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REG. HR. o )77~ .00 C)

D e k 1 8. r A t 1 o n,

Undertegnede menighedsraad tor ~b.J'-Nør~e Dalb~ sogne bestellmet-

herved, at det' paalægges ejendommen mat!:. nr. 1.-& at ~by b,. OS 80S_

t4tlgea48 se~vi tut:

Dennuvæ~"'e præstegaal"dshave og gaal'Clspladø, der pal. mecltølgende

kottt el" indtegnet JDedrødt, fredes saaled88, at den steds • .skal heBliS

1i

'
g. Ubebygget, bortset frI. den nUWlrendebeb~gelse'.

Paa præstegaal'dsjo ....4en vest fol' pl'æstegaal"&.. iI have maa tal_ te.
i

... atstancl af 200 meter tl.'& denne ingensinde optøl-es b1'8ningel.' at no-
I

gen som helst &I-t, h.....under SklQ8, boder, transtormatorstationer, .ast~

.'

Saalænge do. til præsteembedet :fløl'erJ.de høve mø'l a~dsplad8 og \
l,~ I r' \ ~

jorder administrere. at de kirkelige ~d.ighed.r, tl'æ :t dog lthkem.t .
li

nist .....iet atgøl"else 011 nn>laoel"iDg at pl'listegaardcø b3ttiag ..... hØil'unl
del' tillige selve b~eplan_, samt &Dgaaendeømb,ygninget- og ~,ilb;g-

'~

i

Paataleberettiget el' Jdrkeministet'iet OgfredD.1ngsnævnet tOt!' Ros-

ningel' m. v., uanset fredningsdeklarationen~

kilde amtsl'aadskreds m. v.

E j b "7, den 191: ~ 1952

Bent FønsS-J<tfsensen "
,"

Formand tOl' Ejby og Nr'.~b.J' menig
~--------oOo-------~

Atskrittens rigtighed bekrættes~

FREDNINGSNÆVNEl FOR ROSKILDE AlftSRAADSKREDS
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REG.NR.C>177" .000

D e k l a ~ a t i o~

Underategnede sogneraad fol' Ejby-Nr.Dalby sogne bestemmel' he~ved,

at der- paalægges ejendommen matr. Ilr-. 2-a at Ejby by og sogn (skolelod-

den) følgende sel'vitut:

GI'unden maa ikke bebygges ydel'ligeI'e,. bOI'tset fra. de for slltolen

nødvendige bygninger, del' dog aldrig maa placeres muren omkring Ejby

kirkegaard nærmere end 15 mater-.

Paatalebel'ettiget er menighedsraadet for ~by~r.Dalby~ogne og

fredningsnævnet tor Roskilde amtsraadskreds m. v.
Ejby-Nr.Dalby kommune pr. Lille Skansved, den 21-12~51.

"

Ak lF ~se randse21. ','

----------000---------
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At skrift ens rigtighed bekMttDS.

, "

,,:lUlEDNINGSNÆVNRr FOR ROSKILDE AIilTSRAADSKREDS JI. V., den .z Y;7 :19 Jz, • >,

(~~e?J
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A ~,...) I

REG.NR. O\77~_ooo

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

Unde~tegnede gaardejer Niels Albert Jørgensen, ~by, bestem-

mer herved, at der paalægges ej endommen Datr. nr. 4-a. at Ejby by og

sogn tølgende se~vitut:

Inden for en atstand af 20 meteP nord og øst for anDe~irkegaa~de.nJ

i Ejb1" maa. ingensinde paa ejendommen opføres b,ygninge~ at nogen bm

\. helst art, he~under skure, boder, tra.nsformatorstatione~, mastet' eller!
\

~; lignende.

I?·::, Paatalebe~ettiget e~ menighedsraadet for Ejby-Nr.Dalby sogne og
l!
,

fredningsnævnet for Roskilde amtsraadskreds m. v.

E j b y, den 10/1.2 1951.
\~~~':. Alb~t Jø~gensen.

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

I,
I''I'



,
~\ /J",
~\
'~I~ l,II~
II;
~/t AeI'k
\~ 11

I ~ :

l j

I~,'
I'

~.
\
l~r· II' (I'", ,

~.~
("
~ j

'I 'r :~.
t>r}i

~

e ved~

REG. NR. o \/7 co . o o o

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

Undertegnede sogneraad for ~b7-NØrre Dalby sogne bestemmer her-
at der paalægges de paa medfølgende kort med rødt indtegnede uma-

trikulerede arealer øst og vest for ~b, kirkegaard fØlgen4e servitut~
,~ Paa arealerne maa ing,em,sindeopføres bygninger at nogen som helst
, !~ ;.;,

1~" \1

~ art~ herunder skure, boder, transformatorstationer, master eller lig-
;

J

'I; Paataleberettiget er menighedsraad~ for Ejby-Nø~r. Dalby sogne
og fredningsnævnet for Roskilde amtBsaadskreds m. v.

Ejby-Nørre Dalby kommune, pr. Lille Skensved, den 2''1-12'1'''1951.
Aksel Frandsen.

