
Afgørelser - Reg. nr.: 05512.00

Fredningen vedrører: Klosterrnarken

Domme

la ksations kommiss ione n

Naturklagenævnet .

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-02-1972

Kendelser

Deklarationer

05512.00



FREDNINGSNÆVNET>



I

~

;el

~
I

-e
Ie

Matr.nr. 1 br, 1 tg og 3 Roskilde
Jomfrukloster samt del af matr. nr.
l ~ og hele matr.nr. l mæ Klostermarken,
alt af Roskilde købstads jorder.

m;~NR.5512
V'0 I SI '3 'V Sø

År 1972, den lo. februar blev af Fredningsnævnet for
Roskilde amt

i sag nr. 15/70

afsagt sÅlydende:

K B N D E L S E:

Fredning af Klostermarken,
Roskilde,
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Ved skrivelse af 30. januar 1970 har Roskilde byråd overfor
Fredningsnævnet for Roskilde amt i medfør af § 11 i naturfrednings-
loven rejst fredningssag for det Roskilde kom~U1e tilhørende park-
anlæg Klostermarken, omfattende matr. nr. l br, l Kg og 3, Roskilde
Jomfrukloster samt del af matr. nr. l a og hele matr. nr. l mæ
Klostermarken, alt af Roskilde købstads jorder.

Det bemærkes, at arealerne er beliggende midt i Roskilde by.

Fredningspåstande er sålydende:
"Det på vedhæftede kort indtegnede areal bestsende nf park-

anlæeget Klostermarken, omfattende matr. nr. l br, l ig og 3,
Roskilde Jomfrukloster samt del af matr. nr. l a og hele matr.
nr. l mæ Klostermarken, undergives naturfredning i overensstem-
melse med den til enhver tid gældende naturfrednineslov.

Roskilde kommune forpligter sig til at bevare arealet som
rekreativt grønt område og drive det som park.

Der må ikke p~ det fredede areal anbringes byeninger, boder,
skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstede-
værelse ikke tjener parkens formål.

Udseende og placering af bygninger til brug for de parkbe-
søe8nde og for parkens personale skal godkendes af fredningsnævnet.

på arealerne må ikke anbringes reklameskilte.
Der må ikke foretages betydeliee fjernelser af nu eksisterende

eller senere tilkommende bevoksninger og ej heller foretages op-
fyldning i søerne, hvis nuværende tilstand skal søges bevaret.

Ændringer i terrænformerne må ikke finde sted uden frednings-
nævnets tilladelse.

løvrigt er det kommunpn forbeholdt at foretage alle foran-
staltnineer, der af park- eller forstmæssige grunde tjener til
opretholdelse af parken og dens udbyening som rekreativt område.
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Alle spørgsmål vedrørende evt. belysning, anbringelse af
dertil hørende lygtepæle samt opstilling af kunstværker, anbring-
else af bænke, stole og borde til brug for publikum samt andre
lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens karakter, er
det ligeledes forbeholdt kommunen at afgøre.

I overensstemmelse med arealernes fredning skal parken være
åben med adgang for offentligheden, og almenhedens adgang til
rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses.

Deklarationen skal ikke være til hinder for den nødvendige

'. udvidelse af Dr.~argrethesvej og Kong Valdemarsvej.
Påtaleberettiget efter nærværende dp.klaration er frednings-

nævnet for Roskilde amtsrBdskreds."

Roskilde byråd har erklæret sig enig i, at fredningen sker
uden tilkendelse af erstatning.

Fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg pg Roskilde
amter og Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt frednings-
påstanden.

Københavns vandforsyning, Roskilde amtsråd og byudviklings-
udvalget for Roskilde-egnen har været tilsagt til at møde under
sagen, men er udeblevet.

Under sagen er fremlagt fors~e]ligt kortmateriale og ting-
bogsattester for hvert af matrikelnumrene.

Der er foretaget bekendtgørelse om sagens genstand og omfang
i Statstidende og Dagbladet for Roskilde og omegn for den 20. fe-
bruar Ig7o.

