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År 1974, den 28. juni ,afsagde overfredningsnæv-
net kendelse i sag nr. Ofn. 2193/73 om fredning af matr.
nr. 12 § og 13 §, Ejby "by og sogn (del af Vittenbjerg-åsen).

I 4en af fredningsnævnet for Roskilde amt den 29.
december 1972 afsagte kendelse hedder det:
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Ved skrivelse af 26. marts 1971 rejste fredningsplanudvalget
for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter fredningssap, for
ejendommene matr. nr. 12 ~ Ejby by og sogn, der tilhører gårdejer
~.H.Heggelund, og matr. nr. 13 ~ smst., der tilhører fru Karen
R.Larsen, fru Inr-er R •.lnejsborg og fru Jenny R.Feddersen. l den
nævnte skrivelse anføres bl. a. følgende:

"De mid ts ,i0Jllanrlske naturomr,?der mellem Roskild e og Ringsted
samt de store skovomr&der begyndende i nor~ med Vallø og Gl.
Kør-eg~rd skovene er alle tænkt udlagt til kommende naturparker.

so~ et mefet værdifuldt, forbindende landskabsstrøg mellem
disse to n3turparkoliJr,olderligger KøGe-åsen og Køgeådalen, begge
skabt under istiden og i dap fremtrædende som et langstrakt, smalt
og bugtet område af stor og ejendommelig skønhed.

Denne beror først og fremmest p~ landskabets store kontraster:
den lavtliggende ådal og den slyneede højtlipgende ~s, der stedvis
hæver sig til 20 - 30 meter over enge~es niveau. På netop denne
strækning har den geolopiske faktor skabt en landskabelig situation,
der adskiller sig stærkt fra de almindeli{~e jævne morænelandskaber,
der ligGer umiddelbart nord- og syd for.

Dette ~rænselandskab har Rennem århundreder henligget som
m~rginaljorder for omgivende landsbyer uden jordbrugsmæssig
interesso, v~sentlipst benyttet til kreaturgræsning og høslet,
~rus- ae tørveeravning.

Feto'! n:\rrund af strækningens s torp lan(~skabelif:evariation
fjn~es dnn særdeles anvcndGli~ til at tjene rekreative formål.

( rr.r,''.rl etG rE'olO,,?iskehis toriF' D''',kal'ior' overordentlig vid en-
sh:dJeli P; ~ nte f'CSSG, samt en anskuo18esm:.L8si{,:vClrdi, der især søges
af tusinder af skoleb0rn og studeren~e, ~er skal lære om landets
tilblivelse og '10 formnin~.

Gennem 'n'1np"e'JT har dC'rher og der været gravet Grus, hvad
ramle huller, nu tilgroede med gran og buske, vidner orr..Efter
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sidste krig har grusgravningen taget et betydeligt opsving, og
specielt i de sidste fem år har denne udvikling, med stærk til-
skyndelse i de store motorvejsarbejder, nået en sådan grad af uhæm-
met ødelæggelse, at en indgriben og regulering må skønnes ikke at
kunne udsættes længere.

Dette indeba~rer i:~ke fra udva19,ets side et ønske om at standse
grusgravninfen over hele linien, men mere et ønske om at kunne gribe
regulerende ind i de afsluttende faser, når gravene er ved at være
tømte for at nå til en rimelig udformning, der ved beplantningens

4t hjælp kan føre direkte over i en rekreativ anvendelse.

ej På den Rnden side vil man gennem disse fredninger søe:e at bevare
en minimal del af [lsen i dens oprindelige skikkelse, Rf geologiske
~rsager og for Dt bevare udsietspunkter.

Af sådanne mulip:heder fin~es der i dag kun 2 - 3 små stumper, og
de to Rf disse er nu pludselig kommet i fare for at lide samme skæbne
som øvrige dele af åsen.

Efter denne redegørelse for den større sammenhæng skal der nævnes
følgende for Vittenbjergåsen.

Denne onrindelig meget markante og præcise ås-dannelse, hvis
hø jeste P1Jn~~, nÅ 38 mete r o.havet net op er bortgravet er fordel t på

~' to ejendomme.
En oprindelig stor vestlig del lip.ger på matr. nr. 12 a. En østre

velbevaret mindre delligfer p& matr. nr. 13 g, begge af Ejby by og

·,e

sogn (se matrikelkort og målebordsblad).
Den udp:ravede vestlige ende af åsen bør ikke medtages i denne sag,

der udelukkende e1r ud p~ at bevare den urørte østlige del.
Denne mnrkqnte 8el Rf åsen (Rreal ca. 3 1/4 ha) har en stærkt

oprundet synside, afgrænset af en privat markvej.
Sydsiden 0E osens rypning henli~ger p~ det nærmeste udyrket. Nord-

siden h8.r en mcp.et stejl skruning, bevokset med skov. ~8 matr. nr.
12 .§; er (1 "Dne cl elvis ren gammel bøgeskov, delvis bland et løvskov og
granplantninger.
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På matr. nr. 13 ~ er nordsiden dækket af gamle egetræer med
undervækst af hassel.

Fredningens formål er at bevare den på tilhørende kort markerede
del af åsen i sin naturlige tilstand, således at den fortsat kan
tjene videnskabelige og rekreative formål samt at lade den indgå
som et udsigts- og højdepunkt i en rekreativ kæde, der iøvrigt
overvejende vil bestå af udgravede grusgrave med søer og beplantninger.~

