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. Mtr. Nr•• Ejerlav. sogn:4~"t 'W\ It· .
(I KøbenblVD Kvaner) ~ ~ ttA .'

eller(1 de lønderjydslte Land .. N J
".1-, DA _ Dl I '1"1.... ·1IfA"~.I1A~.·b;;~.;:u~5N;~:Ej;r~~~-4~· ~

Sogn. ~ Stempel:
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- 5 Ci;[ 1355

-----.~--~---~----_.
Udfra øneltot cm at bevaro .don e!~lu1tlte kyststmliJll~,; lnncs

'rompellt:rogan og Drmnsn.:~ebU6ttllbyder undoXttedledo grove K0.1

Ahlofeldt-Lnurvlg eo:n ejer o.f godsot ERIKSIIOIl~med bindende

v1rlmtnc; tOl' m1~ oG Donere ejere at frode nedennævnte omruder

pa den der anGivno mAdo.

1.
Frodnlnr,on or:1fntter .do p!\ vedlnate Stort mod gr.on forve

.!mnr1:oreue nrofllor. neJ'tllig

do undQr matr.nr. 'l JltBr11esholm hovodG:1rd, Angerup DOrn,
matrl1culerode 6 øor 1 Tømpolkrogen (Lnnsholm. V1behoJJ:t
(Lll1eho1Jn). p. Jacobaholm, l.~aravlnholm o~ to. unnvnc1\rnøholrr.e -

syd for j,hmkholm oG syd for po.rlmn),

matr.nr. 27 .!l og 28 fif.' P.rno.ltko by, Anger\lp BOm. don nord
.herfor bolir,t;ondo pnrcel nf mntl'.nr. 1 ,,~ Erllwholm hovoet.-• 1 f1garu, ;,agarup So[~,
don nord hl..rfor bo11gljonde pnrcol of 11lf\tr.nr. l!! 1bd••

don nord herror bo11r;r;cnc1tJ pn1"oo1 ar r.1otr.nl'. l.!l.t lbd .• ,
.

don <101 ar don nord horfor ba11Ci,onr~opnrccl flf nmtr.nr. l nv-lbd., Dom bO[;~Jl;'Doa mod no,"(\ nf en linio 1 fOl"lr:.nf':olnG nf elen
nod øut tl1':~r;.1:lDendopnrccl nf :'11"' tl".nr. l !:l:, s (pnr1:ono) nord.
c;rr.:moo orlmt don indonfor dcanc pnrool bollc:~endo pC'.l"ool nr',·
matr.nr. l ~ OC; l! ibd •• mod Ø'ut DC nOl"d nI' elon rrauodo
elle,

BeItllllep .

..."----II-------============~===================;;;;;;;;;;;;;;=--
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- . -~-.4o..... ..,uoIo41.;;t,5tJUUU parce~ er -mBt"...ntt. l fI.t' 1b'ch (hor-. . , .~
undo:tt (len ;tndonto1" denna parcel .,·cJl"onde '.porooi ··cr·.:~~tr.llr •
i fL~ ~ci ~u 1bd.) omfattom1o parkOll og 11010 'hni~;ø~n-r.:Unlcholm,--...... ,: :" .:,:: ~ :. ~ ,

" do~ ~'~1,\~:dtnzeleo t:\t t!i7ii l1urdlir;e:,del'!'ltr d~~n?t pnt-dol, r;~-

ledes at frailil1ngen l\fgl~GOB af en linio 1. forlancelao mod
øst er don fredode dol ar pnrkens nordcrcneo 1 an evnst mod
n~rd cunndobuo t~l matr.nr. l!'s s7dG~~Ge. •

"

Endvidoro Qn'l.fatto:r i't-odningan følr,cnde otr1mrJel nr Er11:sholm
II

~ I '.~
. ' -

,,- ,. .... ... : "\ '. .~ ~-le .:",-,,'u.l ...:

I

el:ov lo.nca J:ys ton.

don 1101"d for bo11cccnde :;)D.rcol n1.' matr.nr. l nv ibd. og en-mod vent tl1Cl~~neotlc1e Gmnl ctric:nol. ar l':u-1.tr.nt'. l!. 1bd., sAo.
ledoo at c:~-necn tot' fredninGen !'dlGer at10n 1 sl~ovon hamt
den ø't:t og nqrd for etlen bo11tigo~';.de E:tlO.llo strimmol nt mot~
lUt. l t.. dOG s~ledee· at Sl't!1nOcn i den nordligo del at: ekoven .
dro3or mod syd oe vo~~ oG tilliGo omfettor eet nordliGo hj~8 ';
ar r.lutl".nr. 1 ('1" 1btl. o~ den Gom onlrlavG 1. l A~ 11[;(\enCle'grevpl.e.ds- -,
ltU:.tr.1U'. 1.Q! so.mt cor.. nord tor Æiltoven 11Saell{~O porcol si' '
matr.nr. 14 n lbd.-

l
l

Endvidoro'omfattor r~eclninGon
e~- strimmel ni' Drngerup cl!OV' lnn;~o ltyDtori af mntr.n1". l'.!
Drsgortlp ~by, GrnndløD6 sO{?11, no:nll~ bogr-.::::nsat nod voat at'
ltØravojcn indtil vojen til torpodoDtat1onon, dB~oftor mod
nord at donna vej 00 deroftor nod vest af stiall indtil dot
eyuveotll[;Q hj.arne af mntr.nr. l' S sl1:nt høle don her bolie-

. condo parool af m~tr.nr. 13 Jl 1bd. V
,

, Pil do fradodo o:l1rldor må der lkl{e opføres anden bebyg(':oløo, .

, I

nobym~eloo på 27 .!l 05 28, htto~!lI111ddlUS vod den ayd11l;o ende
af nl1eon (~:)leghusot), Vl't)tOl'1husot 1 :I. ~,' p02'tnorhuaot 1 •
1 ~, Glott'ot, cC\rtnorhusot, pavillon "DollevueH

I Gl. 1m.cleo-
boliG, huom!1ndaot"d p~ ?~tm~dl01tn(dor ælt 1J]~Hl lnume omby~,ue8

v.ed. ve en
øf ojeron), pAvillon (101cagobodV pil l:: dloltn, huoman(1fjhUD pe.
Kal\'oholm (lf), fJønl1noatnt1on ( 1 oV02'0nl,;,stol~:101t:·o meu. m111tæ-

" -, roto kont:pnltt).

Don ol~c1(';torondo bobYC:101IH,a lmral!tor må i1cl~e cnt1ros på B]t~n ion.
, ,

•'.

da m tdO, o~ elor ma i1c':o på det f'l'odedo OIn.1":.do opar,1t tOB f)1n;Jn1.~ondo ind.

e retninGer, dorun(lor cleure, boder, lodn1nl~Dl':1a()tor Oz; 11~nond().

Do af fredn1ncen omfattodo elt:ovhovolcoode arealer Gr'
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ejoron .ba~ett1act til Bt drive ~o~~t~~s~~~t_o~t.~r, cjorons bo ..
,,' , '" '

. ,'.- tttOr.t;101.no om bavol~an1nrtene' ksralcteY.' •. 2non don nuvrorcndo nfve1rslen- I
.. - - ..

f:-::'~' 'ao :'løvtrtDbo'Voltån1i1S" 'vii·:·t'b.:·vl~H~'~1ui1~tblivo ~ør;t bovnrot ..
" , ,l ~ '. i':t'.· \. ','..... ~ , . '4...... ~ - t'\.\' ,'.,' ':< ".\.,' ~." ":_" ... '" - - .. .,", \.. . :..:.~.l ,,' .

DG ul>oplantedo o:'.1r!\de1" 'tIlU··lkko beplr..ntOD 1 videre om-

tang ånd ejol1Gn hnr pliGt "dart!l, .ot 'tm~r1nG 1 teI'n-:nformon vod

plenorln{; elJcr lignende 'mA'l1tke .f'inde- bt'ed •

"" ............

-- - .

strnnden(J må ikke rmos t1i r,enstr.nd ror !nddt::m1l11ne el101' op-

fyldning, liGesomkystlinien 1klro mA ,roculeres, eAlrengG ind.

dmmn1n~, opfyldning oller rer.uler1~ at kY8tl!n1on 1kkø rlnde~
.tod andetsteds l TempolkrOgen ellor don eydllr.ø del at Brmasnmo
buat•

•og servitutter oU andre byrder henvlsoD til eJondommene blnd 1

nrmmet tOI"lIolb~ nmtørlidokreds til godkondolso, so~~ sonere vil

VSlrs at t1n31yeB pd ojendomn~on.

.Påtaloretton med henDyn tIl ovenn~1nto servitut har
G3cron, fro<1nincenrovnet for Holbc,11c tt.rotortu1e!trede ·ao-:-ntPDn.'ltnrkø

Naturfrodn1ngsforon1nG hver tor s!c oller 1 roren1nc.

trikaholm, den.l. o~~ober 1955•
sign. K. Ahlefeldt Laurvig.

frtc tUtfu,cu i1t9"~»æ-Utut
for. JCotGæft Clmt ~ 3-/eT-/'''''$'

~ ~------------------



Indført j dagbogen for retskreds .
nr. 12, Holbæk købstad m. v.

-. den-50HT.19S5 iI I.
_ Lyst. tingbog: Bd. - bI. et
.,-,:' Akt: Skub tf - nr.: 11l.

- .:: § - ,: kr., øre ~ Å? If.".ø I~ Åb)/ ~Ø/ /hØ#iIlHM . :
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02285.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02285.02

O'ispensationer i perioden: 06-03-1987 - 17-08-2004



Fr.dningsn.vnet for Vestsj_nand.
amts nordlige fr.dningskreds
odr. Dommerkontoret. Sofievej •• Holbelk

IIf. Ilr. (13) a a 11

;;;;~enteriTJ
1J.. H~d~aget J V

Skov- og f\!aturStyrelsen

02.~e5.o2.0

6/3 19 87

Fr. j . nr. 13 B /19 87.

1 O MAR, 1987
fiL ~~'8dn;~~gs;egi5tem~
W cr,ien~ering ,r3/K'1~

I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse

til at foretage en ti~bygning på "Vægterhuset" på matr.nr. l f
Eriksholm Hovedgård, Agerup.

Nævnets tilladelse tit det ansøgte er fornØden i medfør af

den på ejendommen den S/lo 1955 tinglyste deklaration, hvorefter

Der gøres opmærksom p2,at også Danmarks Natufrecningsforening

der bl.a. ikke må opføres yderligere bebyggelse •

• Nævnet meddeler, at man vil være sindet at tillade en til-

bygning opført på ovennævnte ejendom, når endeligt projekt ind-

sendes til nævnets godkendelse.

er påtaleberettiget, og at Danmarks Naturfredningsforening efter

orientering fra nævnet ikke har udtalt sig imod den ans0gte til-

bygning.

