
Afgørelser - Reg. nr.: 02798.00

Fredningen vedrører: Barnes Banke

e Domme

I e

Taksations kommiss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 17-03-1965

Fredningsnævnet 25-06-1962

Kendelser

Deklarationer

02798.00



OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. J ,~g
kj

- .

U D S K R l F 1-_._---,
a f

OVERZREmnNGSNÆVNETS KENDELSE.3PROTOKOL.

År 1965, dea ,~. marfs] afsagde Overfredningsnævnet sålydende
kendelse i sagen nro 1593/62 vedrørende fredning af ejendommene matr.

• nr~ 3~ m.fl. Ulstrup by~ Røsnæs sogn •
l den af f~edningsnævnet for Holbæk amt den 25. juni 1962

afsagte kendelse hedder det:
"Ved skrivelse af 28. august 1961 har Fredningsplanudvalget

for Holbæk amt rejst fredningssag med hensyn til ejendommen matr~nr.
3~ og en del af ejendommene matr.nr. 3i og 3a, alle Ulstrup by,
Røsnæs sogn med det formål at bevare udsigten over Kalundborg Fjord
fra den offentlige bivej Kalundborg-Ulstrup-Røsnæs fyr på strækningen
fra matr.nr. 3ac Ulstrup by, Røsnæs sogn, til matr.nr. 3~ sammesteds.

tt Sagens rejsning er foranlediget af en påbegyndt udstykning
., af ejendommen matr.nr. 3i Ulstrup by, Røsnæs sogn, og som anført

begrundet i ønsket om at bevare udsigten det ovenanførte sted. l
overensstemmelse med dette formål går fredningspåstanden ud på, at
der pålægges det på det nærværende kendelse vedhæftede rids indteg-
nede område fredningsbestemmelse, der forbyder enhver foranstaltning,
der kan hindre eller skæmme udsigten, herunder navnlig forbud mod
bebyggelse og anbringelse af master, boder, skure og lignende samt
pligt til ikke at foretage beplantning eller anbringe hegn af varig
karakter uden fredningsnævnet s samtykke.

Påtaleretten ønskes tillagt fredningsnævnet og frednings-
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planudvalget hver for sig eller i forening.
Af de af fredningspåstanden omfattede områder ejes matr.nr. ene

3~ og 31 af gdrDerne Hjalmar og Aage Jensen, Ulstrup, og matr.nr.
3~ af Røsnæs kommune.

Røsnæs kommune har erklæret sig indforstået med at ejendommen
matr.nr. 3a pålægges ovenanførte fredningsbestemmelse uden nogen form
for erstatning, idet kommunen for nylig har erhvervet det pågældende
areal netop med henblik på muligheden af at sikre udsigten over Kalund-
borg Fjord •

F.s.v. angår matr.nr. 3aa og 3i er der ved forhandling med
de pågældende ejendommes ejere opnået enighed om, at disse under for-
udsætning af, at fredningsgrænsen f.s.v. angår matr.nr. 3i ændres,
således at samtlige udstykkede parceller på nær parcel 10 holdes uden-
for fredningen, tiltræder og godkender fredning i overensstemmelse med
fredningspåstanden mod en kontant erstatning stor 25.000 kr.

M.h.t. fredningen bemærkes, at nævnet er enig med Frednings-
planudvalget i, at det pågældende område er yderst fredningsværdigt
blandt andet med henblik på at bevare udsigten fra Ulstrup by over
Kalundborg Fjord.

Nævnet finder det dog uden betænkelighed af hensyn til fred-
ningsformålet, at fredningen begrænses som af ejerne af matr.nr.ene
3~ og 31 ønsket, og fastsætter - herved også af hensyn til afgørelse
af erstatningsspørgsmålet - fredningsgrænsen i overensstemmelse hermed
således som det fremgår af ovenanførte kendelsen vedhæftede rids.

Efter alt foreliggende finder nævnet den ovennævnte erstat-
ning stor 25.000 kr. for rimelig og passende og fastsætter erstatnin-
gen til dette beløb.

Den anførte erstatning udredes med 3/4 af statskassen og



•

e
e

3

1/4 af Holbæk amtsfond og købstadkommunerne i amtsrådskredsen, jf~.
fredningslovens § 17, hvorved bemærkes, at fredningsnævnet vil finde
d€t rimeligt, om statskassen udreder 9/10 af erstatningen."

Konklusionen er sålydende:
"Den begærede fredning af ejendommene matr.nr. 3i, 3~ og

3~ Ulstrup by, Røsnæs sogn, gennemføres som foran bestemt."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 16. oktober 1962 besigtiget det
fredede areal og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget for Holbæk amt og Røsnæs sogneråd.