Den under sagen ændrede fredningspåstand er sålydende:
"Arealerne begæres i overvejende grad fredet status quo, således

at tilstanden herp& ikke må ændres.
a. Vedrørende grusgravning i den del af Vittenbjergåsen, der er be-

li~gende p~ matr. nr. 12 ~, bestemmes, at skrænten mod eksisterende
grus~rav skal afgraves til en mindre stejl og mere stabil skråning,
hvis overkant skal følge den på vedlagte kort (mrk: 23-8-71) viste
linie (5 meter fra eksisterende fårehegn).
Vedrørende GrusgrAvning i nen del af Vittenbjerg~sen, der er belig-
gende p~ matr. nr. 13 ~, bestemmes, at grusgravning ikke må påbe-
gyndes, og at de p~ arealets sydside gravede prøvehuller skal til-
dækkes uden udgift for det offentlige.
Det er herefter forbudt at grave grus i den urørte del af åsen på
begge matrikelnurnre, og dens naturlige form må ikke påvirkes ved
afgravning eller påfyldning.
Forefindende løvskov og kratskov skal bevares som sådant, hvad der
dog ikke m~ hindre en hensigtsmæssig udtynding og pleje, der fore-
tages af lodspjeren efter anvisning af fredningsplanudvalget.
Selvs~et opv~kst af vedplanter uden for skov og hegn skal fjernes
af ejerne.
Afpra.:snin.":oe;almindelig landbrugsmæssif; dyrkning kan fremdeles
finnE: sted.
Ejerne skal tolerere offentlig færdsel til fods ad markvejen lanes
~sen~ sydskr~nt, på åsens ryg samt langs arealets østlige og vest-
lige ende, o~ hegning, der hindrer en sådan færdsel, må ikke finde
sted.
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Ejeren kan forbyde uønsket motorkørsel på ovennævnte markvej, men
skal tillade en vis pRrkeringsmulighed ved vejens tilslutning til
den offentlige vej.

b. Vedrørende fortsat grusrravning i de af øvrige dele af ejendommene,
der allerede er under gravning, bestemmes, at udp-ravningen kan fortsæ~
te indtil de på vedlagte kort (mrk: 23-b-71) viste afgrænsninger,
heri også i dybden så længe der er grus. Ejerne forpligter sig til,
efter fredningsplanudvalgets nærmere anvisning og inden gravning
iværksættes på de nyudlagte arealer, at anlægge et afskærmende be-
plantningsbælte af mindst 5 meters bredde mellem disse arealer og
de nye veje. Efter afslutninv af grusgravningen skal gravene, heri
også eventuelle sødanneIser, renses for grusgravningsmateriel af
enhver art, heri sveller og elektrisk materiel. Endvidere bestem-
mes, at de til sin tid tømte eller successivt tømte grusgrave
primært skal tilbydes kulturministeriet til vederlagsfri over-
tagelse med henb1ik p3 en rekreativ anvendelse, subsidiært at
ejeren skal lade foretage beplantnin~ og terrænmæssif regulering,
hvis nærmere udformning skal god~endes Rf fredningsplanudvalget.

c. Vedrørende øvrip-e dele ~f de to ejendomme bestemmes, at disse
fredes status quo, s31edes at de fremdeles skal anvendes som hidtil,
fortrinsvis lnndbrugsmæssigt. Byg~eri til landbrugsmæssige formål
skal dog forud podkendes af de p~taleberettigede.
Den forskydning af ~jby - Yderholm vejen ind på matr. nr. 12 ~,
der bliver en følge af denne vejs projekterede forlægning, berøres
ikke af ovennævnte.
Den over det tidligere matr. nr. 13 ~ projekterede Vestmotorvej,
der ved jordfordeling kommer til at udgøre Rismosegurdens sydøstlige
afgrwnsninr, berøres ikke af ovennavnte.
p~ såvel disse som ~~ de under a o~ b nævnte arealer er det forbudt,
at opføre hypninger, boder, s~ure eller anrlre indretninrer, der i~ke
er lan~l -upsmæssirt motiveret. Oplags-, losse- og bilop~ugninfs-
pladser nl.V. m~ ikke forefindes. Ud over eksisterende må master og
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ledninger ikke sættes på eller trækkes over arealerne. Telte og
campingvogne må ikke opsattes, og motorløb under enhver form er
forbudt, med mindre det tillades af de påtaleberettieede.
Nyplantninger må ikke finde sted, med mindre det sker so~ led i
en bevidst rekreativ planlægning, der kan godkendes af frednings-
planudvalget.

d. Ovennævnte skal dog ikke være til hinder for, at der på arealerne
kan foretages velbegrundede foranstaltninger, der tjener en
æstetisk pleje nf l8ndskaberne eller en hensynsfuld og fornuftig
anve~delse, der ikke er i strid med fredningens formål, og som
s1d~n kqn godkendes af de påtaleberettigede •

Påtaleberettigede er fredninp,snævnet for Roskilde amt og fred-
nin:'splanudvnlget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. II

~fter at nævnet havde bestemt at tage saf,en under behandling
foretoges bekeDdt~ørelse om sagens o~lfang oe genstand i Statstidende
og Dagbladet for Ringsted, Sorø og Haslev for den 26. maj 1971.
Samtidig unoerrettedes ved anbefalet skrivelse af 24. maj 1971 i
henhold ti=_ naturfredningslovens § 13 ejeI'ne og øvrige sagen ved-
ko;r,mende.

l sagen er der afholdt møder den 25. juni 1~71, den 7. januar
og den 17. november 1972.

På foranledning af gårdejer Heugelund meddelte nævnet i skrivelse
af 3. j1mi 1971, at fredningsloven nU,ppe udelukkede, at grusgrav-
ningen fortsattA i bunden af den allerede udgravede del af åsen, blot
dette ikke medførte udskridninger af den uberørte del, medens yder-
ligere aktiviteter ikke kunne tolereres.

DanmarKs Goologiske Undersøeelse har i en erklwring af l4.april 1972
bl. a. udtalt:

"Selve :b-st,vkvet, dAr er en del af Køl:;eås, er p;eologisk kort13Ft
af ir.sti tuttet, or: de t11svarende grusafle jrincer er blevet registrere·t

Den geol~-iske kortlægning udføres ved hjælp af et l m langt håndbor,
hvormed man konstaterer, hvilke aflejringer der i dette niveau er
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uforstyrret af plov og andre landbrugsredskaber.
Åsens opbyening er, dog ikke i detaljer, kendt ved undersøgelser

af forskellige p,rave-profiler, og pG netop dette ås-afsnit har D.G.U.
i 1966 udført en geoelektris~ undersøgelse, der blev betalt af privat
rekvirent.