Rfter alt foreliggende, herunder navnlig arealernes belig-
genhed oe. betydning for befolkningens friluftsliv finder nævnet,
at fredningspåstanden i medfør af naturfredningslovens § l, stk.2,
nr. 3 vil være at tAge til følge.

r,
i,

T



• • .J •• ' ........ _._. - - -_\:.~- .......... ~.- ..,..- .' ....."t,.:ir_ , , J, .."".r; ,1

-4-

Det bemærkes, at kendelsen af forskellige frednings-
institutioner kan indbringes for overfredningsnævnet inden
4 uger fra den dag, da kendelsen er meddelt vedkommende.

THI BESTEr-~S :

Der pålægges i det omfang som vist på vedhæftede kort

:.
ejendommene matr. nr. l br, l fe. og 3 Roskilde ,Jomfrukloster
samt matr. nr. l ~ tillie;emed en del af m8.tr. nr. l .§: Kloster-
mArken, alt af Roskilde købstads jorder, fredning i overensstem-
melse med det i ovennævnte fredninEspåstand anførte.

A.Kruse. A.Skotte.

A.G.Laugesen.

Udskriftens rigtighed beskræftes:

FREDNINGSNÆVNET FOR R~ILDE AMT ,den
Æ,/ ~

44~~7'?- ...-.:.--(~-_;-
A. G. Laueesen- -

formand.

lo. februar 1972

Fredningsr~gistret,
N.opsgade 22,
l~.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05512.00

Dispensationer i perioden:' 16-02-1989 - 28-07-2003



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

REG. NR.
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 651068

Dmo 16. februar 1989
Jour. nr. FS 4/89

ROSKILDE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Sankt Ols Stræde 3
Postbox 100

4000 Roskilde.

I Ejendom: Parkanlægget Klostermarken, Roskilde.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/265-9.

Roskilde kommunes j.nr.: 777.8:712.2.

e
e

Veå brev af 10. januar 1989 har De som ejer af det ovennævnte parkanlæg forelagt
et projekt om forbedring af en selvtrådt sti med grusbelægning, forstærkning af
søens kant med nedrammede rundstokke, fjernelse af en delvis nedfalden brostens-
mur og i stedet etablering af en jordskråning med ny rand- og bundbeplantning
samt oprensning af en del af et vådområde til åbent vand med en vanddybde af ca.
30 cm.

Baggrunden er, at parkanlægget er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 10.
februar 1972.

I den anledning skal fredningsnævnet udtale, at nævnets tilladelse til de nævnte
foranstaltninger efter nævnets opfattelse er nødvendig. Fredningsnævnet tillader
herved i medfør af naturfredningslovens § 34, at foranstaltningerne udføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6 samt § 64 a:

.iliøministeriet
~kov- ogNaturstyrelsen
J.nr.sN/.tII/g -cPoo/ .f3'It""
Akt. nr. b

IlrS .."
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Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 76 57 18.

Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstads-
rådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klage fristen er udløbet. Hvis nogen af de klage-
berettigede klager tilOverfredningsnævnet før klagefristens udløb, må tilladel-
sen ikke udnyttes, medmindre Over fredningsnævnet opretholder den. De vil få un-
derretning fra Overfredningsnævnet, hvis, der klages til det.

tit Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra idag.

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

Telefon 53 65 10 68

Den 25/03·94
FS 16/1994

Roskilde kommune,
Teknisk Forvaltning,
Parkafdelingen,
Postboks 100,
Sankt ols Stræde 3,
4000 Roskilde.

Vedrørende fældning af syge elmetræer og genplantningsprojekt
for Klostermarken, Folkeparken og Berthe Margrethe anlægget.

__ Matrikel nr. l br, l fg og 3 Roskilde Jomfrukloster og del af
matrikel nr. 1 a og hele matrikelnr. 1 mæ Klostermarken,
Roskilde købstads jorder.

Roskilde kommunes j.nr.: 04.01.11.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-265-1-94.

I skrivelse af 3. marts 1994 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at fælde elmetræerne i ovennævnte
parkanlæg og gennemføre nye plantninger i overensstemmelse
med indholdet af en beskrivelse af 15. februar 1994 med tre
tilhørende kort (mærket A 10-7.3) udarbejdet i marts 1993,
januar og februar 1994.

