård. 

Vi håber at vi har svaret på de spørgsmål, og forklaret hvad vores hensigt er med at ansøge 

om ridebane, hvis ikke må I meget gerne ringe eller skrive til os, da dette ikke noget vi hånd-

terer hver dag. 

 

Vedhæftet er tegning over placeringen af ridebane og skur. 

 

Vi har ikke skrevet noget om skuret, da det ligger uden for fredningen på ejendommen, men 

vi har selvfølgelig ansøgt om tilladelse til at opføre skuret via Sørine Sørensen Kalundborg 

kommune. 
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Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg har telefonisk erklæret at være tilfreds med den æn-

drede ansøgning. 

 

Menighedsrådet ved Raklev Kirke har ikke svaret på fredningsnævnets anmodning om en udtalelse 

om ansøgningen om at bibeholde nåletræsbeplantningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Det er nu oplyst, at hestestalden nu ønskes placeret ved gårdens bygninger uden for det fredede om-

råde, hvorfor ansøgningen om dispensation til placering inden for fredningen er bortfaldet. 

 

Nåletræsbeplantningen har tydeligt eksisteret længe, uden at påtale er sket. De nuværende ejere øn-

sker nu at fælde en del af træerne og at anlægge en ridebane omkranset af de resterende træer. Fred-

ningsnævnet vurderer, at en dispensation til anlæggelse af en ridebane og bibeholdelse af resten af 
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træerne på den nævnte baggrund ikke vil stride mod fredningsdeklarationens bestemmelser, ligesom 

de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke taler mod at give dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-

pensation til anlæggelse af den ansøgte ridebane og bibeholdelse af den resterende nåletræsbeplant-

ning, således som det fremgår af ejernes henvendelse af 31. marts 2020. Dispensationen sker på vilkår 

om, at der ikke må ske foryngelse eller genplantning af de nuværende nåletræer, og at ridebanen skal 

fjernes, hvis den ikke længere er i brug. Stolperne til brug for etablering af ridebanen må ikke over-

stige 120 cm, og der må ikke opføres belysning i tilknytning til ridebanen. 

 

Fredningsnævnet har ikke med sin afgørelse taget stilling til, om den nuværende nåletræsbeplantning 

må udskiftes med en anden beplantning, som ikke er skæmmende eller udsigtsødelæggende. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I sagen behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljømini-

steren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, Mads 

Olsen. 

 

 

Ole Stryhn 

 Formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

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 bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.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 indbeta-

ler 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 selvbetje-

ning. 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 efterkom-

melse 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 geby-

ret, 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. 3, 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

ÆNDRING af afgørelse om lovliggørende dispensation til oprethol-
delse af træbeplantning inden for fredning i Kalundborg Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Vestsjæl-
lands afgørelse af 2. juni 2020 om lovliggørende dispensation til oprethol-
delse af beplantning med træer på matr. nr. 6g Raklev by, Raklev, belig-
gende Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg i Kalundborg Kommune, til et 
afslag. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-
ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-
vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-
devareklagenævnet mv. 

17. november 2021

Sagsnr.: 20/09964
Klagenr.: 1011187
JSE

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 
8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 
CVR-nr. 37795526 
EAN-nr. 5798000026070 
nh@naevneneshus.dk 
naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-VSJ-088-2019 og 
FN-VSJ-006-2020. Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 25. juni 2020 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net af Roskilde Stiftsøvrighed. 
 
Klager har navnlig anført, at 
 

- beplantningen er meget dominerende og lukker for udsyn og indsyn 
til kirken,  

- træernes rodnet risikerer at volde skade på kirkegårdens ydermur, 
- det ikke bør komme kirkens menighedsråd til skade, at man har 

været overbærende i forhold til træernes tidligere ejer, og 
- fredningsnævnet ikke har modtaget menighedsrådets udtalelse i 

forbindelse med høring i sagen. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 
 
2. Sagens oplysninger  
2.1 Ejendommen/området 
Klagen vedrører ejendommen på adressen Raklev Skillevej 4, 4400 Ka-
lundborg, matr. nr. 6g Raklev by, Raklev. Ejendommen har et areal på 
cirka 18 ha, og er beliggende i landzone ved Kalundborg.  
 
