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Ved skrivelse af 21. januar 1977 har Kalundborg kommune rejst
fredningssag på et område i Nostrup. Arealet, der er ca. 13 ha. stort,
er beliggende mellem RØsnæsvejen og Kalundborg fjord og omfatter fØl-
gende ejendomme i Nostrup by, Raklev sogn.
lb.nr. matr.nr. areal ejer

m2

l. 4 c m.fl. 8.4260 kaldet Klintegården, tilhØrende,2. 4 ~, 4 h, 4 !
4 k, 4 l & 4 m

1.6657
Kalundborg kommune.
ifØlge tingbogen tilhØrende eksp.-
sekr. fr. Vibeke Larsen, Herluf-
holmsvej 5, VanlØse, men er ved u-
tinglyst adkomst erhvervet af Ka-
lundborg kommune.

3. 4 n til og med 3.2058 tilhØrende Kalundborg kommune.
4 ~.

Af rejsning.skrivelsen og det dermed fulgte forslag til frednings-
servitut, som af kommunen har været forhandlet med fredningsplanud-III valget, fremgår det, at fredningspåstanden går ud på at bevare områdets
nuværende karakter og sikre dets anvendelse til rekreativt formål for

41 almenheden ved, at der fastsættes nærmere bestemmelser om arealets an-
vendelse, bebyggelse og udstykning samt om anlæg af veje, stier og
parkeringsarealer og om beplantning. Det er et led i fredningspåstan-
den, at der på et nærmere angivet område må opfØres et hotel med til-
hØrende faciliteter.

BekendtgØrelse om sagens rejsning har været indrykket i Stats-
tidende og de lokale dagblade for den 27. januar 1977, ligesom ejeren
af ejendommen lØbe nr. 2, matr.nr. 4 ~ m.fl., og de i ejendommen iØv-
rigt berettigede er underrettet om sagens rejsning.



ilf 3.

Ejendommen lØbe nr. l er ifØlge tingbogen noteret som landbrug
og er bebygget med landbrugsbygninger, og ejendommen matr.nr. q ~ -

4 ~ (lØbe nr. 2) med et sommerhus, der med statsministeriets tilladel-
se af 5/5 1955 er opfØrt mellem kysten og en linie 100 m fra denne på
betingelse af, at ejendommen pålagdes en den 14/10 1955 lyst deklaration
hvori er fastsat, at de nævnte 6 matr.nr. kun må bebygges med een be-

.. byggelse således, at parceller, der udstykkes fra det areal, der er
henlagt under de nævnte matr.nr., ikk~ vil kunne bebygges, sålænge no-

~ gen anden del af arealet er bebygget.
IØvrigt er området ubebygget og henligger i sin helhed i land-

zone.
Vestsjællands amtskommune har i anledning af Kalundborg kommunes

ansØgning om tilladelse til på en del af matr.nr. 4 c m.fl. at opfØre
et hotel i skrivelse af 19. januar 1977 til kommunen udtalt:

..

"Ejendommen, som består af flere matrikelnumre, afgrænses
af henholdsvis Kalundborg fjord, den adgangsbegrænsede kommune-
vej nr. l samt de i byplanvedtægt udlagte sommerhusområder syd-
Øst for Nostrup by.

Under henvisning til det tidligere passerede, herunder amts-
rådets krav om en samlet plan for hele området, samt det Ønskeli-
ge i en snarlig igangsætning af det omh~ndlede hotelbyggeri, har
byrådet tilbudt frivillig fredning af hele området med respekt
af hotelprojektet under forudsætning af, at man på dette grund-
lag kan opnå den ansøgte zonetilladelse, idet der gennem en så-
dan fredning foreslås fastlagt nærmere retningslinier for områ-
dets anvendelse - herunder navnlig sikring af offentlighedens ad-
gang til den del af ejendommen, som ikke medgår til hotelprojek-
tet.

c
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Såfremt projektet ikke kan gennemfØres på grundlag af den
foreslåede fredning, har byrådet udarbejdet og vedtaget et for-
slag til partiel byplanvedtægt nr. 8 for "Klintegården", som i
henhold til miljØministeriets cirkulære af 14.12.1976 om ikraft-
trædelses- og overgangsbestemmelser i medfØr af kommuneplanlo-
ven påregnes indsendt til PlanstyreIsen samtidig med frmlæggel-
sen.