Under sagens behandling for Overfredningsnævnet er det op-
lyst, at matr.nr. 3~ tidligere ejedes af professor Erik Zeuthen, og
at overdragelsen til Røsnæs kommune er sket blandt andet på betingel-
se af, at et areal af matr.nr. 3a lagdes til matr.nr. 3ai, som profes-
sor Zeuthen fortsat er ejer af, og at størsteparten af den resterende
del af matr.nr. 3~ frededes.

Efter forhandling med professor Zeuthen har Overfrednings-
nævnet besluttet at ændre fredningens grænser i overensstemmelse med
aftalen mellem professor Zeuthen og kommunen samt at inddrage også
matr.nr. 3ai under fredningen.

Fredningen har herefter følgende omfang og indhold:
Matr.nr. 3~, den på vedhæftede kort angivne del af matr.nr.

3i samt den ligeledes på kortet angivne del af matr.nr. 3~ undtagen
etden del af matr.nr. , der for tiden er under udstykning, undergives

~ den i fredningsnævnets kendelse fastsatte fredningsservitut.

\
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For matr.nr. 3ai samt den del af matr.nr. 3a, der for tiden
er under udstykning med henblik på overdragelse til ejeren af matr.nr.
3~, professor Erik Zeuthen, gælder følgende fredningsbestemmelser:

Arealet må ikke udstykkes i mindre parceller end 1+ td. land,
og udstykningsplan samt bebyggelsens placering skal godkendes af fred-

~ ningsnævnet for Holbæk amt. Bebyggelsen må kun anvendes til helårs-
eller sommerhusbebyggelse, dog kan der på matr.nr. 3ai opføres et
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biologisk laboratorium •
Et kort, nr. Ho 131, visende grænserne for det fredede areal

på ca. 22 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 25. juni

1962 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommene matr.nr. 3~
og dele. af matr:nr4ene 31 og 3~ alle Ulstrup by, Røsnæs sogn, stad-
fæstes med de af det foranstående følgende ændringer, hvorefter blandt
andet tillige matr.nr. 3~ samtidig fredes.

I erstatning udbetales gårde jerne Hjalmar og Aage Jensen,
Ulstrup, 25.000 kr. med renter 5 % p.a. fra 25. juni 1962 til 30. sep-
tember 1964 og derefter til betaling sker med 6 % p.a.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og med 1/4
af Holbæk amtsfond og købstadkommunerne i amtsrådskredsen efter folke-
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR . .t)~' j~ ~~

Mtr.nr. 3aa, 3i og 3a Ulstrup by,
Røsnæs sogn.

A n m e l d e r:

Stempe 1- og gebyrfri i h. 'G

Naturfredningslovene

KENDELSE

vedrørende fredning af ejendommene mtr.nr. 3aa~
31 og 3a Ulstrup by, Røsnæs sogn, afsagt af
Fredningsnævnet for Holbæk amt den 25. juni 1962~

l tv { 7/ (Fr • j •nr • 289/19 61 ) o

IVtAt~, ) ------

t ~j"({r(
Ved skrivelse af 28. august 1961 har Fredn ingsplD...1udvale;e"c ie r

Holbæk ant rejst fredningssag med hensyn til ejendommen mtronro 3J,:1 or:;,
en del af ejendommene mtr.nr. 3i og 3a, alle Ulstrup by~ Røsnæs sogn ~od
det formål at bevare udsigten over Kalundborg Fjord fra den oi'felnlJ,sG
bivej KaIundborg-Ulstrup-Røsnæs fyr på strækningen fra mtr. nre 3ae Ul·
strup by, Røsnæs sogn til mtr.nr. 3z sammestedso

Sagens rejsning er foranlediget af en påbegyndt udstykning a;:.' Gj(J!l"

dommen mtr.nr. 3i Ulstrup by, Røsnæs sogn og som anført begrunde t :L 0.1"-

sket om at bevare udsigten det ovenanførte sted. I overensstcæ~ol~G med
dette formål går fredningspåstanden ud på, at der pålægge0 det rå det
nærværende kendelse vedhæftede rids indtegnede område fredningcbe'jten; ...
melse, der forbyder enhver foranstal tn ing, der kan hindro cllc;L' ..:;kærr'D;'

udsigten, ha runder navnlig forbud mod bebyggelse og anbring':! 1:':0 a:,' ",:o.s1-~'(
boder, skure og lignende samt pligt til ikke at foretage beplantn f.-De; ',.'.

~
ler anbringe hegn af varig karakter uden fredningsnævnets samtjkkoc

~ ,e Påtalere tten ønske s tillagt fredn ingsnævnot og fredn in62playlU6.vc..~-.
gat hver for sig eller i forening.