Det fremgår af sagen, at baggrunden for Deres ansøgning er,
at en meget stor del af træbevoksningen i parkområdet består
af elmetræer og at elmesygen er meget udbredt i Roskilde,
hvorfor De forventer, at parkens karakter vil ændre sig mar-
kant i den nærmeste fremtid. De har i den forbindelse oplyst,
at antallet af syge træer i anlægget er steget voldsomt i de
seneste 3 år og at De skønner, at samtlige elmetræer i parken
vil få elmesyge indenfor en 2-3 års periode.

De ovennævnte matrikelnumre er omfattet af Fredningsnævnets-
afgørelse af 10. februar 1972 om fredning af Klostermarken.
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• Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt
område, der skal drives af Roskilde kommune som park.

I følge afgørelsen må der ikke foretages fjernelse af be-
voksninger, som eksisterede på tidspunktet for afgørelsen, og
senere tilkommende bevoksninger. I øvrigt er det kommunen
forbeholdt at foretage alle foranstal tninger, der af park-
eller forstmæssige grunde tjener til opretholdelse af parken
og dens udbygning som rekreativt område.

Under hensyn til det oplyste om det igangværende angreb af
elmesyge og det forhold, at elmesygeangrebet må forventes at
brede sig , er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøg-
te arbejde ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde 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 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.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

P.s. Der vedlægges kopi af skrivelse af 31. marts 1994 fra
det kommunalt udpegede medlem af fredningsnævnet, Per Harvøe,

tt vedrørende hans tanker om evt. fremtidig beplantning i park-
anlægget.

Kopi til:
Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk ornitologisk Forening , lokalafdeling for Københavns-
området, Att.: Fredningsudvalget, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Nævnsmedlem Per Harvøe, Frederiksborgvej 51 A, 4000 Roskilde.



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

REG. NR. ~o\':l ·00
Telefon 53 65 10 68

Den 26/08-94
FS 45/94

Roskilde Amt
Naturafdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 a Roskilde Jomfrukloster, Roskilde
beliggende Set. Pederstræde 8, Roskilde.

.. Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-265-4-94.

I skrivelse af 22. juli 1994 har De forelagt fredningsnævnet
en ansøgning fra Roskilde Jomfrukloster, Set. Pederstræde 8,
4000 Roskilde, om fredningsnævnets tilladelse til at erstatte
16 elmetræer, der er angrebet af elmesyge, på ovennævnte
ejendom med 3 grupper af henholdsvis 3 lind, 3 røn, 3 fugle-
kirsebærtræer og 3 hvidtjørn. Ansøgningen var vedlagt tegnin-
ger over placeringen af de angrebne træer og de træer, som
agtes plantet i stedet.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 10.
februar 1972 med tillæg af 12. februar 1988 om udvidelse af
den oprindelige fredning.

I følge afgørelsen må der ikke foretages betydelige fjernel-
ser af eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger.

Under hensyn til det oplyste om baggrunden for den ansøgte
tilladelse, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøg-
te ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

ti Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
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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

!uM;W!LUu
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 77/95

Den 25/01-96

Roskilde kommune
Teknisk forvaltning
Sankt DIs Stræde 3
4000 Roskilde.

Gi EJ\J F)Af-1T
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 br Roskilde Jomfrukloster, Roskilde Jor-
der, Folkeparken.
Roskilde kommunes j.nr.: 06.03.10.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-265-2-95.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 12. december 1995 har De ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at omlægge eksisterende afløbsledning
og anlægge midlertidigt mulddepot og arbejdsvej i anledning
af, at et ca. 3000 m2 stort udligningsbassin placeres under
det grønne areal ved Frøspringvandet op til Folkeparken .• Indgrebene vil ske i Folkeparken, der er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 10. februar 1972. Det fremgår af an-
søgningen, at den del af parkens beplantning, der må ryddes,
vil blive retableret i overensstemmelse med renoveringsplan
for beplantning af 1993. Det påregnes, at arbejdet er afslut-
tet i oktober 1996.

