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Mrr. nr., ejerlav, sogn:
(I Kobenhavn kvarter)

eller (i de sonderjydske lands-

dele) bd. og bI. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, s.ogn.

14 a, 14 bg, Stempel:

14 ~, 14 ds og
14 af Allerslev by og
sogn •.

krRE~·lIR 3ØJ/:Akt: Skab / nr.1 l\1irn • • (udfyld ... ,' dommerkontoret)
/

!<øbers } bo æt:Kredltors p

Gade og hus nr.: Anmelder:- 9.J UL.19 G 3 1= O 113 J S Fredningsnævnet for
Roskilde Amtsrådskreds m.v.

Køge •

.~~.

U d s k r i f t

a.f
forhand~ingsprotokollen for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.~

/

-------.----
Ar 1963 den 6. juli ' blev i sagen: Begæring fra Danmarks

Naturfredningsforening om fr~dning af de under ejendommen "Vibevad-
gaard" hørende arealer, afsagt sålydende
76/62.

K e n d e l s e :

Ved skrivelse af 24. oktober 1962 har Danmarks Naturfrednings-
forening rejst sag om fredning for de under ejendommen "Vibevadgaardlt,
Lejere, tilhørende boghandler Bent Flensborg, hørende arealer •.

Bekendtgørelse i medfør af § lo stk. l nr. 140 af 7. maj 1937,
jfr. lov nr. 192 af 16. juni 1961 har været indrykket iltRoskilde
Tidende","Dagbladet" og "Sjællandsposten" for den 8. november 1962.

I forbindelse med fredningssag vedrørende 4 gravhøje i Lejre
har nævnet afholdt møde i sagen den 25. oktober 1962.

Ved skrivelse af 2. marts 1963 har Danmarks Naturfrednings-
forening meddelt, at der er overensstemmelse mellem de byplanmæssige
og fredningsmæssige dispositioner og anmodet nævnet om at tage sagen
op til behandling.

Ved skrivelse af 29. april 1963 har Danmarks Naturfrednings-
forening formuleret sin påstand, der går ud på følgende:

ItForejendommen Vibevadgaard, matr. nr. l4-a, 14-bg, 14-da,
14-ds og l4-af Allerslev by og sogn som nærmere angivet på vedlagte

~ -matrikulskort nedlægges følgende fredningspåstand:
Der må ikke foretages ~dstykning og yderligere bebyggelse på

).nsen & Kjeld,kov AIS. Kobenhavn.



de af fredningen omfattede arealer dog bortset fra bygninger til
erstatning for ældre bebyggelse ell~r i tilknytning-til denne samt

ttoygninger til brug for landbrugsdriften. E~dvidere'ska1 det være
tilladt at fdretage en bebyggelse på dele af matr. nr. l4-ds og
14-a som nærmere afgrænset med rød farve på matrikulskortet. Bebyg-
gels-en Q1tal fiilke;i. form af f;r1tl1ggendø eenfam1l1eshuse t1l hQlårsbe-
boelse i eet plan, dog skal den række grunde, der ligger nærmest
banen, kunne bebygges med l 1/2 etages huse.

Grundene skal være af en størrelse på mindst l200 m2• Bygnin-
gerne skal placeres enten vinkelret på 'eller parallelt med matr. nr.
l4-ds nordlige skellinie. Bebyggelsens udformning og placering på

.jarcellerne skal forud fodkendes af de påtaleberettigede.
" Udenfor de til bebyggelsen udlagte arealer samt det nuværen-

de haveareal til ejendommens hovedbygning 'og de arealer, der nu er

'

bevokset med træer, må bepl~tning, de~ kan hindre udsigten over
andskabet, ikke finde sted. ,.

Den nuværende-beplantning - vist med grønt på matrikulskortet-
langs ådalen øst for den offentlige bivej skal, når træerne er
hugstmodne udtyndes, således at der henstår en spredt bevoksning.
Yderligere tilplantning af dette areal må herefter ikke finde sted.

En randbeplantning til afskærmning 'af den eksisterende og
påtænkte bebyggelse skal være tilladt. Dens nærmere udformning',og
placering skal dog forud godkendes af de påtaleberettigede.'

Afgravning eller opfyldning udenfor det til bebyggelse og
randbeplantning udlagte område, hvorved terrænformerne ændres, må
ikke finde sted. Ejheller må der opstilles skure, boder, master el.

-')ndre skæmmende indretninger, der kan virke misprydende i landskabet
tt3amt henkastes affald.