Af de af fredningspåstanden omfattede områder ejes mtr.nr.ene 3[..7 0~

3i af gdr.erne Hjalmar og Aa{le Jensen, Ulstrup, og mtrunro 3a a::=Ros:::,.';
kommune.

Røsnæs kommune har erklæret sig indforstået med at e jendo:amen c,,:,'
nr. 3a pålægges ovenanførte fredn ingsbe stemmeIse uden nogen .fo:tL1 fOT (l'i.'.

statning, idet kommunen for nylig har erhvervet det pågældende a~eal
_ netop med henblik på muligheden af at sikre udsigten ovor Kalundbcrg

Fjord.
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F,s,v, angår mtr.nr. 3aa og 3i et der ved forhandling med do pågæl-

d8nde ejendommes ejere opnået enighed om. at disse under forudsætnit:lg af.
at fre~ningsgrænsen f.sov. angår mtr.nr. 31 ærtdres~ således at samtlige
~dstykkede parceller~:S. ::@r parcel 10 holdes udenfor fredningen, tiltræder
og gocl:ender fredning i ov@rensstemmelse med fredningspåstanden mod en
kontant erstatning stor 25~OOO kr.

M,hotc fredningen bemærkes, at nævnet er enig med Fredningsplp~ud-
va]get i, 3."~ det pågældende område er yderst fredningsværdigt blandt an-
det mod henblik på at bevare udsigten fra Ulstrup by over Kalundborg
"B'2ordo

t • Nc.8vnetfinder det dog uden betænkelighed af hensyn til fredningsfor-
, l7lålet, Clt ::.=rcc:n:i.ngenbegrænses som af ejerne af rntr.nr.ene 3aa og 3i øn-

[,ket, og :fQstS"Bt:t'3l~ _. herved også af hensyn til afgørelse af erstatnings-
tJ tit ::opørgsmå:_et - fredningsgrænsen i overensstemmelse hermed således som det
r frem(::sår ai' o,er.anfol'te l<endelsen vedhæftede rids.

Efter alt IorellGgende finder nævnet den ovennævnte erstatning stor
25.000 kr, ~or r1rr01tg og passende og fastsætter erstatningen til dette
-ooløoo

1'3f1o.:lf0r~'J Jn:"tatning udredes mod i- af Statskassen og t af Holbæk
A,,:.1"csfO:l6 (.'?' I.t3b~;t2d8;'(Onr.1Unernei amtsrådskredsen, jfr. fredningelovens
~'-'7, l',-\'orv;\} 1~EJlJ.xrl':e3 / at fredningsnævnet vil finde det rimeligt, cm
St 2. t. .", G",,:'::o(,'11 u',, ~"U Je " 9/l0 af e rst atn ingen.

T h i b e s t e m m e s:
_ l)Ol; b(;t~'BI'( _ J freoning af ejendommene mtr.nr. 3i, 3aa og 3a Ulstrup

t" e oy~ Røsm3':, 2 C;?;Y: ,'Surmcmføres som foran bestemt.

:TOCDll1[Snævnot for Holbæk amt, den 25. juni 1962.

Jørgen Niel æn. Niels Andersen.
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~/;1~/Y" rYI2~AL-/
Jensen & Kjeldskov A S, København
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UDSKRIFT

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

------------------------------

År 1969, den 5. juli, afsagd& Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tilOverfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1965 i sagen
nr. 1593/62 vedrørende fredning af ejendommene matr. nr. 3 ~
m. fl., Ulstrup by, Røsnæs sogn.

Ved ovennævnte kendelse er bl. a. ejendommen matr.
nr. 3 ~ m. fl. fredet, således at enhver foranstaltning, der
kan hindre eller skæmme udsigten over Kalundborg fjord, er for-
budt.

Røsnæs kommune har i skrivelse af 7. maj 1969 ansøgt
om tilladelse til uanset fredningen at anlægge et rensningsan-
læg på ejendommen, idet nærmere anføres:

"Nævnte areal ejes af Røsnæs kommune, og det samlede fredede
areal falder kraftigt imod skrænten til fjorden, således at
den ønskede placering af renseanlægget giver langt de mind-
ste kloakeringsudgifter.
Renseanlægget er, under hensyntagen til ønsket om at bevare
udsigten over Kalundborg fjord, projekteret som et iltnings-
kanal anlæg, der er fuldstændigt nedgravet i jorden og derfor
ikke giver gener for udsigten. Umiddelbart før renseanlægget

\
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udføres et sparebass1n i jorden med græsklædt bund og sider.
Renseanlæg og bassin ønskes omgivet af et 1,20 meter højt
trådhegn, der sløres med lav beplantning.
Iltningskanal og sparebassin fremgår af vedlagte tegn. nr.
19 A.
Den ønskede placering, der følger en naturlig slugt i områ-
det, er indtegnet med rødt på vedlagte kopi af den frednings-
kendelsen tilhørende plan."