Kvartærgeologisk afdeling mener, at det må være i geologiens
interesse at bevare de ås-dele, der endnu er tilbage af Køge-ås, efter
at de senere årtier's grusgravning har elimineret store dele af denne
særprægede terrænform. Da samme skæbne er overgået alle andre ås-dan-
nels er i hele landet, må det være påkrævet, at man nu forsøp,er at
beskytte de ~s-rester, der i det store og hele har bevaret deres op-
rindelige udseende og opbYGning.

Vi har ved hjælp af et planimeter og det medsendte lystryk af
kort ]:5000, dato 23.3.1971 (bilag lJ) løseligt foreta~et en vurdering
af de af lodsejerne anførte grusmamf'der "i fast m3-1", og må fremføre,

3 ~at 170.000 m for matr. nr. 13 ~ og 250.000 m~ for matr. nr. 12 a
mA anses for at være sandsynlige, selvom vor mængdeberegning ligger
lidt lavere.

De angivne udnyttelige mængder i forbindelse med en grundvandstands-
sænkning, oe mængdcan~ivelsen for arealet syd for åsen (matr.nr. 12 ~)
har vi inp;en rilulitrhedfor at vurdere."

" Fra statens tilsyn med de private skove har nævnet modtaget en
erklærinp af l? december 1972 hvoraf fremgår følgende:

"Efter det for skovtilsynet foreliggende synes der kun at være
fredskovsplipt ~å skovholmen i det nordøstlige hjørne af matr.
nr. 12 ~, p~ toppen af ~sen. Det drejer sig om en bevoksning på ca.
0,5 ha af bøp, med indblanding af andre træarter.

Skovtilsynet har for nogle år siden gennem landbrugsministeriet
forhandlet med ejeren om ophævelse af fredskovspligten for denne

"e skovholY";rnod tilplantninp af et større stykke a,-"eri den sydlige del
af ejencJ

I) ~men langs Lellin{J'eå og oprettelse af fredskovsdeklaration
for det nye areal.
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Da fredningssaeen prrejendommen blev rejst, er spørgsmålet
om ophævelse af fredskovsplip,ten for den nordlige skovholm på
ejerens foranledning stillet i bero indtil videre."

Ejendomsværdien for matr. nr. 12 §, der har et areal på 393.407
udgør ~54.000 kr., medens den for matr. nr. 13 §, der har et areal

o 2pa 301.777 m , ud~ør 380.000 kr.

2m ,

Til nævnets møder i sagen har været indvarslet Københavns vand-
forsyning, Roskilde amtsråd, Roskilde amts vejvæsen, byudviklings-
udvalget for Roskilde-egnen, kommissarius ved statens ekspropriationer
på øerne, Naturfredningsrådet og grosserer Niels Jensen, der alle på
nær Københavns vandforsyning udeblev.

Der har under sagen været givet møde for fredningsplanudvalget
for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, Skovbo kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, ejerne, brugeren af grusgraven på
ejendommen matr. nr. l? § Ejby by og sogn, vognmand Bjner Christensen,
samt brugerne af gruseraven på matr. nr. 13 §: Sigfred Hansen og
Mary Carlsen.

Nævnet har flere p,anf'ebesigtiget arealerne.
Ejerne har været opfordret til at afgive tilbud p~ salg af ejen-

dommene, hvq~ de ikkp hAr ønsket. Dc llar principalt påstået fredningen
afvist, subsidi~rt fre~met imod fuld erstatning.

BrUf~crne har i tilfælde af fredninp PQstået sig tilkendt erstatning
4t som nedenfor anført.

T' + t' 't d . t o l d\rS~a.nlnrsp,s an ene er opgJor sa e es:
G'~rde.icr~Ien01!2f:.-....Se>,r2;ellJn~matr. nr. 12 a Ejby (ejer):
Den und er cjend or.Jmenhørend e resterend e del r~f "Vittenbj er&:'Ås"
hRr et sk0nnet kubikindhold lå i "fast mål" ...•.... 250.000 m3
plus 30% for "lost mål"............................ 75.000 m)
på arealet Gyd for åsen, hvor gravning skal ind-
stilles skønnes at være i "fast mål" 50.000 m5

plus tilL"G 3o"~ for "løst mål"..................... 15.000 m3
., 390.000 m3

-;:-=========
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Ejerens nuværende salgspris pr. kubikmeter udgør kr. 1,75,
men vil formentlig stige i opgravningsperioden, hvorfor der regnes
med en gennemenitspris Då kr. 2,00.

l. 3go.000 m3 a kr. 2,00 •.........•..........••..• kr. 780.000,00
2. Udgifter ved vedliveholdelse i 20 år af den

udgravede del efter fredningsudvalgets krav ••.•kr. 25.000,00

kr. 505.000,00==============

--e
II

Der tages forbehold om yderligere erstatning, hvis ejendommens
øvrige arealer ønskes fredet.

Vognmand Ejner Christensen, som grusgraver på matr.nr. 12 a Ejby.
Nettofortjeneste for Ejner Christensen har hidtil li,f2'getpå

3kr. 2,00 pr. m •
Erstatningspåstand: 2 x 360.000 = kr. 720.000,00

===============--

Fru Karen Risgaard Larsen, fru Inger Ris~8ard Fleisborg og
fru Jenny Rospaard Feddersen, matr.nr. 13 a Ejby (ejer).
lfølp,e Roskilde ~rundforbedrin~skontor inneholder bakken

';<:ca. 170.000 ro'"plus tillæg 30:0; for "løst ''lål''
lig med. .•.•.•.••.••.............................•• 221.000 m3
~fter erundvandstandssænkning s~ønne8 det, at der
k~n ~r~ves ynerlieere •.............•••....••....••• 46.000 rn3
pIler ial t 267.000 m3

===========
Ejeren f&r af grusprav~rne (Sigfred Hansen og MRry Carlsen)
kr. 2,00 nr. kubikmeter.
l. r;rstcltninpspr'istandi henhold hertil •....•..••.. kr. "534.000,00
? ~;dr:iftF'r til :.1rlig vectligeholdelse af onlrrLdet

som foresl(et af fredningsnævnet ~r.l.ooo,oo
i 20 ~r (~ravninestiden) ..........•............ Kr. 20.000,00

3. Diverse øvrice ulemper, herunder for
ilertidig standsning af gravning •••.......•.. kr. 25.000,00

kr. 579.000,00
=::::========-==-===
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Der tages forbehold om ændret erstatningspåstand, dersom rest-
ejendommen fredes.