Det til bebyggelse udlagte område må ikke anvendes til losse-
_lads el. lign., der må aldrig henligge affald af nogen art, ikke

åbnes grusgra~ el. lign. eller foretages forandringer i jordfladens
naturlige form udover det til byggerie~ nødvendige. Der må ikke, dri-
ves''virksomhed eller foretages noget,.·der'ved. røg, 'støj eller ilde
lugt kan virke generende for naboejendommene. Der må ikke opsættes
skure el. lign., heller ikke midlertidige træhuse, campingvogne el.a.,
før den endelige beboelse etableres.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Roskilde amtsråds-
kreds, den til enhver tid værende ejer af Vibevadgaard, matr. nr.
14-a m.fl. Allerslev by og sogn og Danmarks Naturfredningsforening

~ver for sig eller i forening.
l" Den 30. april 1962 har nævnet afheldt åsteds- og forhandlings-

møde, hvortil de interesserede var indkaldt ved anbefalet skrivelse
samt i statstidende for den 27. marts 1963.
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Ejeren af "Vibevadgaard" har.erklæret- sig indforstået med
den påståede fredning uden noget erstatningskrav og har fremhævet, at
det er en forudsætn~ng for, at han kan gå med til fredningen, at
denne godkendes i .sin.helhed eft~r påst~n~en, såle~es ~~ der ikke
bliver givet samtykke til ,anden bebyggelse end den i fredningspå-
standen anførte, idet han i mods~~ fald ~il påstå sin ejendom ,totalt
fredet.

Samtlige panthavere i ejen~ommen har giver skriftlig samtyk-
• " , • I

ke til, at ejendommen frede.s. " ,,"
Såvel fr~dningsplanudvalget som nationalmuseet har udtalt,

at man kan anbefale, a,t,sagen nyder fre~e, som begæret i det frem-
satte udkast og endvidere fremhævet, at den på de påståede fredede
arealer beliggende gravhøj holde~ fri fo~ enhver art bebyggelse på

• l • • I ~

arealet nord for højen.
Lejres sogneråd har protesteret 'mod den.pås~~~de ,fredning og

især mod at de øst for bivejen af matr. nr. ,14-a liggende arealer
under~astes fredning, idet ejeren selv oprindelig havde ønsket at

.' '.foretage en udstykning og i tillid hertil havde kommunen afholdt ud-. .. .,.' ~ , .'

gifter til en udstykningsplan., , ,
Med hje~el 1 natu~fredn1ngslovens § l har nævnet vedtaget

at fremme saeen som begæret, idet de pågældende arealer i høj grad er
fredningsværdige, da de består af et meget smukt kuperet terræn, der
fra Lejre sta:ionsby skråner mo~ Led!eborg A~le.;

Thi bestemr.:es:
Der pålægges ejendommen "Vibevadgaard", matr. nr. 14-a, 14-bg,

l4-da, 14-ds og 14-af Alle~slev by og sogn den servitutbestemmelse,
tat der ikke må foretag~s~skning og yderligere bebyggelse på-de

------ -- ----- 'af fredningen omfattede arealer, dog bortset fra bygninger til ~rstat-
ning for ældre bebyggelse eller i tilknytning til denne samt bygnin-
ger til brug for landbrugsdriften. Endvidere skal det være tilladt
at foretage en bebyggelse på dele af matr. nr. 14-ds og l4-a, som
nærmere afgrænset med rø~ ~arve på det kendelsen ved~~f~ede_~~r!~_~
Bebyggelsen skal ske i form af fritliggende eenfamilieshuse til hel-
årsbeboelse i eet plan, dog skal den række grunde, der ligger nærmest
banen, kunne bebygges med l 1/2 etages huse. Grundene skal være af en
størrelse på mindst 1200 m2• Bygningerne skal placeres enten vinkelret
på eller parallelt med matr. nr. 14-ds nordlige skellinie, Bebyggel-
sens udformning og placering på parcellerne skal forud godkendes af
de påtaleberettigede.

Udenfor de til bebyggelsen udlagte arealer samt det nuværen-
de haveareal til ejendommens hovedbygning og de arealer, der nu er
bevokset med træer, må beplantning, der kan hindre udsigten over
landskabet, ikke finde sted.
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03038.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03038.00

Dispensationer i perioden: 11-06-1996 - 12-09-2001



GENPART
til orientering

FREDNINGSNÆVNET Telefon 53 6510 68
FOR ROSKILDE AMT FS 23/96
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade7,4600 Køge Den 11. juni 1996

MANGOR & NAGEL A/S
Nygade 1
3600 Frederikssund.

REG. NR. ~ Q ~<g. O().

Ejendom: Matr. nr. 14 Eg, 16 ~ samt 17 Allerslev by, Aller-
slev beliggende Blæsenborgvej 11, Lejre.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-261-2-96.

I skrivelse af 9. april 1996 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
opføre en ny garagebygning på 86,4 m2 til erstatning for en
eksisterende carportbygning på 77 m2.

Det fremgår af Deres ansøgning, at den ny bygning rykkes
nogle få meter mod sydvest.

I forbindelse med opførelsen af bygningen foretages et mindre
magelæg mellem matr. nr. 14 Eg, 17 og 16 ~ og den nye bygning
vil blive opført på en del af matr. nr. 14 ~ og 17.

Matr. nr. 14 Eg er omfattet af fredningsnævnets kendelse af
6. juli 1963 om fredning af ejendommen Vibevadgaard.