Overfredningsnævnet har bedt fredningsnævnet for Hol-
bæk amtsrådskreds om en udtalelse bl. a. for at få belyst, hvor-
vidt en tilladelse muligt vil føre til en senere ansøgning om
placering af et større biologisk renseanlæg på de fredede area-
ler. Fredningsnævnet har herefter anbefalet tilladelsen med be-
mærkning, at sognerådsformanden i Røsnæs kommune overfor nævnet
har oplyst, at det nu projekterede anlæg har en kapacitet, der
er cirka dobbelt så stor som det aktuelle krav, og at der ikke
er grund til at tro, at der vil blive tale om yderligere udvi-
delse.

Overfredningsnævnet har herefter ment at kunne give
den ønskede tilladelse.

T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1965 om

fredning af ejendommene matr. nr. 3 ~ m. fl., Ulstrup by, Røs-
næs sogn,skal ikke være til hinder for anlæg af det omhandlede
rensningsanlæg.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ib.
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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1976, den 3o.augufJt afsagde overfrednings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

--e

til Clverfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1965 i
sagen 1563/62 vedrørende fred:1.ingaf ejendommene matr.
nr. J a m.fl., Ulstrup by, Røsnæs sogn.

Ved ovennævnte kendelse er bl.a. ejendommen
matr. nr. 3 ~ m.fl. fredet, således at enhver foranstalt-
ning, der kan hindre eller skæmme udsigten over Kalundborg
fjord, er forbudt. Nærværende tillægskendelse vedrører
spørgsmålet om udsigten fra vejen syd for Røsnæs KirkE.

Landinspektør C.M. Hedegaard, Kalundborg, har i
skrivelse af 26/3 1975 for Kalundborg kommune søgt om
dispcmsation fra fredningen til udstykning af Em 1.777 m2

stor parcel fra ejendommen matr. nr. 3 ~, Ulstrup by,
Røsn8s sogn, tidligere udstykket fra 3 ~. Parcellen agtes
afhændet til boligselskabet "Lejerbo" til bebyggelse med
pens~onistboliger, hvoraf den ene - for den østligste tre-
diedels vedkommende - ifølge projektet vil overskride den
'nord--sydgående fredningsgrænse på stedet.
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Overfredningsnævnet har den 20. juni 1975 be-
sigtiget området, ved hvilken lejlighed stadsingeniøren
i Kalundborg kommune aflevereåe et noget ændret projekt,
hvorved der i højere grad tages hensyn til udsigten fra
landevejen mod Kalundborg fjord. Overfredningsnævnet ved-
tog på stedet at tiltræde dette og udtalte, at der i for-
bindelse med byggeriet kan foretages haveanlæg og dertil
høre4de lav bepl&~tning, idet forudsættes, at udstykningen
ikke fortsættes l~ngere mod øst end til den eksisterende
nord-sydgående 6 m brede vej.

Overfredningsnævnet har efterfølgende tiltrådt en
ca. 3 m nordligere placering af pensionistboligerne, samt
at der etableres 6 parkeringspladser i overensstemmelse
med Jandsbyggelovens krav herom.

Et kort visende fredningsgrænsen og de ovennævnte
pensionistboliger m.v. er vedhæftet nærværende kendelse.

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

Overfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1965
skal ikke være til hinder for, at der på en 1.777 m2 ~tor
fra matr. nr. 3 ~, Ulstrup b~, Røsnæs sogn udstykket par-
cel opføres pensionistboliger, hvoraf den ene delvis er
beliggende på fredet areal, samt at der anlægges have med
tilhørende lav beplantning og ialt 6 parkeringspladser,
alt i overensstemmelse med retn:hngslinierne i det nærværen-
de vedhæftede kort.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

,,1
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Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige trednlngakreda
.dr. Dommerkontoret. 80IIewj 4. Holbek

til. nr. Ol a 42 11

4300 HoIbek, den 3 0/ 4 18 90

Fr. J, nr. 185 8

Modtaget I
Skov- og Naturatyreisen

/19 89 1 MAJ 1990

AngAende bebyggelse pA .atr.nr. 3 ex Ulstrup by, Røsnes,
beliggende Barnes Banke 30, 4400 Kalundborg.

Ved brev af 21/12 1989 har Seest Huse A/S pA vegne Morten Zeuthen
som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til
en bebyggelse p~ ejendommen, bestAende af et sommerhus p~ ca. 70
m2 til erstatning for det eksisterende p~ eje~dommen .