Sigfred Hansen og Mary Carlsen som grusgravere på matr.nr. 13 a.
l. ~rstatni.nl7i henhold til ovenstående:

250.000 m3 a kr. 1,50 ••.............•....••..• kr. 375.000,00
2. Erstatning for midlertidigt gravningsforbud

og forringelse af materiel •...•....•.•.•..•••• kr. 25.000,00
Samlet erstatningskrav •.•••.....•..•....•..••• kr. 400.000,00

==============

--•
tit

Ejerne har til støtte for deres p1stand om afvisning bl.a. an~
ført, at arealerne ikke længere er fredningsværdige, da åsen manfe
steder er gravet bort og således nu stærkt "arret". Endvidere er dpt
anført, at landskabelige værdier ikke kan begrunde fredning af
arealerne, da disse - når grusp,ravningen er tilendebragt - kan
retableres med beplantning, hvorved de kan blive rekreative om-
råder af stor værdi. Endelig er det anført, at der samfundsmæssigt
set er stort behov for grus til de store motorvejsanlæg, der vil
komme til at passere forbi omr~det i kort afstand fra dette.

-,For så vidt angår erstatningspåstandene har ejerne anført, at
7-

den i erstutninRsp~standene nævnte pris på 2 kr. pr. m) er særdeles
rimelig under hensyn til grusets kvalitet o~ beliggenhed i forhold
til forbrugsstedet. Selvom dpr i~ke er nogen skriftlig kontrakt
mellem ejpre Of" brup;ere har de sidstnævnte dog eravet grus på
e,jendommpno ip.;.::>nnemen længere årrække og har Billedes haft en
berettippt forventning o~ at kunne fortsætte grusgravnine p5

ejen~ommen0, hvor~or de har krav pÆ erstatning, såfremt grusgrav-
ning forhindres ved fredning.

Fredningsp18nudvnlret har bestridt s~vel manpden af grus som
de ~Dførte priser og har anført, at brugerne i~ke har krav på
erstatni~f., da der ikke foreligger nObeD skriftlig kontrakt mellem
dem o . ejerne, der tilsiger dem nogen uopsigeliched, således at de

ol ikke har no~en rettigheder over de pågældende ejendomme. For osa
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It vidt angår pqstanden om erstatning for midlertidigt grave forbud har
fredningsplanudvalget herom yderligere anført, at de pågældende har
kunnet grave grus i bunden af gravene såvelsom de har kunnet grave
andet steds, hvorfor de i1 ke har lidt tab i denne henseende.

2 af nævnets medlemmer finder, at ejendommene såvel af landskabe-
lige som af naturvidenskabelige grunde er fredningsværdige og voterer
for at fredningspåstanden tages til følge, dog med den ændring, at
ordet "vederlagsfrit" i fredningspåstandens pkt. b sidste sætning

--e
e

udgår.
Det tredje nævnsmedlem finder ikke ejendommene, således som disse

i dag henligger, fredningsværdige og har voteret for afvisning af
fredningspåstanden.

Der vil være at træffe afgørelse efter stemmeflertallet.
Med hensyn til den erstatning, der vil være at tilkende i anledning

af fredningen bemærkes, at de af ejerne opeivne grus~ængder henholds-
vis 250.000 m3 for matr. nr. 12 ~ of.170.000 m3 for matr. nr. 13 ~

efter den af DGU afgivne erklæring vil være at lægge til grund og at
udvidelseskvotienten antages at være 20 - 25%. Hertil kommer imidler-
tid, at matr. nr. 12 a delvis er bevokset med fredskov, som ikke uden
særlig tilladelse fra skovmyndighederne må bortgraves. Endvidere er
der ikke forelagt nævnet nogen dokumentation for, hvilke priser der
opnås for frus af tilsvarende kvalitet i nærliggende grusgrave, lige-
som der heller ikke er forelagt nævnet nogen dokumentation for, hvilke
indtægter ejerne har haft af grusgravene i de seneste år. Endelig be-
mærkes, at tort~ravning af 0en resterende ael af åsen skønres at med-
føre et væsentligt fald i ejendommenes herli~hedsværdi.

NGr henses til det ovenfor anførte og til, at der fortsat i et vist
omfang vil kunne Graves grus pt, ejendommene, skønner nævnet, at den
nedeang i ejendommenes værdi i handel of vandel som fredningsinderebel
me0f:7lrerfor m~l,tr.nr. 12 a udgør 300.000 kr., medens den for matr.
nr. 13 a uJ~ør 200.000 kr., hvilke beløb vil v~re at betale ejerne i
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erstatning og at forrente fra kendeIsens dato med l~ over den af
Danmarks Nationalbank pr. nævnte dato fastsatte diskonto.

Der tilkendes ejerne 1.500 kr. i sagsomkostninger.
Med hensyn til de af brugerne nedlagte erstatningsp~stande bemærkes,

at da der ikke af ejerne er tilsagt dem nogen uopsigelighed, må ejerne
antages at have været berettiget til uden varsel at afbryde deres
graverettigheder oetmnerdisse omstændigheder ses de ikke at være be-
rettigede til erstatning som følge af fredningsindgrebet.

Et kort, dateret 16. november 1972, udvisende grænserne for det
fredede område er vedhæftet nærvxrende kendelse.

Kendelsen vil i medfør af naturfrerlninrslovens § 2~ være at fore-
læg~e overfrednin~snævnet.

THI BESTE~Ml~~:
Den ovenfor unførte fredninesp~stand tar,es til følge med den anførte

ændring.
Der ti1kendes ejeren af matr. nr. 12 a Ejby by og sogn, gårdejer

N.H.Heggelund i erstatning 300.000 kr. og ejerne af matr. nr. 13 ~
smst, fru Faren n.Larsen, fru Inger R.Flejsborg og fru Jenny R.Feddersen
i erstatning 200.000 kr.