Opmærksomheden henledes på,at nævnets afgørelse inden 4 uger

fra modtagelse af denne skrivelse kan påklages til overfrednings-e
e.. nævnet af de i naturfredningslovens § 58 nævnte myndigheder, samt

at nævnets tilladelse ikke må udnyttes før efter fristens udl~b •

og at tilladelsen bortfalder, s!fremt den ikke er udnyttet inden

5 år fra dato, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Schiønning
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 130'3)/- y'o.~

Eriksholm Skovdistrikt
Dragerupvej 16
4300 Holbæk. Foto venter



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sofievej 4, Holbæk

KOPlrlL
ORIENTERING

REG. HR. 2 2 <8 5 G O 2..
4300 Holbæk, den 31/7 19 92

... --,... ...."' ....M'.I"._"9UI""

Eriksholm Skovdistrikt
Dragerupvej 16
4300 Holbæk

Fr.j. nr. 147 C /19 91
Modtaget;

Skov- og Naturstyrelsen

~ 3 AUG. 1992'

Angående tilplantning af strandenge på matr.nr. l.!. Eriksholm Hovedgård, Agerup,
beliggende Kalveholme ved Eriksholm skov i HolbæK"kommune.

•
Ved brev af 5/2 1992 har Vestsjællands amtskommune fremsendt sag om en

foretagen tilplantning af strandenge på Kalveholme ved Eriksholm Skov.
Da sagen er modtaget i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er

trådt i kraft, er sagen i medfør af denne lovs § 104 behandlet af nævnet efter reglerne
i naturfredningsloven af 1984.

Arealet omfattes af fredningsdeklaration af 1/10 1955, tinglyst 5/10 1955.
Fredningen skete for at bevare den smukke kyststrækning langs Tempelkrogen og

Bramsnæs Vig.
Ifølge deklarationens pkt. 4 må beplantede områder ikke beplantes i videre omfang

end ejeren har pligt dertil.
Nævnets tlJladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. 1, kræves derfor til

beplantningen.
Den sydligste del af tilplantningen omfattes tillige af strandbeskyttelseslinien efter

naturfredningslovens § 46, stk. 1, på 100 m fra den sammenhængende landvegetations
begyndelse.

Arealet er endvidere registreret som strandeng, hvorefter blandt andet tilplantning
kun må ske med tilladelse fra amtsrådet efter naturfredningslovens § 43 b.

Vestsjællands amtskommune, hvis sagsbehandling efter naturfredningslovens § 43 b
afventer Fredningsnævnets afgørelse, har ved sagens fremsendelse til nævnet udtalt:

"Kyststrækningen fremtræder i dag som åben strandeng/strandoverdrev med enkelte
fritstående egetræer, og den foretagne tilplantning vil efter landskabsafdelingens
opfattelse medføre en uheldig ændring af kystområdet og hermed en forringelse af

landskabsoplevelsen. Tilplantningen anses herefter for at være i strid med fredningens
formål og bør kræves fjernet.

Kystområdet er i amtskommunens fredningsplan udpeget som "særligt
beskyttelsesområde", og fredningsinteresserne, der knytter sig til strandengene, er
vurderet til at være af særlig betydning. Landskabsafdelingen kan derfor ikke indstille
til amtsrådet, at der meddeles tilladelse efter naturfredningslovens § 43 b til at

bibeholde tilplantningen".

e•

•

e~;I"'i'lmister:,.,t

.".: N- UM1,;;.{"UfstYl'<;isen
j,~r ~;N'CJ.. H lo{ ....O~a \
·~~t.nr lOb
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•

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende

klageberettigede.
Kopi af dette brev er sendt til ejendommens ejer, Christian William greve

Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm, 4390 Vipperød, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 1.5, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-.51-3-31.5--
023-1991), Holbæk kommune, Jernbanevej, 4300 Holbæk, og Danmarks Naturfrednings-

forening, Nørregade 2, 116.5 København K. (j.nr. 0121-37).
Kopi til orientering er endvidere tilsendt Søren G. Christiansen, Peter Fabersgade

4.5, IV th., 2200 København N•

formand .



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 5761 2266
Bøllingsvej 8

4100 Ringsted

Fax 5761 2216

Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

Den 12/6 1998
F39/98

REG. NR.J.225 ' 02 .

Eriksholms Skovdistrikt for ejeren og arkitekt Jens Bj. Thor-
laksson for ejendommens lej er har gennem kommunen og Vest-
sjællands Amt, Natur & Miljø, ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af:

Ny carport/redskabsrum på ialt 44,5 m2,

foretagelse af ombygning/renovering af eksisterende ladebyg-
ning med henblik på indretteIse af Jægerstue, og
foretagelse af ombygning af eksisterende badeværelse,

alt ved og på den eksisterende bebyggelse på matr. nr. l f
Eriksholm Hovedgård, Ågerup.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, har ved sagens fremsendelse
den 28/5 1998 til nævnet bemærket:

"Ejendommen ligger på Munkholm, jf. vedlagte kortudsnit og
luftfoto, og er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den
5. oktober 1955. Påtaleretten har ejeren, Fredningsnævnet
samt Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller l

forening.

Ifølge fredningsdeklaration, der er oprettet udfra ønsket om
at bevare den smukke kyststrækning lang Tempelkrogen og
Bramsnæsbugt, må der på de fredede områder bl.a. ikke opføres
anden bebyggelse, end der i øjeblikket findes. Blandt fleree andre b~byggelser er nævnt husmandsstedet på Munkholm (der

MlIJø-og En!"iJ!mJnlimrl~ kunne ombygges af ejeren). Den eksisterende bebyg-
J.nr SN 1QQR . \<J-'-". \'-l.-00 0\

I l 'ILl
,j... .~--,9H

At,. .....



gelses karakter må ikke ændres på skæmmende måde, og der må
ikke på det fredede område opsættes skæmmende indretninger,
derunder skure, boder, ledningsmaster og lignende.

Den eksisterende bebyggelse består af bindingsværksbygninger
med stråtag - den ansøgte carport/redskabsrum udføres i til-
svarende stil og opføres i tilslutning hertil. Bebyggelsen er
omkranset af skov og kan ikke iagttages fra kysten og kun i
meget begrænset omfang fra offentlig vej. Ombygning/renove-
ring af ladebygningen medfører ingen ændringer af bebyggel-
sens karakter. Fotos fra l. april 1998 af eksisterende bebyg-
gelse vedlægges til orientering.

Amtet finder herefter, at opførelse af carport/redskabsrum
som ansøgt ikke vil komme i strid med fredningsdeklarationens
formål eller medføre landskabeligt uheldige forhold."

Nævnets afgørelse:

Det ansøgte byggeri/ombygning findes ikke i strid med formå-
let med fredningsdeklarationen tinglyst den 5/10 1955. Nævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, at det ansøgte udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger og med anvendelse af materialer og far-
ver, som angivet.

Det bemærkes, at Danmarks Naturfredningsforenings tilladelse
til det ansøgte tillige er fornøden efter fredningsdeklara-
cionen cinglysc den S/lO 1955.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet .

.""



Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
.. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-

~relse, medmindre klagemyndi~~estemmer an~e~~ /1;f~ <

~~ I!f~ .;:/ I .. Øtu{Øt1t
~dtf!:'HV~S l4i-t-f Fle~~~ensen Ltunner ~i~se~lti - /,
Kopi af kendelsen sende~ t'il: i;'v
Arkitekt Jens Bj. Thorlaksson, Slotsalleen 45, 4200 Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-

Udskriftens rigtighed b k .
Dommeren i)1" . e r33ne~øl~ted, aef1 /Z~; - 7å_

S
./' (C/&~ ytk

usanne Topsøe
o.ass.

rø

•

IlliiO



FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLANDS AMT TLF. 57612266
Døllingsvej 8

4100 Ringsted

Fa" 5761 2216

Arkitekt MMA
Leif Bahn
Bakkedammen 40
4300 Holbæk

Den 10/11 1998
F94/98

Ved ansøgning fremsendt gennem Holbæk Kommune og Vestsjæl-
lands Amt den 28/10 1998 har De på ejeren Eriksholm Skovdi-
strikts vegne ansøgt om nævnets tilladelse til ombygning og
udvidelse af eksisterende iskiosk beliggende på matr. nr. l f
Eriksholm Hgd., Ågerup.

Ved sagens fremsendelse har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
bemærket:

"Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den
5. oktober 1955. Påtaleretten har ejeren, Fredningsnævnet
samt Danmarks Naturfredningsforening hver for sig eller i
forening.

f~følge fredningsdeklarationen, der af ejeren er oprettet ud...
_ ~(,~ra ønsket om at bevare den smukke kyststrækning langs Tem-
,~.R~pelkrogen og Bramsnæsbugt, må der på de fredede områder bl.a.
~"..2 ;::.:- C"'"""'...... ..'.~ ~J~kke opføres anden bebyggelse, end der i øjeblikket findes .
. , ~) ::'
..::;~{~ ?~landt flere andre bebyggelser er nævnt pavillon (iskagebod)

~ ~ed vejen på Munkholm. Den eksisterende bebyggelses karakter
~ ~å ikke ændres på skæmmende måde, og der må ikke på det fre-
~ dede område opsættes skæmmende indretninger, derunder skure,
~ boder, ledningsmaster og lignende.

Der fremgår af ansøgningen, at ombygning og udvidelse af ek-
sisterende iskiosk er en følge af krav fra Levnedsmiddelkon-
trollen, og at den foreliggende skitse er godkendt.

Den eksisterende bygning på ca. 22 m2 udvides med ca. 5m2,



og der tilbygges herefter en tilsvarende bygning på ca. 27 m2

lidt forskudt herfor. Efter udvidelse og omhygninS vil bebyg-
gelsen fremstå med ydervægge af træ i mørkebrun farve og med
vinduer og skodder i mørkegrøn farve. Tagdækningen udføres
med græstørv.

Nævnets afgørelse: \

Natur & Miljø finder herefter, at ombygning og udvidelse af
iskiosken ikke vil komme i strid med fredningsdeklarationens
formål eller medføre landskabeligt uheldige forhold.

Holbæk Kommune, Teknisk Afdeling, har i forbindelse med an-
søgningen anbefalet, at der gives den nødvendige dispensation
fra de gældende regler om byggeri i fredningskendelse af 5.
oktober 1955 bl.a. med begrundelse i, at det ansøgte nybygge-
ri og ændring af den eksisterende bygning vil forbedre byg-
ningens nuværende udtryk væsentligt."