, Byrådet oplyser endvidere, at man har accepteret et til-
bud om salg fra ejeren af matr.nr. 4 g m.fl. Nostrup by, Raklev
sogn, der udgØr områdets syd-Østlige del, idet en betingelse for
kommunal overtagelse er, at ejeren fr. Vibeke Larsen eller dennes
søster Gerda Larsen på livstid skal have rådighed over de nævnte
matrikelnumre, som derfor indenfor dette tidsrum skal være und-
taget fra de foreslåede bestemmelser om offentlig adgang.

Endelig har byrådet erklæret sig villig til at foretage æn-
dring af RØsnæsvejens længde- og tværprofil med henblik på en
forbedring af oversigtsforholdene omkring den eksisterende ad-
gang fra "Klintegården", således at denne adgang kan bevares.

På fredningsplanudvalgets mØde den 14.1.1977 blev der truf-
fet beslutning om at gennemfØre den af byrådet tilbudte frivil-
lige fredning med et indhold svarende til indholdet af ovennævn-
te forslag til partiel byplanvedtægt nr. 8.

På denne baggrund har amtsrådets udvalg for teknik og mil-
jø besluttet at meddele zonetilladelse til gennemfØrelse af det
ansøgte hotelbyggeri på betingelse af, at restejendommen åbnes
for offentlighedens adgang til ophold, badning o.lign., og at
der på restejendommen ikke udfØres anlæg eller bebyggel~e ud over
hvad der tilgodeser en sådan offentlig benyttelse.

•
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Betingelserne vil ved amtsrådets foranstaltning blive ting-
lyst på ejendommen med ovennævnte tidsbegrænsede forbehold for
så vidt angår den syd-Østlige del.

Endvidere meddeles undtagelse fra adgangsbestemmelserne
for RØsnæsvejen således, at den bestående overkØrsel til land-
brugsejendommen kan benyttes på betingelse af, at der foretages
regulering af RØsnæsvejen således som foreslået".

Der har den 11. februar 1977 været afholdt mØde dels på ejendom-
men dels på Kalundborg rådhus med deltagelse af repræsentanter for Ka-
lundborg kommune, ejeren af lØbe nr. 2, matr.nr. 4 g m.fl., ekspedi-
tionssekr. fr. Vibeke Larsen, der mØdte med lrs. Svenning Larsen, og
af sekretariatet for fredningsplanudvalget for Vestsjællands amt.

Repræsentanterne for Kalundborg kommune oplyste under mØdet bl.a.
at kommunen ved mundtlig aftale har erhvervet ejendommen lØbe nr. 2,
matr.nr. 4 ~ m.fl. Der er i hovedsagen enighed om vilkårene, men end-
nu ikke oprettet slutseddel eller skØde. Det er et vilkår i handelen,
at fr. Vibeke Larsen og hendes sØster fr. Gerda Larsen skal bevare
brugsretten til ejendommen resten af deres levetid mod en årlig afgift,
og at ejendommen, så længe denne brugsret består, ikke skal være åben
for almenheden. Kommunen har aftale med et konsortium som for egen reg-
ning vil opfØre et hotelkompleks og et afsnit med hotellejligheder, der
skal placeres på område B på kortet bilag 5 og område 1,2 og 3 på kor-
tet bilag 7. Aftalen med konsortiet går nærmere ud på, at det skal le-
je område A, B og C angivet på bilag 5 for 49 år, hvorfor disse områ-
der skal udstykkes og særskilt matrikuleres. Der foreligger et skitse-
projekt af kompleksets udformning og placering. Klintegårdens nuværen-
de bygninger vil blive nedrevet. Borgmester Hagemann-Petersen oplyste,
at kommunen ikke Ønsker sig tillagt erstatning i forbindelse med fred-
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ningens gennemfØrelse.
Ekspeditionssekr. fr. Vibeke Larsen og lrs. Svenning Larsen er-

klærede, at såfremt fredningen respekterer de rettigheder, der ved
overdragelsen til Kalundborg kommune forbeholdes den nuværende ejer og
hendes søster fr. Gerda Larsen, har de intet at indvende mod frednin-
gen eller kravat fremsætte i anledning af denne.