Erstatningsbe10bene forrentes med 1% over den af Danmarks National-
bank fastsatte dis~onto fra kendeIsens dato at regne.

F,rstatninfsbeløbene udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Ros-
kilde amtsfond.

1)e af brugerne Ejner Christensen, Si~fred Sansen og Mary Carlsen
frpmsatte erstatninp'skrav kan ikke tages til følge.

I snp,somkostnin~er til ejerne betales 1.500 kr.

A. J~otte. A.G. Laugesen. Johannes Jacobsen.



"e
e

- 13 - \
II

\
Denne kendelse er forelagt overfredningsnævnet i

I

medfør af § 25 i naturfredningsloven af 18. juni 1969, hvor-
hos den er anket af ejerne af de to ejendomme samt de to
grusgravningsentreprenører, alle repræsenteret af landsrets-
sagfører Erik Terp, Køge. Under anken er gentaget de for
fredningsnævnet nedlagte påstande, principalt om fredningens
ophævelse, subsidiært om erstatninger som ovenfor opgjort.

Overfredningsnævnet har den 21. maj 1973 foretaget
besigtigelse af det fredede med efterfølgende forhandling,
hvori deltog de ankende og deres advokat samt repræsentanter
for fre dningsplanudvalge t , Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks' Geologiske Undersøgelse, Roskilde amtsråd og Skov-
bo kommune.

Man konstaterede herunder bl.a., at der fra raste-
pladsen ved den eksisterende Ejby-Yderholmvej vest for det
fredede var en vid udsigt over den fredede ås, hvorfor det
var af interesse at bevare denne gamle slyngede vej opover
banken. Borgmester Wilbert Christensen oplyste, at kommunen
ikke havde planer om at fjerne den omhandlede vejstrækning,
når den nye vejforlægning over den vestlige del af matr.nr.
12 §; var udført.

Afdelingsgeolog A.V. Nielsen redegjorde for Køge-
Ringsted-åsbåndet,hvoraf størstedelen nu er bortgravet. Han
understregede betydningen af at bevare enkelte intakte st~~-
per af dette åsbånd - hvoraf Vittenbjerg-åsen. i Ejby samt
Svendstrup-åse~,hvorom også verserer fredningssag for over-
fredningsnævnet ~ var de mest bevaringsværdige , på grund af
den undervisningsmæssige og - også i international henseen-
de - store videnskabelige betydning, som åsen har bl.a. ved
netop at vise dette landskabs tilblivelse.

Amtsrådets repræsentant udtalte sig imod fredningen
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på grund af de under sagen fremsatte erstatningskrav.

Overfredningsnævnet har besluttet, at den af fred-
ningsnævnets kendelse omfattede del af Vittenbjerg-åsen på
grund af de hertil knyttede navnlig geologiske interesser
vil være at frede. Lignende betydelige fredningsværdier er
knyttet til ~en ovenfor nævnte del af Køge-Ringsted-åsen
(Svendstrup-åsen), som også er påstået fredet. Overfrednings
nævnet har behandlet begge sager samtidig, men har af om-
kostningsmæssige grunde ikke ment at burde gennemføre fred-
ningen af Svendstrup-åsen, bortset fra et mindre område.

Den indankede fredningskendelse vedrørende en del
af Vittenbjerg-åsen med forareal - matr.nr. 12 a og 13 a,- -
Ejby by og sogn - vil herefter være at stadfæste med følgen-
de ændringer og bemærkninger:

Fredningens afgrænsning.

De i frednings~endelsen fastlagte grænser godkendes
uden ændringer.

Fredningens indhold.

For det fredede gælder følgende fredningsbestemmel-
ser, der i det væsentlige er af samme indhold som bestemt
i den indankede kendelse:

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,
således at deres karakter af landbrugsområde bevares.

h,. Urørt~.
1. Enhver grusgravning eller anden form for terræna~-
dring afgravning eller opfyldning - er forbudt i den ikke
aIgravede del af åsen, der på matr.nr. 12 ~ afgrænses af
eksisterende skrænt, hvis overkant følger den på frednings-
kortet viste grænse.

2. Mo torl(ørsel på matr.nr. 13 a er ikke tilladt
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efter udgangen af 1973. Regulering af spor.efter knallertbane
kan foretages på fredningsplanudvalgets foranledning og be-
kostning efter aftale med ejeren. De på arealets sydside
gravede prøvehuller skal tild~dces uden udgift for det of-
fentlige.

1. Eksisterende løvskov og kratskov skal bevares og
undergives hensigtsmæssig udtynding, pleje og nødvendig ny-
plantning, der foretages af ejerne efter anvisning af fred-
ningsplanudvalget. Såfremt omkostningerne i forbir.delse med
den anviste udtynding skønnes at overstige indtægten, og
ejerne derfor ikke ønsker at udføre arbejdet, er frednings-
planudvalget berettiget til at lade arbejdet udføre uden ud-
gift for ejerne.

Udenfor eksisterende bevoksning må nyplantning ikke
finde sted. Selvsået opvækst udenfor skov og hegn kan fjerne~
af fredningsplanudvalget efter forudgående meddelelse til
ejerne.

j. Afgræsning og almindelig landbrugsmæssig dyrkning
kan fortsat finde sted.

Bebyggelse må ikke finde sted.

6.- Der tillægges offentligheden adgang til fods ad
markvejen langs åsens sydskrænt, på åsens ryg samt langs
arealets østlige og vestlige ende. Hegning, der hindrer sådal. ,

færdsel, må ikke finde sted.

1. Ejeren kan forbyde motorkørsel på ovennævnte mar-k-
vej, men skal tillade en vis parkeringsmuligb.ed ved vejens
tilslutning til den offentlige vej.
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lh Afgravet ås.

1. I den afgravede del af åsen på matr.nr. 12 .§!; - af
•areal ca. 4 ha - kan gra~n1ing fortsat finde sted, dog med

en sådan skråning mod den eksisterende skrænt, at udslcrid-
ning med sikkerhed undgås, samt således at adgang for of-
fentligheden.ad markvejen bibeholdes.

g. Når gravning i dette område er afsluttet, skal
graven ryddeliggøres og terrænmæssigt reguleres m.v. efter

-e
•

aftale med fre~~inesplanudvalget.