I følge fredningen må der ikke foretages udstykning og yder-
ligere bebyggelse på de af fredningen omfattede arealer
bortset fra bygninger til erstatning for ældre bebyggelser
eller i tilknytning til denne samt bygninger til brug for
landbrugsdriften.
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Matr. nr. 17 er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 om fredning af Ledreborg Gods.

Fredningens formål er at opretholde tilstanden på arealerne,
således at de udelukkende benyttes som hidtil.

I følge kendeIsens § 1 g skal tegninger udvisende husenes
placering og udseende godkendes af fredningsnævnet ved nyop-
førelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende
byggeri.

tt Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningernes formål. Fredningsnævnet tillader der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det
påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

Med venlig hilsen

J1AJiilt1lr

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



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsel'll

,
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge '
Jernbanegade 7, 4600 Køge

~ 2 MAJ 199i Telefon 53 65 10 68
FS 8/97

Den 01/05-97

LEJRE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Lejrevej 15
4320 Lejre.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 16 ~ Allerslev by, Allerslev
beliggende Blæsenborgvej 4, Lejre.
Lejre kommunes j.nr.: 01.03.03P21-97/F9938.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-1-97

8.1/210297.
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 13. februar 1997 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
nedrivning af bestående parcelhus og opførelse af et nyt.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 6. juli 1963
om fredning af de under ej endommen "Vibevadgaard" hørende
arealer. Det udtales i kendelsen, at arealerne i høj grad er
fredningsværdige , da de består af et meget smukt kuperet
terræn, der fra Lejre stationsby skråner mod Ledreborg Alle.-

I følge afgørelsen må der ikke foretages yderligere bebyggel-
se, bortset fra bygninger til erstatning for ældre bebyggelse
eller i tilknytning til denne eller til brug for landbrugs-
driften.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse, hvorunder ejeren
oplyste, at den påtænkte bygning, der opføres i træ, vil bli-
ve på 200 m2, og at det derudover er tanken at opføre en ga-
rage.
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Ilt Da det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er
i strid med fredningens formål, tillader fredningsnævnet der-
for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der
opføres et hus med garage på ejendommen. Tegninger, materia-
ler/farver og placering skal godkendes af fredningsnævnet,
før arbejdet iværksættes.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

T~&Uli~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 17/2000
Den 29. maj 2000

Henrik Byrial
Vibevadgaard
Blæsenborgvej 9
4320 Lejre.

Jacobsen

Modtaget I
Skov~og Naturstyrelsen

~~ ~ td ?ijC,D

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 14 a m.fl. Allerslev by, Allerslev
beliggende Blæsenborgvej 9, Lejre
Lejre kommunes j.nr.: 14.a.-001
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-261-1-00

8.1/12.1.00

I skrivelse af 13. december 1999 har De ansøgt Roskilde Amt
om tilladelse til etablering af en økologisk frugtplantage på
ovennævnte ejendom.

Da arealet er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 6. ju-
li 1963 om fredning af de under ejendommen "Vibevadgaard" hø-
rende arealer, har amtet videresendt ansøgningen til fred-
ningsnævnet. Det udtales i kendelsen, at arealerne i høj grad
er fredningsværdige, da de består af et meget smukt kuperet
terræn, der fra Lejre stationsby skråner mod Ledreborg Alle.
Vedrørende det område, hvorpå plantagen ønskes etableret, be-
stemmes det, at beplantningen langs ådalen, når den er hugst-
moden, skal udtynde s og at beplantning, der hindrer udsynet
over landskabet, ikke må finde sted.

Under hensyn til at etableringen af en frugtplantage vil hin-
dre udsynet over landskabet, er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ansøgte er i strid med fredningens formål og at
der således ikke i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, er hjemmel til at meddele dispensation.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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



RE&. NR. ~o 58.00

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 36/2001
Den 12/09-2001

Henrik Byrial Jakobsen
Blæsenborgvej 9
4320 Lejre GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 14 a Allerslev by, Allerslev
beliggende Blæsenborgvej 9, Lejre
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-261-6-01 - 8.1/4.7.01

I skrivelse af 3. juli 2001 har De ansøgt Roskilde
Amt om tilladelse til dyrkning af solbær på oven-
nævnte ejendom.

Da ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets ken-
delse af 6. juli 1963 om fredning af de under ejen-
dommen "Vibevadgaard" hørende arealer, har amtet
videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningen tillader bebyggelse på en del af Vibe-
vadgaard. Udenfor de til bebyggelse udlagte area-
ler samt havearealer og arealer, der er bevokset
med træer, må beplantning, der kan hindre udsigten
over landskabet, ikke finde sted.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en beplant-
ning med solbærbuske ikke kan hindre udsigten over
landskabet, og en dispensation er derfor ikke nød-
vendig.

Q&S\0?-OO (-\'2..\\ t=>--r>CO \
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

afgørelsen er
over afgørel-

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

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

Rettidig klage har
klagede afgørelse,
stemmer andet.

opsættende virkning for den på-
medmindre klagemyndigheden be-

Med venlig hilsen
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