I sin landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttel-
sesloven af 30/10 1998 har Vestsjællands Amt, Natur & Miljø,
tilladt det ansøgte med forbehold for at Fredningsnævnet også
tillader ombygning og udvidelse af kiosk og med vilkår om, at
enhver form for udvendig reklame skal forelægges Natur & Mil-
jø til godkendelse forinden opsætningen.

Nævnets formand har den 29/10 1998 besigtiget ejendommen.

Det lægges til grund, at fredningsdeklarationen nævner en pa-
villon (iskagebod), som en af de bebyggelser i det fredede
områder, der kan bibeholdes. Endvidere lægges det til grund,
at det er myndighedskrav, der er baggrunden for ejerens ønske
om udvidelse og ombygning af kiosken, og at ejeren i den for-
bindelse vil foretage en udvendig istandsættelse, hvorved der
bl.a. pålægges græstørv på tagene med den hensigt, at bygnin-
gerne fremover vil fremstå mere i overensstemmelse med de
landskabelige omgivelser.

Under hensyn hertil anses det ansøgte ikke at være i strid
med formålet med fredningsdeklarationen tinglyst den 5/10
1955. Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at der foretages ombygning og udvidelse af
iskiosken, således at den ialt får et grundareal på ca. 54 m2

i 2 bygninger lidt f9rskudt for hinanden. Det godkendes, at



byggeriet sker efter den fremsendte tegning og med anvendelse
af materialer og farver, som foran af Natur & Miljø angivet.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87,
stk. l påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K) af bla. ansøgeren, ejeren og for-
skellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis
klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndig~~~ beptemmer~det.

1zÆ,>1!I~"1!~~4;:/ aJ/rf~
j1~11Anders Hvass Flem~~Jørgensen Gunner ~ielsen

Id //1/ /
J

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, jfr. § 66, stk. 2.

Kopi af kendelsen sendes til:
Eriksholm Skovdistrikt, Skovkontoret, Dragerupvej 16, 4300
Holbæk
Holbæk Kommune, Tekn. afd., Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 So-
rø

Udskriftens rigtighed bplt,:r~'Bfh}s

Dommere~Q7kA'if"lj"@ted,uEln/0/ _ ~
@. 0'/'-_6' ,?f-:~r~

Susanne Topsøe
o.ass.
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Afgørelse
i sagen om udvidelse af en kiosk ved Munkholmbroen

i Holbæk Kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt har endvidere den 10. november
1998 meddelt dispensation fra en fredningsdeklaration.

Vestsjællands Amt har den 30. oktober 1998 tilladt udvidelse af en kiosk
på ejendommen matr. nr. 1f Eriksholm Hgd, Ågerup beliggende Munkholmvej
315 i Holbæk Kommune ved meddelelse af tilladelse efter planlovens § 35
(landzonetilladelsel, samt dispensation fra naturbeskyttelseslavens
strand- og skovbyggelinie (§§ 15 og 17).

Danmarks ~aturfredningsforening og Danmarks Naturfredningsforenings 10-

kalkomite fra Holbæk har påklaget de trufne afgørelser til Naturklage-
nævnet.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af fredningsdeklaration af 5. oktober 1955 for områ-
det langs med Tempelkrog og Bramsnæs Bugt. Fredningen omfatter de helt
kystnære områder af den vestlige kyststrækning af Bramsnæs Bugt og Tem-
pelkrog, således at en smal stribe langs med vandet på mellem 50-250 m
er fredet. Fredningsområdet strækker sig over en kyststrækning på ca. 10
km. Formålet med fredningen er at "bevare den smukke kyststrækning langs
Tempelkrog og Bramsnæsbugt". Det er anført i § 2, at "på de fredede are-
aler må der ikke opføres anden bebyggelse, end der i øjeblikket findes".

~ Derefter nævnes de eksisterende bygninger, bl.a. nævnes: husmandssted på
1;0 'n' 0;'", "\1''' ~rn;1'1isf:"'P":et
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Munkholm (der frit kan ombygges) og en pavillon. Den eksisterende bebyg-
gelses karakter må ikke ændres på skæmmende måde, og der må ikke opsæt-
tes skæmmende indretninger, derunder skure, boder, ledningsmaster og
lignende.

Den eksisterende kiosk ligger ca. l km nordvest for Munkholmbroen. Den
er placeret på et større parkeringsareal, på østsiden af landevejen, der
går til Holbæk. Fra kiosken og det omliggende areal er der udsigt over
Bramsnæs Bugt og Tempelkrog. Kiosken ligger umiddelbart udenfor Eriks-
holm Skov, der ligger nord og vest for stedet.

Sagens akter indeholder bl.a. en række skitser, der viser, hvordan den
ansøgte udvidelse vil komme til at fremtræde sammen med de nærmeste om-
givelser. Ansøgeren har endvidere fremsendt et par farvefotos, der vi-
ser, hvordan kiosken i dag fremstår. Det er anført, at det er ønsket, at
bygningen får en pænere fremtræden ved ombygningen og ikke en fremtræden
som i' dag, hvor bygningen er præget af farvestrålende markiser og para-
soller.

Kiosken, der er på 22 m2, ønskes udvidet med S m2• Endvidere ønskes op-
ført en tilsvarende bygning på 27 m2 lidt forskudt herfor. De to bygnin-
ger, hver med sit sadeltag, vil blive sammenbygget til en bygning. Byg-
ningerne vil komme til at fremstå med ydervægge af træ i mørkebrun farve
og med vinduer og skodder i mørkegrøn farve. Tagdækningen vil blive
græstørv, hvor den i dag består af tagpap. Tagkonstruktionen ønskes ud-
ført, så et mindre areal foran de to salgssteder overdækkes.

I forbindelse med den oprindelig indsendte ansøgning, som både Vestsjæl-
lands Amt og Fredningsnævnet har lagt til grund ved de trufne afgørel-
ser, blev det oplyst, at udvidelsen var en følge af et krav fra Levneds-
middelkontrollen i Holbæk. Ejeren af ejendommen, Eriksholm Skovdistrikt,
har senere oplyst, at der gennem tiden er sket indvendige forbedringer
af den nuværende kiosk, men at det er blevet vanskeligere at opfylde
krav fra myndighederne, specielt levnedsmiddelkontrollen. Endvidere er
det anført, at tidens krav til varesortiment er under stærk forandring,
og at en forbedring af faciliteterne i kiosken er påkrævet, hvis kiosken
fremover skal kunne tilbyde publikum den forventede service.

Levnedsmiddelkontrollen har telefonisk overfor Naturklagenævnets sekre-
tariat oplyst, at der i dag er uoverensstemmelse mellem det varesorti-
ment, kiosken sælger, og det sortiment, som kiosken på baggrund af sin
størrelse og faciliteter har tilladelse til at sælge. Der sælges således
udover is og slik tillige burgere, pølser m.v.
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Levnedsmiddelkontrollen har på den baggrund overfor Eriksholm Skovdi-
strikt alene oplyst, at varesortimentet enten skal reduceres eller også
skal der foretages bygningsmæssige ændringer, såfremt der fortsat ønskes
salg af kødvarer m.v.

Amtets og fredningsnævnet s afgørelser

Amtet har i sin afgørelse lagt vægt på, at der med en tilladelse til det
ansøgte ikke tilsidesættes hensyn, som plan- og naturbeskyttelseslovene
skal varetage. Amtet og fredningsnævnet har begge lagt vægt på, at ste-
det har en vigtig rekreativ funktion for nærområdet, og at kiosken efter
det oplyste for at kunne opretholdes skal udvides på grund af
krav fra Levnedsmiddelkontrollen. I begge afgørelser er det tillige ind-
gået i vurderingen, at den udvendige istandsættelse vil betyde, at byg-
ningen vil komme til at fremstå mere i overensstemmelse med de landska-
belige omgivelser.

Amtet har endelig lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstemmelse med
afsnit 3.1. pkt 3 i amtets interne "Grundlag for administrationen af
landzonebestemmelserne". Af dette afsnit fremgår det, at der normalt gi-
ves tilladelse til udvidelse af eksisterende virksomheder i landzone,
såfremt disse har investeret i væsentligt anlæg og/eller bygninger før
den 1. januar 1985.

Amtet har stillet vilkår om, at enhver form for udvendig reklame skal
forelægges amtet til godkendelse.

(
Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at fredningsdeklara-
tionen nævner en pavillon (iskagebod), som en af de bebyggelser i det
fredede område, der kan bibeholdes. på den baggrund har fredningsnævnet
ikke fundet, at det ansøgte er i strid med fredningsdeklarationen.

Det fremgår, at såvel amtet som fredningsnævnet har besigtiget stedet.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening

I klagen fra Danmarks Naturfredningsforening er der henvist til, at
fredningen har til hovedformål at bevare den smukke kyststrækning langs
Tempelkrog og Bramsnæsbugt. En af de væsentligste bestemmelser til op-

~ fyldeIse af dette formål er ifølge naturfredningsforeningen netop forbu-
det mod opførelse af nye bygninger. Foreningen finder på den baggrund,
at udvi-



delsen af kiosken er i
som det må forstås
gennemførelse af en ny

strid med fredningens formål og således ikke
kan gennemføres ved dispensation, men vil kræve
fredning.

Det gøres endvidere gældende, at det ikkel er korrekt, at det er et myn-
dighedskrav, at kiosken skal udvides, men at udvidelsen er en følge af
ejerens ønske om en udvidelse af varesortimentet. Det anføres, at kio-
sken kan drives vioere med den nuværende udformning på det hidtil lovli-
ge grundlag.

Endelig anføres det, at den eksisterende kiosk i størrelse og udseende
stort set må svare til tilstanden ved fredningens ikrafttræden i 1955.
på den baggrund finder foreningen ikke, at der i henhold til fredningen
er grundlag for at stille krav om forbedring af bygningens udseende.
Foreningen finder derfor heller ikke grundlag for at lade' en mindre
skæmmende bygningsudformning begrunde en tilsidesættelse af fredningens
hovedformål med en væsentlig udvidelse af bygningen.

Med hensyn til dispensationen fra skovbyggelinien og strandbeskyttelses-
linien er det anført, at bygningen er placeret i et enestående naturom-
råde, og at en udvidelse af varesortimentet i kiosken ikke bør give an-
ledning til dispensation fra ovennævnte beskyttelseslinier.

Det gøres sammenfattende gældende, at der er tale om et sårbart naturom-
råde, hvor der ikke bør gives tilladelse til den ansøgte udvidelse på
grund af de mange restriktioner, der gælder for ejendommen. Foreningen
finder dog, at en mindre udvidelse på ca. 5m2 kan tillades under hen-
visning til sanitære eller miljømæssige forhold.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. planlovens § 58,
stk. 2, truffet følgende afgørelse:

Det må lægges til grund, 'at den eksisterende kiosk kan drives videre med
et begrænset varesortiment.