Der skal efter aftale med Danmarks eeologiske Un-'

dersøgelse til brug for videnskabelie;e og undervisningsmæs·~
sige studier sikres adgang til iagttagelse, opmåling, oprens
ning af repræsentative snit (profiler) i åsudgravningen,
herunder den eksisterende skrænt. Eventuelle udgifter i for-
bindelse hermed er ejeren uvedkommende.

.1. Der tillægges miljøministeriet ret til at købe
arealet, såfremt dette efter gravningens end.elige ophør øn-
skes afhændet.

c. Landbrugsarealerne.

l.- De syd for åsen beliggende arealer fredes status
quo, således at de kan anvendes som hidtil, fortrinsvis
landbrugsmæssigt.

g. Terrænfo~merne må ikke ændres ved afgravning, op-

fyldning eller på anden måde.

Den forskydning af Ejby-Yderholm vejen ind på mat~.
nr. 12 a, der bliver en følge af derme vejs projekterede
forJægning, berøres ikke af ovenn~~te.

Den over det tidligere matr.nr. 13 ~ projekterede
Vestmotorvoj, der ved jordfordeling kommer til at udgøre
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Ris~osegårdens sydøstlige afgrænsning, berøres ikke af oven-
nævnte.

A + B + C'

~ På samtlige ved nærværende kendelse fredede arealer
er det forbudt at opføre bygninger, boder, skure eller an-

..
e

e

dre indretninger, der ikke er nødvendige af henSJTlltil land-
brugsdriften (sammenhold dog ovenfor A § 5 om 11.betingetbyg-

geforbud på den urørte ås) •
Byggeri til landbrugsmæssigt formål skal - bortset

fra mindre om- eller tilbygninger og læskure, nødvendige fer
kreaturer - godkendes af fredningsnævnet.

2.- Oplags-, losse- og bilophugniLgspladser m.v. oma
ikke forefindes.

~ Master må ikke opsættes, og ledninger ikke tr~d(es
over arealerne, med mindre dette t j ener til lokal el·-forsy-
ning og da med fredningsnævnets forudgående tiJladelse.

4. Telte og campingvogne må ik~e opsættes, og motorløb
under 81lhver form er forbudt, medmindre det tillades af
fredningsnævnet.

Nyplantninger må ikke finde sted, med.nindre det
sker som led i en rekreativ planlægning, der kan godkendes
af fredningsnævnet.

&..:. Ovennævnte skal dog ikke være til hinder for, a-c
der på arealerne kan foretages foranstal ti.linger,der tjener
en æstetisk pleje af landskaberne eller e~ anvendelse, der
ikke er i strid med fredningens fonnål, og som kan godkendes
af de påtaleberettigede.

Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Roskilde
amts fredningskreds og fredningsplanudvalget for København,
Frederiksborg og Roskilde amter.
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Erstatning.

-e
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For den således vedtagne fredning har overfrednings'
nævnet tilbudt ejerne af de to fredede ejendomme erstat-
ningsbeløb på henholdsvis 300.000 kr. 'og 200.000 kr., såle--
des som tillcendt af fredningsnævnet, hvilke tilbud er ble-
vet acceptere,t. Erstatningerne forrentes med 8 fa p.a. fra
den 29. december 1972 til anvisning, der har fundet sted.

Overfredningsnævnet har endvidere tilbudt offen'c-
lig ove::rtagelse af selve ås-arealerne, hvilket ejerne ikke
har ønsket.

Der er i omkostninger tilkendt de to ejere v/land3--
retssagfører Erik Terp et samlet beløb på 3.000 kr.

Forsåvidt angår de af grusentreprenørerne fremsatte
erstatningskrav er overfredningsnævnet med fredningsnævnet
enigt i, at der ikke tilkommer de pågældende nogen erstatnin
i anledning af fredningen, hvorfor påstandone herom ikke kan
tages til følge.

Erstatningsudgifterne vil efter overfredningsnæv-
nets beslutning være at udrede med 9/10 af staten og l/lo
af Roskilde amtskommune.

Et kort 2193/73 udvisende grænserne for det fredede
område, der udgør ialt ca. 65 ha, hvoraf åsareal ialt ca.
7 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

'.
T h i b e s t e m m e ~

Den af fredningsnævnet for Roskilde amt den 29.
december 1972 afsagte kendelse om fredning af matr.nr. 12 a
og 13 E:" Ejby by og sogn (del ed Vi ttenbjerg-dsen) stac1fæst~;
med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning tilkendes følgende be1øbs der alle e~
anviste:
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Gårdejer Niels H. Hegge-
lund, Ejby pr. ~ellinge,
vedrørende matr.nr. 12 a,
Ejby by og sogn.

300.000 kr.

Fru Karen R. Larsen,
fru Inger R. Flejsborg og
fru Jenny R. Feddersen
vedrørende matr.nr. 13 a,
smst.

200.000 kr.

Omkostninger.
Landsretssagfører Erik Terp,
Køge

3.000 kr.

laIt 503.000 kr.

Af erstatningsudgiften, ialt 503.000 kr., der bort-
set fra omkostningsbeløbet er forrentet med 8 % p.a. fra
den 29. december 1972 til anvisningsdagen, udredes 9/10 af
statskas:sen og l/lo af Roskilde amtskommune.

Udskriftens rigtighed bek~æftes

--
I

~

-e
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Åsagergård

- Fredningsgrænse

Ejby by og sogn, Roskilde amt

FREDNINGSPLANUDVALGET
FOR

K0BENBA VNg, FREDERIKSBORG
og ROSKIWE AMTER,

Nyropøgade 22- • (01) 11 95 65
1602 København V.

Kortbilag hørende til

1 : 10000

Grundkort udarbejdet den: 10 - 6
1974

OVERFREDNINGSNÆV~ETS
Sted: København

kendelse i sag nr.: 219a1z3

Rettelser, tilføjelser m. v.

af/dato
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Matr. nr. 12 a og 13 a Ejby by og sogn.
REG. NR. sS9~ 2.