Nævnets tilladelse er nødvendig, fordi ejendommen, der oprindelig
er udstykket fra matr.nr. 3 ai, omfattes af Overfredningsnævnets
kendelse af 17/3 1965 om fredning af matr.nr. 3 a m.fl. Ulstrup
by, Røsnæs, der mod syd grænser til Kalundborg Fjord.

Ifølge kendelsen skal placering af bebyggelse p~ matr.nr. 3 ai
godkendes af fredningsnævnet, og videre udstykning af ejendommen
var ikke tilladt.

Med nævnets godkendelse af 18/7 1985 (j.nr. F 65/85) blev matr.
nr. 3 ai udstykket sammen med en anden ejendom i 3 parceller, hvoraf
matr.nr. 3 ax er den østligste og har et areal på 1.3458 m2.

I forbindelse med nævnets tilladelse til udstykningen blev der
den 20/11 1985 tinglyst deklaration af 18/11 1985 på ejendommen,
hvorefter bebyggelse pA blandt andre matr.nr. 3 ex kun måtte ske
med nævnets forudgående godkendelse og inden for et nærmere an-
givet byggefelt på 15 x 9 m på den nordlige del af ejendommen.

»~W~~ ~ o~:::..:Oen6/7 1987 (j.nr. F
~ (J) ......

~z ~ 8 stort bjælkehus inden. ('),o S'
IV Otl ....
.- ...,., til
-~S'"

~ ;'Ved brev af 3/4 1989 meddelte Kalundborg kommune nævnet, at der
6 ~ ~ på ejendommen yderligere var opført to mindre bygninger uden!J nævnets tillodeise . .

I brev af 11/5 1989 til kommunen, af denne videresendt hertil,
ansøgte ejeren om godkendelse af opstillingen af de to mindre
bygninger, der ifølg'e Vestsj ællands Amtskommune's fredningsaf-
deling hver er på ca. 6m2 og tildels ligger uden for bygge-
feltets østlige grænse.

93/87) tillod nævnet opstilling af et 32 m2
for byggefeltet .
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A~søgningen om tilladelsa til disse to bygningers opstilling blev
t~lbagakaldt ved det ovennævnte brev af 21/12 1989 fra Seest Huse
AIS, der samtidig søger tilladelse til nedrivning af de to byg-
n:D..ngar.

Det ansøgte sommerhus overskrider med en mindre del byggefeltets
s~'dlige grænse.

Vestsjællands Amtskommune har den 1/2 1990 meddelt zonetilladelse
t~l opførelsen af sommerhuset under forudsætning af, at fred-
ningsnævnet i øvrigt kan godkende det ansøgte og under forudsæt-
ning af, at eventuelle vilkår fra nævnets side opfyldes, samt på
yderligere vilkår vedrørende benyttelse af sommerhuset.

Vestsjællands Amtskommunes fredningsafdeling har over for nævnet
u~talt, at det ansøgte ikke 'vil have landskabelige uheldige virk-
ni.nger.

N~vnet skal udtale, at nedrivning af bygningerne ikke kræver
nævnets godkendelse efter de nedenfor anførte bestemmelser.

Næwnet tillader herved i m~dfør af fredningsafg~relse af 17/1
1~65 og deklaration af 18/11 1985, tinglyst den 20/11 1985, for
si~ vedkommende det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte
prnjekt på vilkår, at såvel det eksisterende sommerhus som de to
ucthuse nedrives .•- Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64 a,
hv~s den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse .• Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slots-
ma~ken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen,
Ve3tsjællands amtsråd, kommunen og Danmarks
Na~urfredningsforenin9.

KLagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
på~ældende klageberettigede.

Dem .eddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klage-
fr~stens udløb, jvf. naturfredningslovens § 58.

" .



'Fretlningsnævnet for Vestsjællands Am~E6.Nl ,;79J .o(!)

Elisabeth Zeuthen
Vangeledet 71
2830 Virum

((5 ,11"\ o ~ "-( '" \ v~~~-~redningsnævneto~J /--\\ ~\:' ~\\'I]:-~rolVestsjællands Amt
L~ ~d, '\' cl", \; d-~ ~lingsvej 8

4100 Ringsted

Tlf. 5761 22 66
Fax 57 61 22 16

Journal m. F17/04
Deres J.m.

Den 30. marts 2004

• Ved ansøgning fremsendt gennem Kalundborg kommune og Vestsjællands
Amt, Natur & Miljø, den 1. marts 2004 har De anmodet om nævnets tilla-
delse til opførelse af et nyt fritidshus på matr.nr. 3 ai Ulstrup by, Røsnæs,
beliggende Bames Banke 26.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. marts
1965, der har til formål at bevare udsigten over Kalundborg Fjord fra den of-
fetlige bivej Kalundborg-Ulstrup-Røsnæs fyr, på strækningen fra matr.nr. 3
ac Ulstrup by, til matr.nr. 3z samme sted.