Fredningsdeklarationen af 5. oktober 1955 har til formål at sikre de
landskabelige værdier langs med kysten ved Tempelkrog og Bramsnæsbugt
over en strækning på ca. 10 km. Det er således formålet med fredningen
at sikre de helt kystnære arealer i området, der med meget få undtagel-
ser er ubebyggede. Der må i henhold til § 2 ikke opføres ny bebyggelse,
og den eksisterende bebyggelse må ikke ændres på skæmmende måde.

4



Videregående afvigelser fra en fredning kan kun foretages ved gennemfø-
relse af en ny fredning, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. I den
konkrete sag er der tale om en lovligt, eksisterende kiosk, der ligger
på et parkeringsareal ved landevejen og ikke på et af de ubebyggede
strand-, eng- eller skovområder, som udgør langt hovedparten af fred-
ningsområdet. på den baggrund ses den ansøgte ændring af kiosken ikke at
være en sådan videregående afvigelse fra fredningen, at den kræver gen-
nemførelse af en ny fredning.

Der ses ikke at være fremkommet ~plysninger i sagen, der kan føre til en
ændring af den meddelte dispensation fra fredningen. Det ansøgte byggeri
ligger på et større parkeringsareal ved landevejen i forbindelse med den
eksisterende kiosk og vil således ikke fremstå som en ny selvstændig be-
byggelse. Hertil kommer, at kioskens nuværende ydre fremtræden vil blive
forbedret ved pålægning af græstørv på taget.

Den ansøgte udvidelse af kiosken ses herudover ikke at tilsidesætte for-
målet med planlovens landzonebestemmelser eller på afgørende vis at til-
sidesætte de hensyn, som naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og
skovbyggelinie skal varetage.

på den baggrund stadfæstes amtets afgørelse af 30. oktober 1998 og fred-
ningsnævnets afgørelse af la. november 1998 med de af amtet fastsatte
vilkår.

De meddelte dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og tilladelsen
efter planloven bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter
datoen fra denne afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 og
planlovens § 56, stk. l

,I

'I
1/ ,., (

/ / ( ,
/ ' ~t'A:/[/! "-//

I V,;,J" I
, ~ , ./Morten He~nemann

/
/Inger Vaaben

viceformand landinspektør

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82 og planlovens §58, stk. 3.
Eventuel retssag til prøvelse afafgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens §88, stk 1, og planlovens §62, stk. I.

5



t,

•

O\L;ill'J 1'1Jt!i'JL~
Fredningsnævnet for Vestsjællan'ds Amt

2285",02

Advokat Henrik Nehammer
Oslo Plads 16
2100 København ø

Gennem flere år har der været korrespondance mellem Vestsjællands Amt,
Natur & Miljø, Holbæk kommune, Danmarks Naturfredningsforening og
ejeren, C.W. Ahlefeldt-Laurvig ved Eriksholm skovdistrikt og advokat Ne-
hammer om forholdene ved kiosken på Munkholmbroen, beliggende på
matr.nr. 1 f Eriksholm, Hdg. Ågerup.

Arealet er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst den 5. oktober 1955, der
omhandler byggeri, skæmmende indretninger, derunder skure, boder, master
og lign. og terrænreguleringer.

Vestsjællands Amt, Natur & Miljø har i slaivelse af 10. november 2003, der
ved Deres skrivelse af 14. januar 2004 er tiltrådt af ejeren, vurderet følgen-
de:

"Arealet har en væsentlig rekreativ værdi, bl.a. for kunder i den afNaturkla-
• genævnet tilladte kiosk.

Strandengen vurderes ikke at have nogen specielt høj botanisk værdi og som
følge af ophør af afgræsning og øget færdsel, heller ikke nogen væsentlig or-
nitologisk værdi.

På den baggrund overvejer amtet at give nødvendige dipensationer for natur-
beskyttelseslovens ~ 3, og § 15 til:
• Benyttelse af et areal på ca. 12 x 30 meter bag kiosken til "service-områ-

de", hvor borde, bænke evt. petanquebane m.v. kan anbringes. Amtet an-
befaler nævnet at stille vilkår om afskærmende beplantning.

• Bibeholdelse af en bænk med et tilhørende affaldsstativ på standengen
samt afbrænding af St. Hansbål med placeringer som angivet på vedlagte
kortskitse.

Derimod vurderer amtet, at øvrige genstande på strandengen, herunder det
opsatte legehus, virker unødvendigt lanskabeligt forstyrrende og bør fjernes."

10'1-

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 22 16

Journal nr. F4/0 1
Deres J.nr. 1175-1807

Den 23. januar 2004



Nævnets bemærknin2er:

Det af Natur & Miljø foreslåede ioveI1I1a::vnteskriveise, findes ikke i strid
med formålet med den den 5. oktober 1955 tinglyste fredningsdeklaration.
Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der
indrettes et "service-område" bag kiosken som af amtet beskrevet, når der
foretages afskærmende beplantning overensstemmende med amtets kortskit-
se af7. november 2003. Endvidere tillades bibeholdelse afbænk med tilhø-
rende affaldsstativ samt afbrænding afSct. Hansbål som angivet på kortskit-
sen. Øvrige genstande på strandengen, herunder det opsatte legehus skal
fjernes senest l. april 2004.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. natur-
beskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,

;}ø:e}~;;:;heden ~:s~e:;::~
t&'Anders«Z1' F~;;;;n (

•

Kopi af kendelsen sendes til:
C.W. Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm Hdg., Eriksholmvej 40, 4390 Vipperød
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
Holbæk kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
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"

Vestsjællands Amt
- --- --Natur& MlIjø

Alleen 15
4180 Sorø

Ved skrivelse af 4. november 2003 har amtet ansøgt om nævnets tilladelse
til opførelse af en mindre stibro i forbindelse med etablering af Isefjordstien
ved Eriksholm. Stibroen placeres på et areal omfattet af fredningsdeklaration
af I. oktober 1955, tinglyst den 5. oktober 1955.

l skrivelse af 6. november 2003 har amtet yderligere oplyst, at det af den op-
rindelige fredningsdeklaration fremgår, at stibroen placeres på matr.nr. 1 ar
Eriksholm Hgd., men eHer kontrol på kort- og matrikelstyreIsens hjemmesi-
de, er det rette matr.nr. idag 1 f Eriksholm Hgd., Ågerup.

Ifølge fredningsdeklarationen må der ikke på de fredede områder opføres
anden bebyggelse end hvad der fandtes på fredningstidspunktet.

Natur & Miljø har om projektet nærmere anført:

"Det er politisk besluttet, at stien skulle etableres på strækningen, men den
rt."A,..."l;rro _ln,....clot ..;''"'ln· 1"'\1" ,...,lrnt C\ft ...........,.,.++n.1 ,.1 1........-1,.., ..... ~ ......._ ......... nl _;. ......._ ... ./:'1_ .............~_
\,.tuu\".IU5\,.1 'pJ.U.v\".ll llJb \",II Ol\..\..fL ~J.L\""tl aLLal\,.; LJH. u J.VUL)VJ\..Illl\..t. 1 .<:U ClIlJbCIl a.l UIUCiI1

er således aftalt med Eriksholm Skovdistrikt.

Broen bygges i en mindre slugt, hvor der i bunden er et lille vandløb.
For ikke at lade stien forløbe hen over bunden af slugten og lade vandløbet
forløbe under stien i rør, er det valgt af natunllæssige, tekniske og oplevel-
sesmæssige grunde at etablere en bro på stedet.

Broen bygges i egetræ, dog forudsætter amtet, at fundamenter udføres i be-
ton. Længden afbroen bliver ca. 6 meter og bredden ca. 2,25 meter. Bro-
dækket vil blive 1,50 meter over terræn eJler lavere og rækværket bliver
0,90 meter højt. l forbindelse med broen, vil der være behov for at opstille
rækværk langs stien på grund afde stejle skråninger. Dette rækværk bliver
også 0,90 meter højt og ca. 15 meter på hver side afbroen."

IO~
12.11/4-000\
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Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 612216

Journal nr. F91/03
Deres J.nr. 8-52-56-10

1006-1997

Den 18. februar 2004
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Herefter tillades det i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at sti-
broen opføres med den ansøgte placering og med en udfonnning som anført
på Vestsjællands Amts skitse af 17. december 2003. Det vil sige, at egetræs-
broen med rækværk i slugten alene anvender sten som fundament.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning t~r den påklagede
medm~'ndre k gemyndigheden beste~~t.

~~

,,/;';';P. 1ff1U-1 1/~A2'~ r

n e vass a' Jørgensen

Kopi af kendelsen sendes til:
Advokat Henrik Nehammer, Oslo Plads 16,2100 København ø
Holbæk kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø
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Fredningsnævnet for Vestsj ællands Amt

Vestsjællands Amt
Natur & Miljø
Alleen 15
4180 Sorø

Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2004 har Natur & Miljø ansøgt om
nævnets tilladelse til beplantning langs Isefjordsstien syd for Eriksholm på
matr.nr. 1 f Eriksholm Hovedgård, Ågerup.

Iden seneste skrivelse er ansøgningen præciseret til at angå beplantning i
området ved slugten med en bro, som nævnet har givet tilladelse til i sin af-
gørelse af 18. februar 2004, F91/03. Endvidere ansøgning om beplantning
på de nordligste 100 meter af Isefjordsstien i skoven Tinderbjerg.

Arealerne er beliggende i et område der er fredet ved fredningsdeklaration
tinglyst den 5. oktober 1955. I den fredede zone må der ikke foretages be-
plantning eller terrænændringer uden fredningsnævnets godkendelse.

Det fremgår af sagen, at der udenfor den fredede zone foretages beplantnin-
ger på landsiden af Isefjordsstien, hvor denne grænser op til dyrkede arealer.
Beplantningeme på ikke fredede arealer langs stien, har givet anledning til
skrivelser fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. Isin skrivel-
se af 28. juni 2004 har lokalkomiteen meddelt nævnet, at man ikke finder
grundlag for foretagelse af yderligere i sagen, under hensyn til at amtet efter
det oplyste nu har indgået en frivillig aftale med arealets ejer, Eriksholm
Gods og Skovdistrikt om, at der på udsigtsstrækningerne på stien ikke plan-
tes højtvoksende arter, således at udsigten kan bevares fra Eriksholmvej
over Tempelkrogen og Isefjorden.

Nævnets afgørelse:

Indledningsvis præciseres, at nævnet ikke i sin afgørelse af 18. februar 2004
har taget stilling til beplantning i slugten ved broen.

Det lægges til grund, at beplantning i slugten ved broen og i skoven, Tinder-
bjerg, ikke er udsigtsødelæggende hverken for gående på Isefjordsstien eller
for udsigten fra Eriksholmvej .