----------oOo--------~
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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• REG. NR. 11- -=f Co . CG

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 51/2002
Den 4. juli 2002

Dan Bolig
Att.: Charlotte Grejs
Ejbyvej 82 A
4623 Ll. Skensved. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 al Ejby
beliggende Irisvænget 4, Ll.
Dan Bolig's j.nr.: 2061-1.

by, Ejby
Ske nsved

I skrivelse af 8. maj 2002 har De på vegne af eje-
ren af ovennævnte ejendom, Jørgen Blum, ansøgt om
godkendelse af en carport med udhus og en overdæk-
ket terrasse, der er opført i 1979.

på ejendommen er der den 9. marts 1965 tinglyst et
tt dokument, hvorefter tegninger og beskrivelse, her-

under situationsplan udvisende placeringen af ny
bebyggelse, skal godkendes af nævnet.

Deklarationen er pålagt af Ejby - Nr. Dalby sogne-
råd i forbindelse med en udstykning, og ifølge de-
klarationen kunne sognerådet dispensere fra dekla-
rationen eller ophæve den.

Da det er fredningsnævnets opfattelse, at deklara-
tionen ikke tjener fredningsmæssige interesser, har
nævnet for sit vedkommende ingen indvendinger imod
anførte byggeri, Nævnet meddeler derfor den ønskede
godkendelse.



• Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

Med venlig hilsen

kc....L~
Linda Lauritsen

Side 2/3



•, itEiNR. /71t. orr

SCANNET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
.Jernbanegade 7, 4600 Køge

Modtlag'øt 11
Skov- Og' N aturo~Yli'ebelill

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

56/2005
31. august 2005

Ejby Menighedsråd
v/Erik Eriksen
Impalavej 18
Ejby
4623 Ll. Skensved.

h ! SEP. 7.005

Ejendom: Matr. nr. 1 a m.fl. Ejby by, Ejby
beliggende Bispevænget l, Ejby.

Ved skrivelse af 22. juni 2005 har De anmodet næv-
net om at besigtige et areal ved Ejby kirke med
henblik på at opnå en godkendelse af placering og
udformning af et graverkontor m.v., som De påtænker
at opføre.

Arealet er omfattet af en deklaration, der er ting-
lyst den 30. september 1952. Ifølge deklarationen,
der har til formål at sikre indsynet til udsigten
fra kirken, skal præstegårdshaven og gårdspladsen
stedse henligge ubebygget, bortset fra den nuværen-
de bebyggelse.

Under besigtigelsen blev det oplyst, at udviklingen
i sognet havde skabt behov for nye graverfacilite-
ter og muligheden for at etablere nye aktiviteter.
Det byggeri, som De påtænker at opføre, har et
grundareal på ca. 400 m2•

Et af nævnets medlemmer finder ikke at det fore-
lagte projekt ved sin placering vil stride mod
fredningens formål og vil derfor godkende det an-
søgte medens de øvrige medlemmer allerede på grund

~\- 11\\ I ;-~?:;J J

llL



af byggeriets omfang er af den opfattelse, at det
er i afgørende strid med fredningens formål. De
finder derfor ikke at kunne godkende det påtænkte
projekt.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med fler-
tallet, hvorfor det ansøgte afslås.

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen
"I ;}

.vG-t .. 4;<-",~
Linda Lauritsen

Side 2/3
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SCANNE_T
FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen ApS
Att.: Mogens K. Nielsen
Byvejen 18 B
Osted, Box 1153
4000 Roskilde

-~-

Ejendom: Matr. nr. 1 a m.fl. Ejby by, Ejby
beliggende Dalbyvej, Ejby.
Miljøcenter Roskildes j.nr.: 412-00177
Ark. Brøndsted & Nielsen's j.nr.: 07.18

Niels Juelsgade 6
Postboks 6
4600 Køge

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post: -
anc@domstol.dk

FS 9/07
Den
25/09-2007

Sk Modtaget j
av- og Naturstvrell'lP""

2 6 SEP.2007

.-

I skrivelse af 10. juli 2007 har De for ejeren af den ovennævnte ejendom
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af et nyt maskinhus på
50 m2 i forbindelse med den eksisterende graverbygning til opbevaring af
driftsmateriel til pleje af kirkegården og dennes omgivelser. Bygningen vil i
det ydre fremtræde som den eksisterende i farve og størrelse.

Ejendommen er omfattet af en den 30. december 1952 tinglyst deklaration,
hvorefter arealet skal henligge ubebygget, bortset fra den eksisterende be-
byggelse, hvorfor der ingensinde må opføres bygninger af nogen art, herun-
der skure.

Fredningens formål er at sikre indsynet til og udsynet fra kirken.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en bygning som den påtænkte vil luk-
ke et af de "sidste huller" til kirken og hindre udsynet til og fra denne. An-
modningen afslås derfor.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår afnaturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ § 86 og 87:

51\.-";)'" IL \ - 00 b2-{
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sør-
ge for sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til N~turklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

L4L~
Linda Lauritsen

Side 2/1.,
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