Det er ved sagens forelæggelse for nævnet af Natur & Miljø oplyst, at der er
3 ældre bygninger på ejendommen, som tilsammen er på 66 m2 og i dårlig
stand. De ønskes erstattet af det nye fritidshus på ca. 60 m2• En fjerde min-
dre bygning på ca. 45 m2 på ejendommen ønskes bevaret.
Ved Natur & Miljø' s besigtigelse på stedet findes det at blive en landskabe-
lig forbedring med opførelse af det nye hus til erstatning for de bygninger

.' der nedrives. Den nye bebyggelse vil fremtræde mere harmonisk og vil de-
suden blive rykket en anelse tilbage i forhold til kysten. Terrænmæssige for-
hold og beplantning gør desuden, at bebyggelsen ikke er synlig fra kysten og
heller ildce ind i landet.
Natur & Miljø oplyser dertil, at ejendommen ligger søværts strandbeskyttel-
seslinien og at amtets vej- og miljøudvalg har besluttet, at der kan dispense-
res til det ansøgte på vilkår om mørkt farvevalg på det nye fritidshus.

Nævnets afgørelse:

Opførelse af det ansøgte fritidshus på ca. 60 m2 findes ikke i strid med for-
målet med den tinglyste fredning under hensyn til husets placering, og at der
samtidig sker nedrivning af3 ældre bebyggelser på ca. 66 m2•

Nævnet tillader derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, opfø-
relse af et sommerhus med den angivne størrelse og med beliggenhed som
anført på den tilsendte situationsplan, når anvendte materialer og farver på
huset kan betegnes som mørkt farvevalg.

20e /~/21//tr-oo-o I
l/L!



"'illad~sen 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

Kopi af kendelsen sendes til:
Kalundborg kommune, teknisk forvaltning, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. ø
Vestsjællands Amtskommune, Natur & Miljø, Alleen 15,4180 Sorø

http://www.nkn.dk
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Kalundborg Kommune 

Vej, Ejendom og Affald 

Holbækvej 141B 

4400 Kalundborg 

 

Att. Ahmad Hamed Al-Maktoub 
Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk      
       
       
       
       
   
     

        FN-VSJ-54/2019 

       MST-511-01210 

 
        Den 20. september 2019  

 

        

 

Ved en mail af 22. juni 2019 har Kalundborg Kommune anmodet fredningsnævnet om at give di-

spensation til anlæg af en ny cykelstiforbindelse mellem Kalundborg by og Bjørnstrup. Af ansøg-

ningen fremgår: 

 

”… 

Der ønskes om dispensation fra en fredning i forbindelse med anlæg af en ny cykelstiforbin-

delse fra Kalundborg by til Bjørnstrup.  

Vedhæftet er en normaltværsnit, samt en oversigtsplantegning der viser to fredede områder, 

som stien kommer i konflikt med. Markeret som område 1 og 2.  

  

Område 1: 
 Fredningens vedrører: Klintegården 

 Afgørelser - Reg. nr.: 06403.00 

 Dato: 17-06-1977 

 Matrikel nr.: 4c og 6ab 

 Ejere: Kalundborg Kommune  

  

Langs fredningsområde 1, sideudvides den eksisterende vej med 2,3 m, svarende til 1,8 med 

fællessti og 0,5 m rabat. Se vedhæftet normaltværsnit. Der ønskes derfor om dispensation, for 

at kunne realisere projektet. 

  

Område 2: 
  

 Fredningen vedrører: Barnes Banke 

 Afgørelser - Reg. nr.: 02798.00 

 Fredningsnævnet: dato 25-06-1962 

  

Langs fredningsområde 2 sideudvides den eksisterende vej med 2,3 m, svarende til 1,8 med 

fællessti og 0,5 m rabat. Se vedhæftet normaltværsnit.  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk
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Det er uklart om hvorvidt dette område kræver en dispensation, idet at kortdatabasen viser, at 

stien godt kan lægge udenfor fredningsarealet. Såfremt det viser sig at være nødvendigt, øn-

skes dispensation fra dette fredning. 

…” 

  

Ansøgeren har i mail af 24. juni 2019 yderligere oplyst: 

 

”… 

Som aftalt fremsendes det efterspurgte matrikelbetegnelser. 