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Søllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 5761 2266
Fax 57 612216

Joumal nr. F 16/04
Deres J.nr. 8-70-51-40-

315-1100-2003

Den 17. august 2004
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~' Nævnet finder derfor ikke de ansøgte beplantninger for at være i strid med

fonnålet med den tinglyste fredningsdeklaration. I medfør af naturbeskyttel-
... 1 Cl ~A .1 ,",. ... 1 /"", l .. " .• 11

;:'1;;::.rOvt:m; S' JV, SLK.,LlUaUeSnerener Oeptamnmg nævme steaer som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. 1
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder,
foreninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen
udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en
opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet/
kommunen/fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyre~til ebetales, hvis De får ~ ,~lvis medhold i
;()Ib ~/:3.1P /' ~~~ fri(.W/tYJ0I ~ .,/

Anders vass ' y ørgensen

\
,)

Kopi af kendelsen sendes til:
Holbæk kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kbh. ø Udskriftens rigt~19 bekræftes.

Donlfrlere~< i ~e~.gen l1f~'o~
onja ~~
, ass.

http://www.nkn.dk
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Holbæk kommune 

By og Landskab, Landzone 

 

 

 

Att. Birgitte Ribert,  

birfr@holb.dk 

 

 

          

 

          F 16/2014 

 

          Den 6. maj 2015 

 

 

 

Vedr. 1 bi Eriksholm Hgd., Ågerup. 

 

Ved skrivelse af 23. april 2014 har Holbæk kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland. Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning fra Børneøen Munkholm v. Pernille Lindblom om at 

etablere en naturlegeplads, en bålhytte og et barnevognslæ. Alle dele er opført. På ejendommen er 

der desuden et drivhus på ca. 12-16 m2 (målt på luftfoto) samt et gyngestativ og et legehus fra tidli-

gere. 

  

Ejendommen er beliggende på øen Munkholm, der hører ind under Eriksholm Gods, og har siden 

sommeren 2013 haft tilladelse til at drive daginstitution i de eksisterende rammer. Institutionen har 

tilladelse til 32 børn i alderen 1-6 år med åbningstid man-søn fra 6.30-17.30. 

  

Ansøger og ejer af Børneøen Munkholm har tidligere lejet og beboet ejendommen, inden der blev 

ansøgt om at drive institution fra ejendommen. I dag er der ikke privat beboelse. 

  

Ejendommen ejes af C.W. Ahlefeldt-Laurvig.  

Ejendommen lejes af Pernille Lindblom, der driver institutionen ”Børneøen Munkholm”.  

Skovfoged Ulrich Buus Madsen har på vegne af ejer givet fuldmagt og samtykke til det ansøgte. 

  

Fredningen og øvrige planforhold  
Ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 5. oktober 1955, fredningsnr. 02285.02 

der har til formål at bevare kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramsnæsbugt. Fredningen 

omfatter hele halvøen Munkholm. På de fredede områder må den eksisterende bebyggelse ikke æn-

dres på skæmmende måde, og der må ikke på det fredede område oprettes skæmmende indretnin-

ger, herunder skure, boder, ledningsmaster og lignende jf. fredningsdokumentets andet punkt.  

Ejendommen ligger desuden i fredskov og er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 

  

Ansøgning  

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:birfr@holb.dk
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Der ansøges om lovliggørende tilladelse til at opføre en naturlegeplads, en bålhytte og et barne-

vognslæ. 

  

 Naturlegepladsen består af en motorisk bane, et gyngestativ samt to legehuse – et nyt og et 

eksisterende. Den motoriske bane er 15 m lang med en højde på ca. 55 cm. Den motoriske 

bane består af balancebomme, kravlestamme og hængebro og er udført i robinietræ. Legehu-

set er 1,7 m højt og 3 m bredt, opført i robinietræ og med græs på taget. Dertil kommer et 

gyngestativ og et mindre legehus, der blev opført, mens boligen blev beboet som almindelig 

privat bolig, ligeledes i robinietræ. 
  

 Bålhytten er opført som en åben konstruktion med en diameter på 5 meter og en højde på 3 

meter i materialerne robinie og lærk med en afstand af 18 meter til hovedbygningen.  

 

 Barnevognslæet er opført som en åben konstruktion i tilknytning til hovedbygningen som en 

slags overdækket terrasse. Det dækker 800x380 cm og er 210 cm højt og opført med sider af 

pileflet.  
 

 
Oversigt over legepladselementer, bålhytte samt drivhus. (ej målfast) 

  

Afgørelser fra andre myndigheder  
Ansøgningen om tilladelse til legeplads og bålhytte har været sendt ind til Naturstyrelsen, der har 

behandlet sagen i forhold til strandbeskyttelseslinjen. Der er blevet meddelt dispensation til lege-

pladsen og afslag på bålhytten. I Naturstyrelsens afgørelse nævnes desuden en bålplads, et gynge-

stativ og et eksisterende legehus samt drivhus, hønsegård og garage, som der tillige meddeles di-

spensation til. 
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Hønsegården er revet ned, og den omtalte garage er den carport, der blev givet tilladelse til i 1998, 

jf. Fredningsnævnets sagsnr. F39/98 og er således allerede behandlet. 

  

Ansøgningen om barnevognslæ er indsendt til Naturstyrelsen 16.04.2014 og afventer en afgørelse. 

  

Afslaget på bålhytten er af ansøger blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. 

  

Indstilling og vurdering  
Holbæk Kommune indstiller til, at der gives lovliggørende tilladelser i det omfang, der kan opnås 

dispensationer og tilladelser fra de relevante myndigheder. Tilladelse til barnevognslæ, motorisk 

bane, legehus nr. 2 samt bålhytte bør gives på vilkår af, at det fjernes, når institutionen ophører. 

  

Kommunen har besigtiget ejendommen og vurderer, at de enkelte elementer ikke virker skæmmen-

de for området i forhold til den landskabskarakter og de landskabsværdier, som fredningen skal 

værne om. Alle dele er opført indenfor havearealet til ejendommen og opleves i tilknytning til be-

boelsen. De forskellige dele på nær drivhuset er alle opført i træ og passer til hinanden indbyrdes, 

hvilket giver et harmonisk og sammenhængende udtryk. Haven er desuden omringet af skov og 

ejendommens bygninger, legeplads, bålhytte og drivhus kan ikke ses udefra. Da der blev givet land-

zonetilladelse til at benytte ejendommen til institution, blev der lagt vægt på, at ejendommen udadtil 

ikke ville ændre udtryk. Det er fortsat vigtigt, at ejendommen fremstår autentisk som en del af 

Eriksholm Gods-landskabet og uden institutionspræg. 
…” 

 
Holbæk kommune har den 30. april 2014 fremsendt følgende fotos: 
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Naturstyrelsen har i mail af 13. marts 2014 udtalt: 

 

”… 

Ansøgning 

Holbæk Kommune har ved mail af 27. september 2013 på vegne af institutionen Børneøen Munk-

holm fremsendt en ansøgning om dispensation til opførelse af en naturlegeplads inden for strandbe-
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skyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1bi Eriksholm Hgd. Ågerup, Eriksholmvej 46, 4390 Vip-

perød i Holbæk Kommune. 

 

Børneøen Munkholm er en privat institution, der tilbyder pasning af børn i alderen fra ca. 1 – 6 år. 

Institutionen rummer 32 børn og har åbningstid mandag til fredag fra kl. 6.30-17.30 samt weekend-

åbent lørdag og søndag i samme tidsrum. 

 

Afgørelser 

Afslag 

Naturstyrelsen giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af en bålhytte i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15. 

 

Dispensation 

Naturstyrelsen giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til en 15 

m lang motorisk bane, et gyngestativ, to legehuse (et nyt og et eksisterende) samt en bålplads og et 

drivhus. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan væ-

re nødvendige, herunder dispensation fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere afsnittet om klagevejledning 

nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes før klagesagen er 

afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er placeret på den landfaste ø Munkholm med nærmeste afstand til kysten på ca. 50 

m. og er beliggende i sin helhed inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

 
 

Ejendommen er beliggende indenfor en fredning af Eriksholms Gods, hvis formål er at bevare kyst-

strækningen mellem Tempelkrogen og Bramsnæs Bugt. Området har endvidere flere beskyttede 

naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3, herunder strandenge og sø. 
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Ejendommen ejes af C.W. Ahlefeldt-Laurvig, og Børneøen Munkholm har lejet sig ind i huset på 

ejendommen. Skovfoged Ulrich Bruus Madsen har på vegne af ejeren meddelt fuldmagt til det an-

søgte, og har samtidig oplyst, at Eriksholm Skovdistrikt synes, at det er en god idé at etablere en 

naturlegeplads i haven på Munkholm, som giver børnene mulighed for at udfolde sig i og på natu-

rens egne produkter. 

 

Det ansøgte projekt omfatter et legehus, der er ca. 1,7 m højt og 1,5 m bredt med græs på taget og 

en motorisk bane, der opføres i robinie træ og som er 15 m lang med en maksimal højde på 0,55 m 

indeholdende balance bomme, udhulet træstamme og hængebroer. 

 

Ansøger ønsker endvidere en bålplads samt at bibeholde et allerede eksisterende gyngestativ og et 

legehus. 

 

I en afstand på ca. 18 m fra huset ønskes endvidere opført en bålhytte, der er 3,5 m højt og 5 m i 

diameter. 

 

Ansøger har medsendt tegning af ejendommens have, hvor placeringen af den ønskede naturlege-

plads og bålhytte fremgår. 

 

 
 

 

Der er på ejendommen allerede opført et mindre drivhus (omkring 12 m²), som ligger i tilknytning 

til huset, og som det også fremgår af tegningen har ansøger oplyst, at der på ejendommen endvidere 

er et hønsehus og en garage. 
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Der er også medsendt følgende foto af den ansøgte bålhytte. 

 

 

 
 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strand-

bredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må 

ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, ma-

trikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages ter-

rænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 1. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er 

knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og 

når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttel-

seslinjen. 

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis det ansøgte kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- 

og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Afslag 

Naturstyrelsen finder ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation 

fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994, at det skulle være 

muligt at etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet, herunder toiletbygninger, info-

skilte og andre nødvendige beskedne opholdsfaciliteter til opfyldelse af friluftsfunktionen. 

 

En bålhytte, der alene anvendes til institutionens børn er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens 

mulighed for at meddele dispensationer til anlæg, som tjener et offentligt formål til støtte for fri-

luftslivet, idet bålhytten ikke vil være frit tilgængelig for offentligheden. 
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Der er tale om en markant bygning i forhold til højde og omfang. Efter administrativ praksis med-

deles der som udgangspunkt ikke dispensation til opførelse af ny bebyggelse indenfor strandbeskyt-

telseslinjen, medmindre der er tale om udskiftning af eksisterende bebyggelse med et nyt, med om-

trent samme placering, størrelse og udformning. 