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt
område og drive det som park.

I følge afgørelsen må der ikke foretages betydelige fjernel-
ser af bevoksning, og ændringer i terrænformerne må ikke fin-
de sted uden fredningsnævnets tilladelse.
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Under hensyn til, at forholdene retableres efter arbejdets
udførelse, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet til-
lader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenqoldt 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.

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

Med venlig hilsen

(P1,(jjjLtL
~~~Nielsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 21/96

Den 14/05-96

ROSKILDE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
parkafdelingen
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde.

GENPART
tiIorienteri ng

Vedr.: Opsætning af legeskulptur i Folkeparken.
Roskilde kommunes j.nr.: 04.01.11.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-265-2-96.

I skrivelse af 22. marts 1996 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at opstille en legeskulptur i Folkepar-
ken.

Legeskulpturen skal bestå af 3 birketræer, der er fældet i
udkanten af parken i forbindelse med etablering af et under-
jordisk forsinkelsesbassin.

Birketræerne "plantes" som træer, hvor dog grenene er beskå-
ret væsentligt, så de kan virke både som lege/kravlestammer
og som skulptur.

Parken er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10. febru-
ar 1972. Fredningsnævnet har den 25. januar 1996 godkendt, at
en del af beplantningen ryddes i forbindelse med etableringen
af forsinkelsesbassinet.

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt
område og drive det som park.

e~D \ C1 "\ ~- \ 'L t \ r ~, o00 I
f\ \{T lo
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Det fremgår af kendelsen, at det er forbeholdt kommunen at
afgøre alle spørgsmål vedrørende evt. belysning, anbringelse
af dertil hørende lygtepæle samt opstilling af kunstværker,
anbringelse af bænke, stole og borde til brug for publikum
samt andre lignende foranstaltninger, der ikke ændrer parkens
karakter.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at opsætning af
skulpturen falder ind under denne bestemmelse,
spørgsmålet således kan afgøres af kommunen.

lege-
og at

tt 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 videresendelse til Naturklage-
nævnet.

opsætn~ngen må ikke påbegyndes,før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Nl-JJiJlIA



Modtaget I
Skov- og NaturstyreJsen

2 5 JUli 199B
FREDNINGSNÆVNE1r
FOR ROSKILDE AMT I

Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 40/96

Den 24/07-96

REG. N R. 55 l;t. O O -
ROSKILDE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde .

GENPART
til orientering

• Vedr.: Elforsyning fra transformator til udledningsbassin i
Folkeparken.
Roskilde kommunes j.nr.: 06.03.10.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-265-7-96.

I skrivelse af 27. juni 1996 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at nedgrave et elkabel fra transforma-
torstation til udledningsbassin ved overløbsbygværk oe 11 -
Frøspringvandet.

• Det fremgår af Deres ansø<:J:ning,at traceet placeres i et
plantebælte, men at graven kun skal være 30 cm bred og 80 cm
dyb. Det er oplyst, at gravearbejdet i videst muligt omfang
foretages med minimaskiner og ved håndkraft for at bevare ek-
sisterende beplantning mest muligt.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10.
februar 1972 om fredning af Klostermarken, Roskilde.

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt
område og drive det som park.

I følge afgørelsen må der ikke foretages betydelige fjernel-
ser af bevoksninger.

\~Clto- 11\\/3-0017
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Under hensyn til at den eksisterende beplantning beskyttes
mest muligt, er det fredningsnævnets opfattelse, at det an-
søgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres, såfremt beplant-
ningen beskadiges mindst muligt og i tilfælde af skade re-
tableres.

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

Med venlig

er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheåer, 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.

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



REG. NR. 55Icl.oo.

•
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7. 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 59/96

Den 10/10-96

ROSKILDE KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde.

GENPAR-r
til orientering

•
Vedr.: Udgravningsfelt i Folkeparken, Roskilde.