  

Område 1: 
Matrikel nr.:4c 

Ejerlavsnavn: Nostrup By, Raklev 

og  

Matrikel nr.:6ab 

Ejerlavsnavn Nostrup By, Raklev 

  

Område 2: 
Matrikel nr.:3di 

Ejerlavsnavn: Ulstrup By, Røsnæs 

og 

Matrikel nr.:3i 

Ejerlavsnavn Ulstrup By, Røsnæs 

…” 

  

Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, har den 3. september 2019 udtalt: 

 

”… 

Kommunens udtalelse som myndighed vedr. dispensation fra fredninger til cykelstifor-

bindelse til Røsnæs 

Kalundborg kommunes enhed Veje, Ejendom og Affald har ansøgt Fredningsnævnet for 

Vestsjælland om anlæggelse af cykelstiforbindelse indenfor fredningerne af Klintegården 

umiddelbart vest for Kalundborg (område 1) og Barnes Banke syd for Ulstrup (område 2). 

 

Kommunen enhed Plan, Byg og Miljø har i den forbindelse følgende vurdering med hensyn 

til naturbeskyttelse og landskabelige forhold, jf. fredningernes bestemmelser: 

 

Område 1: Klintegården  
Der er ansøgt om en sideudvidelse af den eksisterende Røsnæsvej med 2,3 m, bestående af til 

1,8 fællessti og 0,5 m rabat. Udvidelsen skal ske langs vejens sydside, dvs. henover det nuvæ-

rende matrikelskel og ind på den fredede matrikel nr. 4c, Nostrup By, Raklev. 
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I fredningskendelsen afsagt 17-06-1977 (jf. https://www2.blst.dk/nfr/06403.00.pdf) indgår en 

’Status quo’-bestemmelse, der er til hinder for bebyggelse og terrænændringer af enhver art, 

og en bestemmelse om at arealet udlægges til rekreativt område med fri, offentlig færdsel og 

adgang til ophold.  

https://www2.blst.dk/nfr/06403.00.pdf
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Der åbnes dog samtidig for bebyggelse indenfor fredningens delområde B (i dag omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen) af et af kommunalbestyrelsen og fredningsnævnet godkendt ”…hotel 

med tilhørende hotellejligheder, restauration,  cafeteria, svømmebassin, parkeringsareal og 

andre til et sådant anlæg hørende faciliteter.”, og til at (i tilknytning til hotelbyggeriet): ”Be-

lysningsanlæg på veje, stier og parkeringspladser kan etableres med en udformning og i et 

omfang, som kan godkendes af fredningsplanudvalget. ” 

 

Der er med andre ord indskrevet muligheden for ganske omfattende terrænmæssige og land-

skabelige ændringer i forbindelse med den specifikke anvendelse af arealerne til hoteldrift. 

 

Den aktuelle ansøgning om cykelstianlæg angår fredningens delområde E, hvorom det beskri-

ves: ”Endvidere kan vest for forannævnte vej [= eksisterende, langsgående grusvej, der kan 

udvides til brug for hotelvirksomheden] i det som område E markerede areal foretages nød-

vendig terrænregulering til anlæg af mindre boldbaner efter aftale med fredningsplanudval-

gets sekretariat. Desuden kan ved vejens udmunding i Røsnæsvejen udlægges de nødvendige 

arealer til fornøden sikring af trafikken.” 

 

Det er usikkert i hvilken grad denne trafiksikkerhedsbetragtning er snævert knyttet til det mu-

lige hotelbyggeri, men kommunen finder at der landskabeligt set ikke er noget til hinder for at 

dispensere til anlæggelsen af den konkrete cykelsti:  

Kun en mindre del af det fredede areal berøres, og arealet er i dag mark i omdrift. Af den 

grund vil hverken publikums oplevelse af det fredede areal eller snævre naturinteresser blive 

forringet i væsentlig grad af cykelstien, der vil tjene et højere formål som færdselsvej for blø-

de trafikanter. 

 

Område 2, Ulstrup udsigt:  
Der er ansøgt om en sideudvidelse af den eksisterende Røsnæsvej med 2,3 m, bestående af til 

1,8 fællessti og 0,5 m rabat.  

Udvidelsen skal ske langs vejens sydside, dvs. ind på den fredede matrikel nr. 3i (jf. fred-

ningsridset) og den senere udstykkede matr.nr. 3di, Ulstrup By, Røsnæs. Bemærk at fred-

ningsridset ikke modsvarer de aktuelle matrikelskel og den aktuelt afsatte grænse for frednin-

gen, der holder en afstand af ca. 7 m til asfaltkanten, se næste side. 
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Af fredningskendelsen (jf. https://www2.blst.dk/nfr/02798.00.pdf) fremgår en fredningsbe-

stemmelse, der: ”… forbyder enhver foranstaltning, der kan hindre eller skæmmer udsigten, 

herunder navnlig forbud mod bebyggelse og anbringelse af master, boder, skure og lignende 

https://www2.blst.dk/nfr/02798.00.pdf
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samt pligt til ikke at foretage beplantning eller anbringe hegn af varig karakter uden fred-

ningsnævnets samtykke” 

 

Der ses med andre ord ikke at være noget til hinder for at en cykelsti anlægges, da denne vil 

ligge i direkte forlængelse af vejareal og derfor ikke kan siges at ville skæmme udsigten. 