 

Naturstyrelsen finder efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige forhold, der kan begrunde, at 

der i strid med praksis gives dispensation til den ansøgte bålhytte. 

 

Der er i vurderingen lagt vægt på, at en dispensation til bålhytten vil indebære en væsentlig påvirk-

ning af kyststrækningen, og at en dispensation vil kunne skabe en utilsigtet præcedensvirkning i 

andre lignende sager, dvs. at andre grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispen-

sation til lignende byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

 

Dispensation 

Naturstyrelsen finder, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde at der meddeles dis-

pensation fra strandbeskyttelseslinjen til en 15 m lang motorisk bane, et allerede opstillet gyngesta-

tiv og to legehuse (et nyt og et eksisterende) samt en bålplads og et drivhus. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at en naturlegeplads med legehuse, gyngestativ og en motorisk bane, som 

opføres til brug for en institution, der huser 32 børn, er beskedne anlæg i træ, som ikke vil påvirke 

oplevelsen af kystlandskabet væsentligt, da de opføres i nær tilknytning til ejendommen. Bålplad-

sen, der etableres længst væk fra ejendommen er i terræn, og vil derfor ikke påvirke kystlandskabet 

nævneværdigt. Bålpladsen er samtidig et anlæg, der i forhold til institutionens aktiviteter er en na-

turlig del af en naturbørnehave. 

 

Opførelse af drivhuse kræver dispensation, og der gives efter praksis normalt dispensation til min-

dre drivhuse opført i tilknytning til eksisterende helårsbeboelse. Drivhuset er opført ifølge ortofoto 

mellem 2004 og 2006, hvor ejendommen blev anvendt til helårsbolig og institution. 

 

Styrelsen meddeler på denne baggrund dispensation til den ansøgte naturlegeplads og til det allere-

de eksisterende drivhus. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 

eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Naturstyrelsen kan ikke udfra ortofoto med sikkerhed se hvornår garage og hønsehus blev opført på 

ejendommen, og styrelsen betragter dem som lovligt bestående anlæg. 

…” 

 

Naturstyrelsen meddelte den 19. maj 2014 dispensation til det omhandlede barnevognslæ. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 17. marts 2015 Naturstyrelsens afslag på dispensation 

til bålhytten. 

 

Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Fredningsnævnet finder, at det ikke er i strid med formålet med fredningen, at der meddeles lovlig-

gørende dispensation til et drivhus og et barnevognslæ samt til en naturlegeplads, bestående af mo-
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torisk bane samt et gyngestativ og to legehuse - som alt sammen allerede er opført - i overensstem-

melse med Holbæk kommunes henvendelse af 23. april 2014 vedrørende ejendommen matr.nr. 1bi 

Eriksholm Hgd., Ågerup. 

 

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at der er tale om en placering i haveområdet i forholdsvis 

nærhed af den eksisterende bebyggelse, og at der er tale om, at tingene ikke er skæmmende og er 

størrelsesmæssigt beskedne, og som efter det oplyste ikke kan ses udefra. 

 

Det er dog en betingelse for dispensationen, at barnevognslæ og den motoriske bane samt det nyeste 

legehus fjernes, når ejendommen ophører med at benyttes som børneinstitution. 

 

For så vidt angår ansøgningen om bålhytten er der meddelt afslag herpå efter strandbeskyttelseslin-

jen og påbud om fjernelse, hvorfor fredningsnævnet ikke finder grundlag for at tage stilling til, om 

bålhytten er i strid med fredningen. Fredningsnævnet finder det dog ikke i strid med fredningen, at 

selve bålpladsen, som Naturstyrelsen har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til, beva-

res.  

 

I dette omfang meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1. 

 

 

Rolf Dejløw                                                    Ole Stryhn                                        Gunner Nielsen 

formand 
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Klagevejledning. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-

ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kla-

ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 

på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-

fet afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-

portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-

portalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer af-

gørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

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 afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-

ser. 

 

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 en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-

relse i sagen. 
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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 partshøring. 
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Kopi sendes til: 

 

C. Ahlefeldt-Laurvig, Munkholmvej 20, 4300 Holbæk, ubm@post6.tele.dk 

Holbæk kommune, Birgitte Friis Ribert 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk 

Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup. kreds14@friluftsraadet.dk 
Pernille Lindblom, mail@naturdagleplejenmunkholm.dk 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Gunner Nielsen, Ewalds Have 51, 4300 Holbæk 

 

 

mailto:ubm@post6.tele.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:holbaek@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:holbaek@dof.dk
mailto:kreds14@friluftsraadet.dk
mailto:mail@naturdagleplejenmunkholm.dk
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Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 
Att. Dorte Harbo 
djens@holb.dk 
          

 

 

          FN-VSJ 77/2017 
           SVANA-511-01023  
   

          Deres j.nr. 17/32635 
 
          Den 4. december 2017 
 
 

Vedr. etablering af mountainbike-spor i Dragerup skov, matr.nr. 13a Dragerup By, Grand-

løse. 

 

Holbæk Kommune har ved mail af 11. september 2017 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

 
 

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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…” 

 

Af Holbæk Cykelsports ansøgning til Holbæk Kommune fremgår bl.a.: 

 

”… 

Holbæk Cykelsport har i samarbejde med Holbæk Kommune og Humleore skovdistrikt indgået en 

samarbejdsaftale. Aftalen giver Holbæk Cykelsport mulighed for at benytte en del af Dragerup skov 

matrikel 13a, Dragerup by, Grandløse, til anlægning af et offentlig MTB spor. 

 

Samarbejdsaftalen er gældende fra 1. april 2017 til 31. marts 2022 og Holbæk Cykelsport søger her-

med tilladelse til at anlægge selve sporet. 

… 

 

Sporet etableres ved at rive et 120 cm ca. bredt spor fri for blade, grene og anden beplantning. Spo-

ret følger så vidt muligt skovens naturlige forløb, og der foretages kun mindre ændringer i terrænet, 

hvor dette ikke kan undgås eller skal understøtte bruge af selve sporet. 

 

Sving 

En del af svingene opbygges ved at lægge en skrånende sokkel af sten/ eller trærafter i ca. 10-20 cm 

højde med ca. 5 cm grus på. Den typiske længde på et sving er 3-4 meter. 

…”  

 

Miljøstyrelsen har den 29. september 2017 udtalt: 

 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand, jf. natur-
beskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
  



 KOPI 

Side 6 af 9 
 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det an-
søgte eller det modsatte. 
  
Der søges om dispensation til anlæg af et MTB-spor gennem et fredet areal i Dragerup Skov. Area-
let er omfattet af fredningsdeklaration tiltrådt af fredningsnævnet den 3. oktober 1955 og tinglyst 5. 
oktober 1955.  
  
Det fremgår bl. a. af deklarationen, at den eksisterende bebyggelses karakter ikke må forandres på 
skæmmende måde, og der må på det fredede areal ikke opsættes skæmmende indretninger, derunder 
skure, boder, ledningsmaster og lignende. 
  
Den del af MTB-sporet, som forløber inden for det fredede areal, er ca. 350 m. Det oplyses i ansøg-
ningsmaterialet, at der på sporet ønskes etableret forskellige forhindringer/udfordringer, men det 
fremgår ikke om disse ønskes anlagt på den del af sporet som forløber gennem det fredede areal. 
  
Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst i ansøgningsmaterialet. 
   
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i af-
gørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1 (kortet vedhæftet også som selvstændig 
jpg-fil). 
  

 
  
  
Etablering af et simpelt spor som ansøgt vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadi-
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-
tatdirektivets bilag IV. Miljøstyrelsen har i denne vurdering ikke forholdt sig til anlæg af eventuelle 
forhindringer/udfordringer, da det ikke er oplyst om der ønskes nogle af disse etableret inden for det 
fredede areal, og hvilken karakter og udformning de i givet fald vil få.  
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Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnæv-
net har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Miljøstyrelsen selvfølgelig 
til rådighed.  
 …” 
 

Fredningsnævnet har den 17. november 2017 foretaget besigtigelse. 

 

Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at det er i strid med formålet med fredningen, at der etableres et 

mountainbike-spor på ca. 350 meter i det fredede område, som det fremgår af ansøgningen. Det er 

dog en betingelse, at sporet ikke rykkes længere i østlig retning end 50 meter fra asfaltstien, og at 

der bortset fra sving ikke etableres terrænændringer, forhindringer eller konstruktioner af nogen art 

inden for det fredede område. I det omfang, det er nødvendigt for at hindre, at sporet bliver for 

mudret, må der dog påføres et lag grus og småsten, som dækkes med muld. 

 

Etableringen af sporet sker ved at rive en bane i skovbunden for blade, grene mv., og sporet må 

højst være ca. 120 cm. bredt. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis eller når lejemålet til området ophører. 

 

I dette omfang imødekommer fredningsnævnet ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1. 

            

 
 

Rolf Dejløw   Ole Stryhn                   Gunner Nielsen 
     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.naevneneshus.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 væsent-
lige, 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 klagenæv-net, 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. 
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Kopi sendes til: 

Humleore Skovdistrikt, Humleorevej 21, 4140 Borup, post@humleoreskovdistrikt.dk 
Holbæk kommune, Vækst og Bæredygtighed 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk,  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk  
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk  
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Gunner Nielsen, Ewalds Have 51., 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 
Att. Eva Martin Legène 
evleg@holb.dk 
 

 

          FN-VSJ-028-2018  

              

          Deres j.nr. 17/44493 
 
          Den  3. oktober 2018  

 

 

Vedr. bålhytte på ejendommen 1bi Eriksholm Hgd., Ågerup. 

Holbæk Kommune har ved mail af 23. maj 2018 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-

sjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en bålhytte på ejendommen 1bi, Eriks-
holm Hgd, Ågerup, i tilknytning til børneinstitutionen Munkholm.  
 
Arealet hvor bålhytten ønskes opført er omfattet af fredningsnr. 02285.02, der har til formål at be-
vare kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramsnæsbugten.  
 
Holbæk Kommune formoder derfor, at det ansøgte kræver en dispensation fra denne fredning. Hol-
bæk Kommune retter henvendelse til Fredningsnævnet, da vi ønsker at vide, hvordan der søges om 
dispensation til den pågældende bålhytte. Vi ønsker ligeledes at få oplyst en estimeret sagsbehand-
lingstid.  
 
Til orientering kan det oplyses, at Holbæk Kommune pt. er ved at udarbejde forslag til lokalplan 
samt kommuneplantillæg til den pågældende bålhytte. Lokalplan med tilhørende kommuneplantil-
læg udarbejdes for at opnå en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvilket bålhytten ligeledes 
er omfattet af. Inden Holbæk Kommune offentliggør forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg, 
er kommunen interesseret i at vide, om bålhytten kan opnå en dispensation fra fredningen. 
 