Ejendommen består hovedsageligt af åbne markarealer. I ejendommens 
sydøstlige hjørne, der vender ind mod Raklev Kirke, ligger et mindre ha-
veareal med en gruppe beboelses- og landbrugsbygninger, der har et samlet 
grundareal på 463 m2 ifølge BBR. Samme sted ligger et areal på cirka 2500 
m2 beplantet med nåletræer og enkelte selvsåede løvtræer. Træerne ligger 
lige op ad kirkens matrikel, mens bygningerne ligger bag træerne set fra 
kirken. 
 
Området omkring ejendommen består mod nord hovedsageligt af åbne 
marker med spredte træbeplantninger. Umiddelbart syd for ejendommen 
ligger Kalundborg by, og umiddelbart øst og sydøst for ejendommen ligger 
Raklev Kirke og den tilhørende kirkegård. 
 
Den del af ejendommen, hvor træerne er plantet, er omfattet af frednings-
overenskomst af 20. oktober 1951 mellem Naturfredningsnævnet for Hol-
bæk Amt og ejendommens daværende ejer.4 
 
Fredningen har baggrund i et ønske om at sikre kirkens frie beliggenhed 
og indeholder blandt andet forbud mod udsigtsødelæggende beplantning 
samt skæmmende eller udsigtshindrende tilstandsændringer. 
 
2.2 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 2. juni 2020 meddelt dispensa-
tion til en ridebane på det beplantede område i ejendommens sydøstlige 
                                                 
4 https://www2.blst.dk/nfr/01736.02.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/01736.02.pdf
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hjørne samt lovliggørende dispensation til opretholdelse af den resterende 
del af træerne. Klagen vedrører kun den del af fredningsnævnets afgørelse, 
der omhandler opretholdelsen af træerne, hvorfor afgørelsen i det følgende 
kun er gengivet og behandlet vedrørende dette forhold. 
 
Ansøgningen vedrører, for så vidt angår dette forhold, lovliggørende di-
spensation til opretholdelse af den cirka 2500 m2 store beplantning med 
nåletræer og enkelte løvtræer i ejendommens sydøstlige hjørne. Beplant-
ningen kan konstateres i en tidlig fase på luftfotos fra 2002, og er ifølge 
sagens oplysninger anlagt af ejendommens tidligere ejer. 
 
Fredningsnævnet besigtigede den 16. januar 2020 ejendommen i forbin-
delse med en sag om dispensation til en løsdriftsstald og ridebane andet-
steds på ejendommen. I den forbindelse blev fredningsnævnet opmærksom 
på træerne, og Kalundborg Kommune indsendte samme dag på ejernes 
vegne ansøgning om dispensation til opretholdelse af beplantningen. 
 
Kalundborg Kommune har ligeledes den 16. januar 2020 indsendt be-
mærkninger til sagen, hvoraf fremgår, at kommunen har besigtiget ejen-
dommen fra offentlig vej nord, øst og vest om kirken, og har vurderet, at 
indsynet til kirken fra fjernomgivelserne ikke påvirkes væsentligt af træ-
erne grundet store terrænforskelle og anden eksisterende beplantning. 
 
Miljøstyrelsen har den 27. februar 2020 indsendt svar på en anmodning fra 
fredningsnævnet om teknisk bistand. Miljøstyrelsen har oplyst, at det an-
søgte ikke vurderes at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteom-
rådet for arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter 
på naturbeskyttelseslovens bilag 5. Det ansøgte vurderes heller ikke at be-
røre noget Natura 2000-område. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ved e-mail af 30. marts 2020 oplyst, 
at man ingen indvendinger har mod bibeholdelse af den eksisterende be-
plantning, da denne har befundet sig på stedet i årtier, idet man dog ikke 
ønsker foryngelse eller genplantning. 
 
Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at man har anmodet Raklev 
Kirkes Menighedsråd om en udtalelse vedrørende ansøgningen om opret-
holdelse af beplantningen, men at man ikke har modtaget svar. 
 
Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at beplantningen har 
eksisteret længe uden påtale. Dispensationen er meddelt på vilkår om, at 
der ikke sker foryngelse eller genplantning af træerne. 
 
2.3 Klagens indhold 
Klager har indsendt en række udtalelser fra henholdsvis en landskabsarki-
tekt tilknyttet stiftsøvrigheden som kirkegårdskonsulent, en arkitekt og 
bygningsinspektør tilknyttet et konsulentfirma og fra Nationalmuseet. 
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Kirkegårdskonsulenten har efter egen besigtigelse vurderet, at træerne er 
8-9 meter høje og meget dominerende, således at de lukker fuldstændigt 
for udsynet fra kirkegården i nordvestlig retning. Dette opleves særligt, når 
man færdes på kirkegårdens nordlige og nordvestlige afdelinger samt fra 
et vindue i kirkens vestlige side. Det frygtes, at de selvsåede løvtræer i 
fremtiden vil vokse sig endnu højere end nåletræerne og vil påvirke kirke-
gårdsmurens tilstand.  
 
Bygningsinspektøren og Nationalmuseet har tilsluttet sig kirkegårdskon-
sulentens vurdering med i det væsentlige samme begrundelse.  
 
Klager har endvidere indsendt kopi af en skrivelse dateret 29. april 2020 
fra Raklev menighedsråd til fredningsnævnet, samt korrespondance mel-
lem disse, hvoraf fremgår, at fredningsnævnet ikke havde modtaget skri-
velsen, da der blev truffet afgørelse i sagen. Det fremgår endvidere af kor-
respondancen, at fredningsnævnet modtog skrivelsen samme dag, som der 
blev truffet afgørelse, men efter, at afgørelsen var truffet, og at man ikke 
har fundet grundlag for at genoptage sagen på den baggrund. Klager har 
anført, at fredningsnævnet burde have sikret sig, at menighedsrådet som 
påtaleberettiget ifølge fredningen ikke havde indvendinger, inden fred-
ningsnævnet traf afgørelse. 
 
Af selve skrivelsen fra menighedsrådet fremgår det, at man havde aftalt 
med den tidligere ejer af ejendommen, at træerne skulle fjernes, men at 
ejeren grundet sygdom ikke fik det gjort. Da ejeren senere gik bort, undlod 
menighedsrådet at kræve træerne fjernet af hensyn til enken. Derudover er 
der i det væsentlige anført i overensstemmelse med klagen. Klager selv har 
anført, at det ikke bør komme menighedsrådet til skade, at man har udvist 
langmodighed og overbærenhed med ejendommens tidligere ejere. 
 
2.4 Andre bemærkninger til klagen 
Raklev menighedsråd har den 19. juni 2020 indsendt egne bemærkninger 
til fredningsnævnets afgørelse. I bemærkningerne anføres der i det væsent-
lige i overensstemmelse med klagen. Herudover fremgår det, at man ikke 
finder Kalundborg Kommunes besigtigelse fra offentlig vej tilstrækkelig, 
da det ikke er muligt at se forholdet fra offentlig vej.  
 
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 an-
søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 
en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-
ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-
ninger.  
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Den relevante del af ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 
20. oktober 1951 mellem Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt og ejen-
dommens daværende ejer. 
 
Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-
mål må derfor vurderes ud fra baggrunden for fredningen sammenholdt 
med fredningsbestemmelserne. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  
 

” 
De hidtil ubebyggede arealer må ikke bebygges eller beplantes med udsigt-
sødelæggende beplantning […]. Der må i det hele ikke foretages ændringer 
i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for 
udsigten til eller fra kirken.” 
 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er foretaget frivilligt 
efter aftale mellem Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og 
ejendommens daværende ejer med henblik på at sikre den frie beliggenhed 
af Raklev Kirke.     
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fred-
ningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at beplantningen på luft- og skrå-
fotos samt det af klager indsendte billedmateriale ses at udgøre en væsent-
lig hindring for udsigten fra kirken og kirkegården mod vest og nordvest 
og ligeledes for indsynet til kirken fra nærområdet i disse retninger. Næv-
net har endvidere lagt vægt på, at beplantningen er i direkte strid med fred-
ningens forbud mod udsigtsødelæggende beplantning, og at den også efter 
etableringen af ridebanen vil fylde en stor del af det fredede område. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på den baggrund, at der ikke er 
hjemmel i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at meddele 
dispensation til det ansøgte. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter vurderet, om lovliggørende 
dispensation kan meddeles på andet grundlag, idet det fremgår af fred-
ningsnævnets afgørelse, at man ved afgørelsen om dispensation har lagt 
vægt på, at beplantningen har eksisteret i en lang periode uden at blive 
påtalt. 
 
Begrebet ”myndighedspassivitet” kan forekomme i de situationer, hvor til-
synsmyndigheden er bekendt med et muligt ulovligt forhold, men ikke in-
den for et rimeligt tidsrum har søgt forholdet lovliggjort.  
 
Begrebet ”indrettelseshensyn” anvendes i de situationer, hvor et ulovligt 
forhold er etableret for lang tid siden, men hvor tilsynsmyndigheden ikke 
har været bekendt med det mulige ulovlige forhold. I sådanne sager må 
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sagens karakter, dvs. karakteren af det ulovlige forhold, herunder dets syn-
lighed, beskyttelsesinteresserne, præcedenshensyn m.v. konkret afvejes i 
forhold til ejerens forventninger. Jo stærkere beskyttelsesinteressen er, de-
sto længere tid skal der til, før retten til at kræve fysisk lovliggørelse forta-
bes. Generelt skal der være gået mange år, før indrettelseshensyn slår igen-
nem. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke foreligger myndigheds-
passivitet i den konkrete sag. Nævnet har lagt vægt på, at fredningstilsynet 
ved Kalundborg Kommune efter sagens oplysninger først blev opmærk-
somme på forholdet i forbindelse med fredningsnævnets besigtigelse af 16. 
januar 2020, og at tilsynsmyndigheden ikke er forpligtet til at føre opsø-
gende tilsyn.     
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere, at der ikke foreligger af-
gørende indrettelseshensyn i den pågældende sag. Nævnet har vurderet, at 
den forløbne tid fra træerne blev plantet, til forholdet blev konstateret af 
kommunen, ikke i sig selv kan begrunde en dispensation, og at der ikke 
foreligger hensyn til ansøger, der kan begrunde en tilsidesættelse af fred-
ningens formål. Nævnet har herved lagt vægt på, at beplantningen udgør et 
markant indgreb i de udsigtsmæssige forhold, der ligger til grund for fred-
ningen, og at ansøger efter sagens oplysninger ikke på afgørende vis har 
indrettet sig i tillid til, at beplantningen var lovlig. 
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-
bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Vestsjæl-
lands afgørelse af 2. juni 2020 om lovliggørende dispensation til oprethol-
delse af beplantning med træer på matr. nr. 6g Raklev by, Raklev, belig-
gende Raklev Skillevej 4, 4400 Kalundborg i Kalundborg Kommune, til et 
afslag. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Vestsjæl-
land (fredningsnævnets sagsnr. FN-VSJ 088-2019 og FN-VSJ 006-
2020) samt for klageren via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden 
til eventuelle andre parter i klagesagen. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-
ninger vil blive anonymiseret. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand     
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