~'///,t-7~·
~ o ~Y2'+

År 1972, den 29.december kl. 10,00 blev Rf fredningsnævnet
for Roskilde amt

i sag nr. 62/71 Fredning af matr. nr.

12 ~ og 13 ~ Ejby by og
sogn.

afsagt sålydence

K E N D E L S E:

CITERET FULDT UD I OFN K AF 28/6 1974



\
\
\,,

I....
. f•---~---

l I ------

..
1!l

- ----._-- ---_ ...
1h

-,e-- _
-- ""- .---- ---------~

-...

-----
'i[-------- ,,.

\
\

1ff!.

1Za

Rtb. NK. 5599L1.- ?

af

7~

.:1.

7!; ::

8f

...
U;

. .. wjeT'ggå7Yi

8~

Bf

Bf!

o.,.
Åsa;geT'gå.T'd

+

.RismosegCLT'd

:~

Fredet del af Vittenbjerg ås

M L 1:10000_.__ H~_11_1,)

~ Fredningsgrænse

--- -.----- ------ ---- --+---- --.- ------- -- ------------
FREDNINGSPLANUDVALGET o a a

FOR ~ matr. nr. 12 13
FREDERIKSBORG. KØBENHAVN ~

OG ROSKILDE AMTER Ejby by og sogn, Roskilde amt
NYROPSGADE 22,4. (01) 11 9S 6S

1602 KØBENHAVN V

TEGN. NR.' Skovbo B. i. 2
n r ........r ...



05599.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05599.02

Dispensationer i perioden: 15-02-1993 - 28-07-2003



REG.NR. 5599. o~
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKlWE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 5365 1068

Den 15. februar 1993
FS 85/92

Jørgen Heggelund
Ejbyvej 105
4632 Bjæverskov.

Ejendom: Matr. nr. 12 a Ejby by, Ejby
beliggende Ejbyvej lOS, Bjæverskov.
Skovbo kommunes j.nr.: 12-a Ejby.

4It Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8/267/1-92
8-70-21-1/267/33-92.

Ved brev af 14. april 1992 til Skovbo kommune har De som ejer
af den ovennævnte ejendom ansøgt om tilladelse til at etable-
re put and take fiskeri i den eksisterende grusgravssø med et

l o 2vandarea pa ca. 4500 m .

Kommunen har videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. juni 1974 om fredning af del af Vitten-

ti, bergåsen.

Da en udnyttelse som den foreslåede ikke findes at stride mod
fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34, stk. 1
sammenholdt med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, med-
deler nævnet herved den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 104, stk. 3,
jfr. § 104, stk. l, 1. pkt. sammenholdt med § 50 og § § 86 og
87:

." .-
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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 bortfslder. nV~2 ~en i~ke udnyttes inden 5 år frE
i dag (naturfredningslovens § 64 a sammenholdt med naturbe-
skyttelseslovens ~ 104, stk. l, l. pkt.).

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
FS 5/98

Jørgen Heggelund
Ejbyvej 105
4632 Bjæverskov

REG. NR.
.5 59~. ()~.

Den 5. marts 1998

GENPART
til orientering Sk Modtaget i

ov- og N ta urstyrels13Jll

re> 6 MRS, 1998

Ejendom: Matr. nr. 12 a Ejby by, Ejby
beliggende Ejbyvej 105, Bjæverskov.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-4-267-7-97

9-02-1-504-1-97

I skrivelse af 25. september 1997 har De anmodet Roskilde Amt
om tilladelse til at plante et 2 eller 3-rækket læhegn på
ovennævnte ejendom.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28. juni 1974 om fredning af matr. nr. 12 a og 13 a Ejby by,
Ejby (del af Vittenbjergåsen), har amtet videresendt anmod-
ningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare arealernes karakter af
landbrugsområde. Det fremgår af kendelsen, at nyplantninger
ikke må finde sted, medmindre det sker som led i en rekreativ
planlægning, der kan godkendes af nævnet.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan frednings-
nævnet meddele dispensation fra en fastsat frednings-
bestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens
formål. Efter stk. 2 kan videregående afvigelser fra en
fredning end nævnt i stk. 1 kun foretages efter reglerne om
gennemførelse af fredninger.

,e Under en besigtigelse blev det konstateret, at ansøgningen
angår en strækning på ca. 1 km langs landevejen.
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Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at en
ti tilladelse til den ansøgte beplantning vil stride mod

fredningens formål, og at der således ikke i naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, er hjemmel til at meddele dis-
pensation. En tilladelse kræver en delvis ophævelse af
fredningen under iagttagelse af reglerne for gennemførelse af
fredningen, jfr. § 50, stk. 2. Det ansøgte kan derfor ikke
imødekommes.

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
som derpå vil sørge
nævnet.

indgives skriftligt til fredningsnævnet,
for sagens videresendelse til Naturklage-

Med venlig hilsen

IVl~.lA;[t/l
TO~ NJ.elsenL V
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbaneg.de 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 566564 96
FS 21/99
~n 19. juli 1999

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde GENPART

til orientering
REG. HR 55~~.o~

Vedr.: Dispensationsansøgning for Køge Å stien.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-267-7-97

8-70-51-8-259-1-98
8-70-51-8-259-2-99

Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15

I skrivelse af 7. april 1999 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets dispensation til gennemførelse af den rekreative regio-
nale sti, Køge Å stien, på strækningen mellem Ejbyvej og Gl.
Køgegård.

stien er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. ju-
ni 1974 om fredning af del af Vittenbjergåsen, fredningsnæv-
nets kendelse af 27. december 1957 om fredning af "en del af
GI. Lellinge Hovedgård og Overfredningsnævnets kendelse af
25. juni 1965 om fredning af dele af Gl. Kjøgegaard m.v.