 

 
…” 

 

Miljøstyrelsen har i en mail af 26. juli 2019 udtalt: 

 

”… 
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Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand jf. 

naturbeskyttelseslovens §33 stk. 4. 

  

Nedenstående oplysninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og kan 

hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte eller 

det modsatte. 

  

Der søges om dispensation til etablering af en cykelsti, der omfatter udvidelse af den eksiste-

rende Røsnæsvej fra Kalundborg til Bjørnstrup, idet ansøgningen omfatter to strækninger 

mellem Nostrup By og Bjørnstrup, i ansøgningen benævnt ”Område 1” og ”Område 2”, der 

grænser umiddelbart op til fredede arealer syd for Røsnæsvej. Nedenfor refereres således til 

de pågældende to områder – Område 1 og Område 2. 

  

Område 1 
Det ansøgte etableres på matrikel nr. 4c og 6ab, Nostrup By, Raklev, der er omfattet af fred-

ning vedr. Klintegården af 17. juni 1977. 

Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer. Det 

fredede areal er udlagt som rekreativt område.  

 

Område 2 
Der søges om dispensation til etablering af en cykelsti, der omfatter udvidelse af den eksiste-

rende vej. 

Det ansøgte etableres på matrikel nr. 3di og 3i Ulstrup By, Røsnæs, der er omfattet af fred-

ningen vedr. Barnes Banke. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår det, at der er forbud mod enhver foranstaltning, der kan 

hindre eller skæmme udsigten over Kalundborg Fjord, herunder forbud mod bebyggelse, be-

plantning mv. 

  

På nedenstående kortudsnit er den omtrentlige beliggenhed af ”Område 2” beliggende ved Ul-

strup angivet med en rød prik. 

 

Kortudsnit vedr. ”Område 1”  

På nedenstående kortudsnit er den omtrentlige beliggenhed af ”Område 1” syd for Nostrup 

angivet med en rød prik.  

Fredet areal er vist med skravering (kortet er vedhæftet som selvstændig jpg-fil). Nedenfor er 

desuden gengivet et Ortofoto af vejstrækningen (sommer 2018); fredningen er også hér vist 

med skravering. 
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Kortudsnit vedr. Område 2:  

Fredet areal er vist med skravering (kortet er vedhæftet som selvstændig jpg-fil). 

 

 
  

Der henvises i ansøgningen fra Kalundborg Kommune (af 21. juni 2019) til, at cykelstien på 

denne strækning kan etableres udenfor det fredede område.  
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Som det fremgår af nedenstående Ortofoto (sommer 2018) er der en vis afstand (omkring 10 

m) mellem Røsnæsvej og fredningens afgrænsning:  

  

 
 

Område 2, som beskrevet ovenfor, er beliggende i umiddelbar tilknytning til Natura 2000-

område 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. 

Det fremgår ikke af det tilsendte materiale, hvorvidt kommunen har forholdt sig til Natura 

2000-området, der er delvist overlappende med fredningerne på denne strækning. 

  

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 195, der er sammenfaldende med Natura 2000-

område 166 omfatter bl.a. lysåbne naturtyper og tilhørende arter. 

Det ansøgte vil dog efter Miljøstyrelsens vurdering på det foreliggende grundlag ikke indebæ-

re en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, 

som Natura 2000-området er udpeget for. Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til 

habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 

eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 

...” 

  

Danmarks Naturfredningsnævn, Kalundborg, har haft lejlighed til at udtale sig i sagen, men har ikke 

fremsat nogen bemærkninger. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Anlæg af en cykelstiforbindelse som beskrevet i ansøgningen - i udkanten af begge fredninger - er 

ikke i strid med fredningsbestemmelserne, idet der ikke vil blive foretaget terrænændringer, ligesom 
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cykelstien ikke vil skæmme eller hindre udsigten over Kalundborg Fjord. Endvidere taler de i na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold ikke mod at give dispensation.  

 

Under hensyn hertil imødekommer fredningsnævnet det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 

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

66, stk. 2. 

 

 

 

Rolf Dejløw                                                    Ole Stryhn                                             Mads Olsen 

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 væ-

sentlige, 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 efterkommel-

se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-

ret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 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. 

 
 
 

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