Det kan endvidere oplyses, at Holbæk Kommune har indkaldt ideer og forslag til det forestående 
planarbejde, og at denne fordebat blev sendt til Fredningsnævnet, ligesom udkast til miljøscreening 
ligeledes er sendt til Fredningsnævnet til kommentering. 
… 
 
Holbæk Kommune har i mail af 2. juli 2018 til fredningsnævnet anført: 

 

”… 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Holbæk kommune fremsender hermed ansøgning om at opføre en bålhytte på halvøen Munkholm - 
matr. nr. 1bi, Eriksholm Hgd., Ågerup. Bålhytten placeres i tilknytning til daginstitutionen Børne-
øen.  
  
Vedhæftet til denne mail er følgende dokumenter: 

• Ansøgning og udtalelse fra Holbæk Kommune 

• Ansøgning fra Børneøen (kopi af ansøgning til miljøstyrelsen) 

• Billede af bålhytten 

• Situationsplan med bålhyttens placering 

• Fuldmagt fra ejer af skovdistriktet. 

• Tilkendegivelse fra kystdirektoratet 

Såfremt der er behov for supplerende materiale eller Holbæk Kommune kan være behjælpelige med 
andet i forbindelse med sagen, så står vi gerne til rådighed. 
… 
 

Ansøgning om bålhytte på Munkholm 
 
Der søges hermed om at opføre en bålhytte indenfor det fredede areal på halvøen Munkholm.  
Bålhytten vil udgøre ca.17 m2 uden udhæng, 27 m2 med udhæng og måle 3,5 meter i højden. Bål-
hytten skal placeres i tilknytning til den eksisterende bygning og inden for institutionens have. Bål-
hytten opføres i træ. Se vedlagte situationsplan og billeder af bålhytten. 
  
Ejendommen hvorpå bålhytten ønskes opført er en del af en arealfredning, fredningsnr. 02285.02 af 
03.10.1955, der har til formål at bevare kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramnæsbugt. 
Fredningen omfatter hele halvøen Munkholm. Holbæk Kommune har tidligere givet landzonetilla-
delse til etablering af daginstitution, og i forbindelse hermed udtalte Fredningsnævnet for Vestsjæl-
land i maj 2015, at det ikke var strid med formålet i fredningen at tillade et drivhus, et barnevognslæ 
og naturlegeplads (motorisk bane, et gyngestativ, to legehuse) i området. Bålhytten blev ikke be-
handlet i samme omgang, da Kystdirektoratet på det givne tidspunkt havde givet afslag på dispensa-
tion fra strandbeskyttelseslinjen til denne. 
  
Holbæk Kommune har igangsat udarbejdelsen af et plangrundlag for bålhytten. Etablering af bål-
hytte medfører normalt ikke krav om udarbejdelse af en lokalplan, men i dette tilfælde vil der kun 
kunne opnås en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten, såfremt bålhytten er omfattet 
af en lokalplan. Denne mulighed skyldes en ændring i naturbeskyttelsesloven af juni 2017. Hvor na-
turbeskyttelseslovens § 65b stk. 5 give miljø- og fødevareministeren mulighed for at: ”…gøre und-

tagelse fra § 15, stk. 1, til placering af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger og 

institutioner som f.eks. omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter, sheltere og 

lign., på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning til eksisterende anlæg som for 

eksempel en parkeringsplads eller vejnedkørsel, og at arealet er omfattet af en lokalplan, der giver 

mulighed for opførelse af et nærmere bestemt antal bygninger og anlæg.”  

 
Kystdirektoratet har tilkendegivet at man vil meddele dispensation til bålhyttens opførsel indenfor 
strandbeskyttelseslinjen. såfremt der udarbejdes en lokalplan for området. Der udarbejdes derfor lo-
kalplan og kommuneplantillæg for at opnå denne dispensation.  
 
Formålet med at udarbejde planforslagene er at muliggøre, opførsel af en bålhytte. Området er i dag 
ikke omfattet af en kommuneplanramme, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
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muliggør en bålhytte. Afgræsningen af lokalplanområdet vil følge afgrænsningen af den kommende 
kommuneplanramme til fritidsformål. 
  
Området, som lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes for er ca. 40 m² og er beliggende på 
Munkholm, matr. nr. 1bi, Eriksholm Hgd., Ågerup. Øen er karakteriseret ved at være skovbeklædt. I 
skoven ligger en ældre bolig, som i dag anvendes til børneinstitution. Bålhytten skal placeres i til-
knytning til den eksisterende bygning. Tilkørsel til børneinstitutionen sker via en grusvej, der tilgås 
i øens sydligste del tæt på Munkholmbroen. Halvøen ligger i landzone, og halvøen såvel som area-
let for placeringen af bålhytten skal fastholdes i landzone.  
 
Udtalelse fra Holbæk kommune:  
Holbæk Kommune skal i forbindelse med det ansøgte projekt udtale, at det vurderes, at projektet er 
tilpasset landskabet og de omkringliggende omgivelser. Bålhytten udføres i træ. Bygningens stør-
relse afviger ikke væsentligt fra de øvrige småbygninger der er ved børnehavens legeplads. Der vur-
deres endvidere at en bålhytte passer ind i de funktioner der er normale ved en børnehave. Det anbe-
fales derfor, at Fredningsnævnet tillader etablering af bålhytten. 
… 
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…” 
 

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 14. september 2018. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder ikke, at opførelsen af bålhytten strider imod formålet med fredningen. 

Nævnet lægger herved vægt på hyttens forholdsvis begrænsede omfang, og at den etableres i til-

knytning til børneinstitutionen, hvor der allerede forefindes andre bygninger mv., og at bålhytten på 

grund af skov er meget lidt synlig i omgivelserne.  

 

Fredningsnævnet imødekommer derfor ansøgningen om at etablere en bålhytte i træ på ca. 17 m2 

uden tagudhæng og på ca. 27 m2 med tagudhæng og med en højde på ca. 3,5 meter på det højeste 

sted, således som det er vist i ansøgningen og placeret på det i ansøgningen anførte sted, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

 

 

Rolf Dejløw     Ole Stryhn     Per Fynboe 
      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.naevneneshus.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 væsent-
lige, 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. 
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Kopi sendes til: 

Eriksholm Gods, Humleore Skovdistrikt, post@humleoreskovdistrikt.dk 
Børneøen Munkholm, mail@munkholm.dk 
Holbæk kommune, Malene Høyer Pedersen, malpe@holb.dk 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk,  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, holbaek@dn.dk,  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling  holbaek@dof.dk  
Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk  
Per Skovholt, per@skovholt.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Per Fynboe, Bispehøjen 100, 4300 Holbæk 



 

 
Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed – Erhverv Plan og Miljø 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-061-2021 
29. december 2021 

 
Holbæk Kommune har den 7. juli 2021 sendt fredningsnævnet en ansøgning om et shelter og 
en ophalerplads på matr.nr. 26d Arnakke By, Ågerup, beliggende Tempelvej 34, 4390 
Vipperød. Ejendommen ejes af kommunen og benyttes af Tempelkrogens Bådelaug. 
 
Af kommunens ansøgning fremgår: 
 

Ansøgning om shelter og ophalerplads på fredet areal ved Arnakke  
Holbæk Kommune ønsker at etablere en overnatningsmulighed i form af et shelter og anløbsplads for 
kajakker på Tempelkrogens Bådelaugs areal, Tempelvej 34, 4390 Vipperød, matr.nr. 26d Arnakke By, 
Ågerup. I den forbindelse ansøger kommunen om dispensation fra Fredningsdeklaration reg.nr. 02970.00 
vedrørende Arnakke.  
 
Beliggenhed af areal og mulig placering er markeret på nedenstående luftfoto. 

 
Signatur: Shelterets placering er markeret med rødt, anløbsplads med gult. Stiforløb med priksignatur. Størrelse og placering er 
vejledende.  
 
Baggrund  
Shelteret skal henvende sig til cyklister og vandrere på Fjordstien og Istidsruten, som forløber ad 
Tempelvej, og til kajakroere, som kan komme til shelteret via anløbsplads og stiforbindelse. 
 
Arealet er ejet af Holbæk Kommune og benyttes af Tempelkrogens Bådelaug, som har bro, ophalerplads, 
opbevaring af både, hytter til opbevaring af redskaber, fiskenet mv. samt klubhus på arealet.  

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Holbæk Kommune har haft kontakt til bådelaugets bestyrelse og besigtiget arealet med dem, hvor en 
mulig placering blev aftalt. Der er således enighed om, hvor et shelter kan placeres.  
 
Lovgivning  
Arealet er beliggende i fredet området i henhold til Fredningsdeklaration reg.nr. 02970.00 vedrørende 
Arnakke.  
 
Bådelaugets areal er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor der skal søges om 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15. Sagen er sendt til Kystdirektoratet.  
 
Endelig er området omfattet af lokalplan nr. 73. Lokalplanen har til formål at sikre offentlig adgang, men 
shelter ønskes opført uden for byggefelt. Der skal derfor dispenseres fra lokalplanen. Holbæk Kommune 
er indstillet på at meddele dispensation fra lokalplan og give landzonetilladelse.  
 
Beskrivelse  
Det er aftalt med bådelauget, at der syd for bygningerne i den vestlige del af arealet kan bygges et 
almindeligt shelter. Her vil det ligge delvist skjult i eksisterende slåenkrat, men udsigt til fjorden. For at 
sikre mod højvande, vil shelterets gulvniveau være hævet ca. 1 meter over terræn. Shelteret vil være i 
standardstørrelse, opført i materialer og farver, som er i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser for skure og andre småbygninger. Fx mørke brædder i sort, grøn eller brun og tagpap på 
taget.  
 
Ud for shelteret etableres en anløbsplads i vandkanten i form af flydeponton eller trædesten og en simpel 
ophalerplads for kajakker, forbundet til shelteret med en smal sti. 

 
Holbæk Kommune har den 6. september 2021 supplerende oplyst: 

 
Stedet, hvor det ansøgte shelter ønskes bygget, er beliggende ca. 270 m. fra grænsen til nærmeste Natura 
2000-område, nærmere bestemt habitatområde nr. 247, Egernæs med holme og Fuglsø. 
 
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 
betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for eller vil beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, 
eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
 
Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000 område. 

 
Fredningsnævnet har været på besigtigelse den 4. november 2021.  
 
Holbæk Kommune har den 22. december 2021 sendt en supplerende ansøgning: 
 

Supplerende ansøgning / FN-VSJ-061-2021  
Shelter- og ophalerplads på fredet areal ved Arnakke  
 
Holbæk Kommune ansøgte d. 7-7-2021 om dispensation fra Frednings-deklaration reg.nr. 02970.00 
vedrørende Arnakke til at bygge et almindeligt shelter og etablere en simpel ophalerplads for kajakker, 
forbundet til shelteret med en smal sti.  
 