Roskilde kommunes j.nr.: 05.01.02.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-265-8-96.
Danmark Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 30. august 1996 har De videresendt en anmod-
ning fra Roskilde Museum om fredningsnævnets tilladelse til
at foretage en mindre udgravning i Folkeparken for at under-
søge eventuelle kildekalksforekomster.

• Det fremgår af museets ansøgning, at opgravningen skal ske i
parkens sydøstlige hjørne ved det stenomrammmede bassin efter
samråd med parkafdelingen i et udgravningsfelt på 2 x 2 m.

I forbindelse med opgravningen skal der foretages et antal
boreprøver, der vil være så små i diameter, at de ikke vil
efterlade spor.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10.
februar 1972 om fredning af Klostermarken, Roskilde.

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt
område og drive det som park.

I følge afgørelsen må ændringer i terrænformerne ikke ske
uden fredningsnævnets godkendelse.
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Fredningsnævnet godkender herved, at den påtænkte opgravning
foretages, idet det forudsættes, at området retableres, når
arbejdet er tilendebragt.

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.

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

Med venlig hilsen

~~Y!1i10
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 651068
FS 11198

Den 2. april 1998

ROSKILDE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde

REG. NR. 55\:L. 00·

GENPART
til orientering

Vedr. Kloakrenovering i Folkeparken, Roskilde
.. Matr. nr. l fg & l br Roskilde Jomfrukloster samt l a & 1 mæ

Klostermarken, Roskilde.
Roskilde kommunes j.nr.: 06.03.10
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-265-1-98

8.1/3-3-98

I skrivelse af 20. februar 1998 har kommunen ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til kloakrenovering i Folkeparken.

Folkeparken er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10.
februar 1972 om fredning af Klostermarken i Roskilde.

.. I følge fredningen må der ikke foretages betydelige fjer-
nelser af de eksisterende eller senere tilkommende bevoks-
ninger og ændringer i terrænformerne må ikke ske uden fred-
ningsnævnets tilladelse.

Det fremgår af Deres ansøgning, at det for at udføre arbejdet
vil være nødvendigt at færdes mellem eksisterende beplant-
ning, og at en eventuel ødelæggelse af beplantningen vil bli-
ve erstattet, når arbejdet er afsluttet og terrænet retable-
ret.

Under hensyn til at beplantning og terræn retableres, har
nævnet ingen indvendinger imod, at det påtænkte arbejde
udføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.
~clL\iV\~\6-, 9.. \.llJ.-oan
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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

1tt1ll1~



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 29/2003
Den 28. juli 2003

Roskilde kommune
Teknisk Forvaltning
Sankt als Stræde 3
4000 Roskilde

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 1 fg Roskilde Jomfrukloster
beliggende i Folkeparken, Roskilde
Roskilde kommunes j.nr.: 06.01.25P20
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-265-2-03 - 8.1/19.5.03

I skrivelse af 9. maj 2003 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets tilladelse til at anlægge et under-
jordisk bassin i Folkeparken i Roskilde.

• Formålet med bassinet er at forbedre vandkvaliteten
i Roskilde Fjord og nedsætte frekvensen på kælder-
oversvømmelser hos en hel del husejere.

Bassinet udføres enten af elementer eller støbes på
stedet og bliver cirkulært med en diameter på 13 m
og en indvendig højde på 4 m. Bassinet placeres
således, at jorddækningen af "taget" er gennemsnit-
lig 70 cm.

Det eneste synlige bliver 4 galvaniserede dæksler
i terrænhøjde på 0,8 x 1,2 m samt et skab til de e-
lektriske installationer. Skabet søges placeret u-

• den for parken ved gavlen af ældrecentret "Due-
brødre Kloster".



Bassinet fyldes under kraftige regnskyl, idet vand-
mængder op til 185 1/sek. løber lige igennem og
tømmes ved gravitation, så snart regnen hører op.
Under tømningen sættes vandet i rotation, og bas-
sinet kan herved holde sig selv rent. Hvis regn-
vej ret skulle være så kraftigt og langvarigt, at
bassinet fyldes, bliver der indbygget en overløbs-
funktion til vandløbet vest for bassinet.

•
Arealet er omfattet af fredningsnævnet s kendelse af
10. februar 1972 om fredning af Klostermarken, Ros-
kilde.

Fredningens formål er at bevare arealet som re-
kreativt grønt område og drive det som park.

Ifølge afgørelsen må der ikke på det fredede areal
anbringes bygninger, boder eller andre indretninger
af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener
parkens formål.

Under hensyn til, at anlægget er underjordisk, og
at det eneste synlige bliver 4 galvaniserede dæks-

• ler, finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte
vil stride imod fredningens formål, såfremt den
synlige del af anlægget skjules med buske eller an-
den lignende bevoksning. Under forudsætning af, at
en sådan beplantning etableres, tillader frednings-
nævnet derfor i medfør af naturbeskyttelseslavens §

50, stk. l, at det påtænkte arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

•
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•
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 vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

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

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

Med Venlig~ISenL,t~L;~~
" Linda Lauritsen

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Roskilde Kommune
Veje & Grønne områder
Postboks 100
4000 Roskilde
(e-mail:christiankl@roskilde.dk)

FS 19/2014
Den 21. august 2014

Ejendom: Matr. nr. lbr Roskilde Jomfrukloster, Roskilde Jorde
Beliggende: Folkeparken, Louisevej 12, 4000 Roskilde
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02441

I e-mail at 27. maj 2014 har Roskilde Kommune som ejer af ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse at en
toiletbygning i Folkeparken.

Det fremg& af ansøgningen og de indsendte fotos samt tegninger
(mærket NyToiletbygning Folkeparken), at der ønskes tilladelse til at
opføre en toiletbygning pa c. 24 kvm. Toiletbygnrngen skal erstatte en
tidligere toiletbygning, der er blevet ødelagt ved hærværk. Samtidig
søges om tilladelse til at foretage udjævning af en skrænt, der ligger ved
siden at bygningen.

Ejendommen er omfattet at Fredningsnævnets afgørelse at 10. februar
1972 vedrørende Klostermarken.

Fredningens formål er, at Roskilde Kommune kan bevare området som
rekreativt grønt område og drive det som park.

Ifølge fredningens bestemmelser m der ikke pS det fredede areal
anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger at varig
karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål. Udseende og
placering at bygninger til brug for de parkbesøgende og for parkens
personale skal godkendes at fredningsnævnet.



Roskilde Kommune har i e-mail af 11. juni 2014 som tilsynsmyndighed
bl.a. oplyst, at den nye bygning skal have samme placering som den
gamle, der var på ca. 44 kvm. Umiddelbart op ad den gamle bygning lå
et skur, som nu også er nedrevet. Derfor er der opstået en terrænforskel
på ca. 80 cm, som ønskes udjævnet ind mod den nye bygning.
Bygningen beklædes med standard klinkbeklædning, og farven på
facaden bliver mørk grå. Dørene bliver lys grå. Taget beklædes med sort
tagpap. Toiletbygningen skal betjene parkens mange brugere, og det er
Roskilde Kommunes vurdering, at den nye toiletbygning er fint tilpasset
omgivelserne. Endvidere finder kommunen, at den ansøgte
terrænændring er en nødvendig tilpasning — dels landskabeligt men også
for at undgå ulykker.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Frede Lærke.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Den ønskede toiletbygning ønskes opført for at betjene parkens brugere
og som erstatning for en tidligere toiletbygning. Terrænudjævningen er
hensigtsmæssig af hensyn til indtrykket af omgivelserne og for at
forhindre ulykker på stedet. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte
byggeri gennemføres.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3 er opfyldt.

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og frliljøklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere.
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ 86 og § 87.



Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for østsjælland så vidt muligt
elektronisk på oestsiaellandfrednincisnaevn.dk eller pr. brev til
Fredningsnævnet for østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde.

Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og
Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling al’
klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet for østsjælland. Klageren skal
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

/ed venjjg hilsen

_4L-z.. -%__

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Roskilde Kommune (christiankl@roskiide.dk) og
(noras © ros kl I de. d k)

• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

København ø (dn@dn.dk)
• DN Roskilde (roskilde@dn.dk)
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove

Binzer, roskilde©friluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Frede Lærke
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