Det fremgår af Deres ansøgning, at der påtænkes anlæg af 180
m sti langs Køge Å, opsætning af låge samt anlæg af en 2,5-3
m bro over åen inden for den sydligste del af vittenbjerg-
fredningen, mens stien gennem de 2 andre berørte fredninger
følger eksisterende stier og veje eller trampespor. Her bli-
ver der kun tale om en afmærkning langs eksistrende veje og
stier samt udlægning af et trampespor uden nogen form for an-
læg, som vist på et vedlagt kort.

Nyanlæg udføres som grussti i 2-2,5 mIs bredde. Der tages
behørigt hensyn til åbrink, terræn og bevoksning i området.
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Broen er en helt enkelt plan træbro uden rækværk.

Som stiafmærkning opsættes lave træpæle forsynet med små pik-
togrammer, og ved udvalgte p-pladser, bl.a. p-pladsen på Gl.
Køgegårds ejendom, opsættes en kortstander med kort over om-
rådet og færdselsregler for stiens anvendelse.

Fredningernes formål er at bevare arealerne, således at deres
tilstand ikke ændres.

I følge vittenbjergfredningen må der ikke etableres indret-
ninger, der ikke er nødvendigt af hensyn til landbrugsdrif-
ten. Der kan dog foretages foranstaltninger, der tjener en
anvendelse, der ikke er i strid med fredningernes formål.

I følge Gl. Lellingefredningen har almenheden ingen adgang.

I følge Gl. Kjøgegaardfredningen må skæmmende indretninger
ikke opsættes.

De har oplyst, at der er truffet aftale med de berørte ejen-
domme, hvis ejere har godkendt projektet ejeren af vitten-
bjerggaard ved et forlig i forbindelse med en eksproriation
af stiarealet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Skovbo har
rejst indsigelse mod linieføringen mellem Ejbyvej og Gl.
Køgegaard. Komiteen er af den opfattelse, at stien bør for-
løbe nord for Køge A, idet der i forvejen er en sti eller et
trampe spor her.

Nævnet har i den anledning foretaget en besigtigelse, hvor-
under lokalkomiteen ikke gav møde. Under besigtigelsen blev
det oplyst, at forlægningen af stien skyldtes, at man ville
respektere et privat gravsted, og at anlæg af stien syd for
åen ville ske uden for det fredede areal, der alene blev be-
rørt ved nyanlæg af stien, opsætning af lågen og etablering
af brofæstet.

Da ejerne af de fredede ejendomme har godkendt projektet, og
da der ikke etableres skæmmende indretninger, er det fred-
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ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningernes formål. Fredningsnævnet tillader derfor i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte
arbejde gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med S S 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

IdtU!iLUt



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 28/2003
Den 2S.juni2003

Poul Flemmning Larsen
Salbyvej 207, Ejby
4600 Køge

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 13 a Ejby by, Ejby
beliggende Salbyvej 207/ Ejby/ Køge
Skovbo kommunes j.nr.: 01.03.04P15
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-2-03 - 8.1/010403

I skrivelse af 23. februar 2003 har De ansøgt Skov-
bo kommune om tilladelse til at foretage ombygnin-
ger på ejendommen.

__ Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte teg-
ninger/ at De ønsker tilladelse til at indrette en
lejlighed på 49 m2 i en tidligere stald. Endvidere
ønskes en driftsbygning på 230 m2 udlejet som la-
ger, og en kantine i samme bygning udlejet som kol-
legieværelse/klublejlighed.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. juni 1974 om fredning af Vitten-
bjergåsen, har Skovbo kommune videresendt sagen til
fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre, at områdets karak-
,41 ter af landbrugsområde bevares.



•
Ifølge afgørelsen er det forbudt at opføre bygnin-
ger, boder, skure eller andre indretninger, der ik-
ke er nødvendige af hensyn til landbrugsdriften.

Under hensyn til, at der ikke vil ske væsentlige
ændringer i bygningernes ydre fremtræden, er det
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er
i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, at den påtænkte ombygning gennemfø-
res.

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.

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

Med venlig hilsen

/ ~~t~ L~ftlnda Lauritsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København 0.

Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,

Haraldsgade 53, 2100

2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Skovbo v/Per Lotzfeldt, Regnemarks Bakke 20, 4140
Borup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sj.
Skovbo kommune, Teknisk Forvaltning, Møllevej 2,
4140 Borup.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 43/2003
Den 28. juli 2003

Skovbo kommune
Teknisk Forvaltning
Møllevej 2
4140 Borup

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 12 a Ejby by, Ejby
beliggende v/Ejbyvej, Bjæverskov
Skovbo kommunes j.nr.: 02.00.01P16
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-267-5-03 - 8.1/280503

I skrivelse af 27. maj 2003 har De for SEAS ansøgt
om tilladelse til opsætning af antennepaneler til
mobil telefoni på en eksisterende høj spændingsmast
på ejendommen og i forbindelse hermed opstilling af
en kabine på jorden inde i selve masten. Kabinen
skal rumme det tekniske udstyr til drift af pane-
lerne. Kabinen bliver ca. 165 cm høj, 92 cm dyb og
130 cm bred.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 28. juni 1974 om fredning af matr. nr. 12
~ og 13 ~ Ejby by.

Fredningens formål er at bevare arealet, således at
tilstanden ikke ændres.

Ifølge afgørelsen er det forbudt at opføre bygnin-
ger, boder, skure og andre indretninger, der ikke
er landbrugsmæssigt motiveret. Blandt andet må mas-
ter og ledninger - ud over eksisterende - ikke sæt-
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tes op eller trækkes over arealerne.

Det fremgår af et af Roskilde Amt vedlagt kort, at
masten er placeret i udkanten af fredningen nær en
landevej.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ansøgte ikke er i strid med fred-
ningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at
det påtænkte arbejde gennemføres.

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

Med venlig_hilsen
~:-i( dc:~,:;~~

Linda Lauritsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,

Haraldsgade 53, 2100

2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Skovbo v/Per Lotzfeldt, Regnemarks Bakke 20, 4140
Borup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Ole Jørgensen, Valorevej 65, 4130 Viby Sj.
SEAS Distribution A.m.b.a., Slagterivej 25, 4690
Haslev.
Hi3G Denmark ApS, Niels Juels Gade 5, 1059 Køben-
havn K.
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