D. 4-11-202 foretog Fredningsnævnet sammen med to medarbejdere fra kommunen en besigtigelse på 
stedet, hvor kommunen, udover at vise de ønskede placeringer, også fremsatte ønske om at bygge et 
multtoilet på området. Sidstnævnte var ikke medtaget i kommunens oprindelige ansøgning. Placering af 
shelter og ophalerplads er uændret i forhold til tidligere fremsendte.  
 
Fredningsnævnet fremsendte efterfølgende en protokol, hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunen skal 
fremsende supplerende oplysninger, herunder om det ønskede multtoilet. 
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Multtoilet  
Luftfoto s. 1 er det oprindeligt fremsendte, suppleret med placeringen af det ønskede multtoilet, som er 
markeret med blå firkant. Multtoilettet vil blive beklædt med sorttjærede brædder. Tegning af toilettet er 
vedlagt, bilag 1.  
 
Ophalerplads  
Pladsen etableres ved, at der lægges maks. 4 fliser i vandet tæt på land, som kajaksejlerne kan træde ud 
på. Der opsættes desuden en lille pæl ved starten af sporet, der fører gennem tagrørene, med relevante 
piktogrammer for kajakophaling og shelter samt en pil, der peger i retning af shelter. Der vil ikke blive 
anlagt en sti med belægning mellem ophalerplads og shelter.  
 
Shelter  
Shelteret vil blive beklædt med sorttjærede, ru kalmarbrædder, taget vil blive beklædt med tagpap. 
Tegning af shelter er vedlagt, bilag 2. 
 

Bilag 1. Multtoilet 
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Bilag 2. Shelter 
 

Shelter til Tempelkrogens bådeplads, Holbæk 
Matr.nr. 26d og 27d Arnakke by 
 
Tanken med dette shelter erm at der skal passe ind i den lokale bygningskultur med småhuse og skure på 
bådepladsen og samtidig kunne anvendes til ophold og overnatning under de lokale vejrforhold. 
 
Shelteret er bygget i sorttjærede ru brædder i Kalmar i én på to. 
Taget laves i sort tagpap. 
 
Shelteret har plads til 6 voksne, som kan sove beskyttet for regn af tagudhæng fortil.. 
Shelteret skærmes fortil mod vind af siderne, 
 
Gulvets dybde på 2,4 meter betyder, at der er plads til både soveposer og bagage. 
Evt. grej kan anbringes under shelteret. 
 
Der er fuld siddehøjde langs shelterets bagvæg og ståhøjde under udhænget fortil. 
Shelterets siddehøjde over terræn er ca 100 cm medtrappe, som kan bruges til at sidde på. 
Shelteret sættes på stolpesten og fæstes med beslag. 
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Matr.nr. 26d Arnakke By, Ågerup, er omfattet af en fredningsdeklaration af 17. oktober 1963, 
tinglyst den 5. februar 1964. Deklarationen bestemmer: 
 

Ejendommen skal for fremtiden stedse henligge i dens nuværende tilstand, uden at der må foretages 
yderligere bebyggelse, beplantning eller anden form for menneskelig indgriben, herunder ej heller 
grusgravning eller lignende, end hvad der følger af ejendommens normale landbrugsmæssige drift og 
udnyttelse. Ejeren skal dog være berettiget til udvidelse af den til ejendommen hørende have samt til 
beplantning af skråningen mellem det egentlige markareal og engen. 

 
Matr.nr. 27d Arnakke By, Ågerup, hvor multtoilettet ønskes placeret, er omfattet af fred-
ningsdeklaration af 1. oktober 1955, tinglyst den 5. oktober 1955. Det fremgår af deklara-
tionen, at formålet med fredningen er at bevare kyststrækningen langs Tempelkrogen og 
Bramsnæsbugten. På de fredede arealer må der ikke opføres skæmmende indretninger som 
skure, boder, ledningsmaster o.lign. 
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Matr.nr. 26d Arnakke er vist med gult omrids. Fredede arealer er vist med skravering. 
 
Fredningsnævnets afgørelse:  
 
Opførelse af et shelter og et multtoilet samt etablering af en ophalerplads på matr.nr. 26d og 
27d Arnakke By, Ågerup er ikke i strid med fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet 
lægger herved navnlig vægt på, at der allerede forefindes en del bebyggelse mv. på den af 
ansøgningerne omfattede del af de fredede områder, og at det ansøgte er af beskedent omfang 
og harmonerer fint med den eksisterende bebyggelse mv. 
 
Opførelse af det ansøgte er ikke i strid med de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 
nævnte forhold. 
 
Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispen-
sation til at opføre et shelter og et multtoilet samt at etablere en ophalerplads alt som beskre-
vet i ansøgningerne. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, jf. § 66, stk. 2.  
 
I sagens behandling har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af 
miljøministeren udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Holbæk Kommune udpegede 
medlem, Per Fynboe. 
 

 
Ole Stryhn 
formand 

  



8 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 indbetaler 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 selvbetjening. 
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 efterkommelse 
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 gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
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/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Telefon 20 60 23 94 

 
 
Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
 

FN-VSJ-018-2022 
Den 20. april 2022 

 
Holbæk Kommune har ved mail af 3. marts 2022 sendt fredningsnævnet en ansøgning om   
dispensation til at nedrive en eksisterende staldbygning og opføre en tilbygning til ejendom-
mens bolig samme sted på matr.nr. 28c Arnakke By, Ågerup, beliggende Tempelvej 36, 4390 
Vipperød. Ejendommen ejes af Elisabeth T.A. Ahlefeldt-Laurvig. 
 
Af kommunens brev fremgår: 

 
Ansøgning om godkendelse/dispensation fra fredning vedrørende Eriksholm Gods – Reg. Nr. 
02285.02  
 
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en eksisterende staldbygning, og 
opføre en tilbygning til ejendommens bolig på det samme sokkelaftryk  
… 
Beskrivelse af det ansøgte  
Ejer søger om tilladelse til at nedrive en eksisterende staldbygning, og på samme sokkelaftryk opføre en 
tilbygning til den eksisterende bolig. Der nedrives 133 m2, og der opføres 133 m2. I tilbygningen etableres 
60 m2 beboelse på 1. sal. Resten af tilbygningen får ikke etageadskillelse, idet der etableres loft til kip.  
 
Tilbygningen opføres i mursten, som efterfølgende pudses. Taget belægges med tegl lignende den eksiste-
rende bolig.  
 
Ansøgning om dispensation/godkendelse  
 
Følgende fremgår af fredningen:  
 
”På det fredede område må der ikke opføres anden bebyggelse, end der i øjeblikket findes. Den eksiste-

rende bebyggelses karakter må ikke ændres på en skæmmende måde, og der må ikke på det fredede område 
opsættes skæmmende indretninger, derunder skure, boder, ledningsmaster og lignende.  
 
Da der søges om tilladelse til at nedrive en eksisterende bygning og opføre en ny tilbygning til en eksiste-
rende bolig, vurderes det ansøgte af forudsætte en godkendelse fra Fredningsnævnet.  
 
Da der opføres en tilbygning i samme størrelse som den staldbygning der nedrives, og da tilbygningen får 
samme udtryk som den eksisterende bolig, er det Holbæk Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse 
til det ansøgte.  
 
Til orientering – øvrige tilladelser  
Da boligen efter udvidelsen holder sig under 500 m2, kræver det ansøgte ikke en landzonetilladelse. An-
søgningen kræver byggetilladelse.  
Da ejendommen er beliggende inden for naturbeskyttelseslovens 300 m strandbeskyttelseslinje, kræver det 
ansøgte en dispensation for naturbeskyttelsesloven. Ansøgningen er sendt til Kystdirektoratet til deres be-
handling.  

mailto:vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
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Plan stueetage 
 

 
Plan første sal 
 

 
 
Holbæk Kommune har endvidere oplyst, at de arter, der potentielt kan blive påvirket af ned-
rivningen, er flagermus. Alle danske arter af flagermus er bilag 4-arter, jf. Habitatdirektivet. 
Kommunen har ikke kompetence til at vurdere, om der er flagermus i den gamle lade, men 
kommunen plejer at give tilladelse til nedrivning af gamle ubeboede bygninger, når nedriv-
ning sker uden for evt. flagermus’ yngleperiode. 
  
Det er endvidere oplyst af kommunen, at taghældning er uændret, men der tilføjes taskekvist 
mod nord/skov og glasparti i gavl mod vand. 
  
Danmarks Naturfredningsforening Holbæk har den 24. marts 2022 udtalt: 

 
Projektet har været diskuteret i vores bestyrelse, og vi ser ikke nogen problemer i ønsket om at b ygnings-
ejer ønsker at nedlægge eks. staldbygning og på samme sokkelaftryk at opføre ny tilbygning, der indret-
tes til bolig. 

 



4 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 3. oktober 1955 om fredning af 
Eriksholm. Fredningen skete for at bevare den smukke kyststrækning langs Tempelkrogen og 
Bramsnæsbugt. Som anført af Holbæk Kommune bestemmer fredningen bl.a., at der på de 
fredede områder ikke må opføres anden bebyggelse, end den der fandtes ved fredningen, og 
den eksisterende bebyggelse må ikke ændres på skæmmende måde. 
 
 

 
Tempelvej 36 er vist med blå prik. Fredning er vist med blå skravering. 
 
Nævnets afgørelse: 
 
At udvide en eksisterende bolig til at ligge på samme sted, hvor der nu ligger en staldbygning, 
som nedrives, og som får samme sokkelaftryk som den nedrevne bygning, vil ikke være i strid 
med fredningsbestemmelserne. 
 
De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give en 
dispensation, så længe nedrivningen sker uden for ynglesæsonen for evt. flagermus.  
 
Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, en dispensation til at opføre en udvidelse af en eksisterende bolig som beskrevet foran. Det 
er en forudsætning, at tilbygningens oppudsede mure får samme farve som den eksisterende 
bolig, og at nedrivning af den eksisterende staldbygning sker uden for ynglesæsonen for evt. 
flagermus. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. 
 
Det bemærkes, at der herved alene er taget stilling til det ansøgte i forhold til fredningen, og at 
andre tilladelser fra andre myndigheder kan være nødvendige. 
  
I sagens afgørelse har deltaget formanden, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren udpe-
gede medlem, Rolf Dejløw, samt det af Holbæk Kommune udpegede medlem, Gunner Nielsen. 
 
 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 indbetaler et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegeby-
ret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris - og lønin-
deks 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.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. 
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 om-
fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 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 gebyret, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udlø-
bet, 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/
http://www.naevneneshus.dk/
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