Fredningsplanudvalgets sekretariatsleder oplyste, at hotelpro-
jektet har været forelagt fredningsplanudvalget, der har godkendt det
og tilsluttet sig fredningssagens rejsning. Det er en betingelse, at
hotelprojektet udfØres i overensstemmelse med projektet. Enhver fra-
vigelse må forelægges fredningsplanudvalget.

Danmarks Naturfredningsforening har støttet fredningens gennem-
fØrelse.

Det er oplyst, at ejendommene lØbe nr. l og 3 ved 15. alm. vur-
dering pr. l5/ij1973 er vurderet under et til ejendomsværdi 1.6 mille
kr. og stuehusets værdi til 600.000,- kr., og at lØbe nr. 2 ved samme
vurdering er vurderet til ejendomsværdi 210.000,- kr. og grundværdi
121.200,- kr.

Der har mellem nævnets medlemmer været enighed om, at området ved
sin beliggenhed ud til kysten og dets landskabsformer rummer sådanne
landskabelige værdier, at det er bevaringsværdigt og egnet til at ud-
lægges til rekreativ udnyttelse for almenheden således,at formålene,
der er foreskrevet i naturfredningslovens § l, stk. l, nr. 2 kan reali-
seres.

Nævnet har derfor enstemmigt besluttet at gennemfØre den af Ka-
lundborg kommune begærte fredning ved at pålægge de under sagen ind-
dragne ejendomme den i konklusionen fastsatte fredningsservitut, hvis

tt indhold er tiltrådt af Kalundborg kommune og fredningsplanudvalget.
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Området, der fredes, fremgår af det kendelsen vedhæftede kort-
bilag.

Kalundborg kommune har ikke begæret erstatning i anledning af
fredningen.

T h i b e s t e m rne s--~---------------------
Ejendommene matr.nr. 4 e, 4 e, 4 z og 4 æ matr.nr. 4 n, 4 o,- - - - --

•
4 ~, 4 g, 4 ~, 4 ~, 4 t, 4 ~, 4 v, 4 ~ og 4 l samt matr.nr. 4 ~, 4 h,
4(1, 4 k,4 l og 4 ~ alle Nostrup by, Raklev sogn fredes.

Om fredningen gælder fØlgende bestemmelser:
Arealet pålægges status quo fredning således, at dets nuværende

tilstand med de nedenfor under III anfØrte undtagelser ikke må ændres
ved menneskelig indgriben.
I På de fredede arealer må ikke opføres bygninger herunder

tilbygninger af nogen art eller anbringes boder, skure, beboel-
sesvogne, herunder campingvogne, telte eller andre indretninger,r'

I

der kan tjene til ophold eller overnatning, opstilles master
eller lignende, bortset fra master til vejbelysning. Fremføring
af luftledninger er ikke tilladt.

På arealerne må ikke foretages ændringer af terrænet eller
terrænformerne, herunder ved gravning til udvinding af sand,
grus, sten eller andre råstofforekomster, ved påfyldning eller
planering. Nytilplantning eller -såning med træer og buske uden-
for eksisterende bevoksninger er ikke tilladt uden frednings-
nævnets samtykke. Den eksisterende bevoksning skal vedligeholdes
efter retningslinier godkendt af fredningsplanudvalgets sekre-
tariat.

II Det fredede areal udlægges som rekreativt område for offent-
ligheden, der har ret til færdsel til fods og til ophold også
på arealerne udenfor veje, stier og parkeringsarealer. I dag-
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III

timerne er det endvidere tilladt at opstille telte med en grund-
flade på indtil ca. 3m2•

Denne færdsels- og opholdsret skal dog ikke gælde ejendom-
mene matr.nr. 4 ~t 4 h, 4 !, 4 ~, 4 l og 4 ~ sålænge den hidti-
dige ejer ekspeditionssekr. cand.jur. Vibeke Larsen eller hendes
søster fr. Gerda Larsen har brugsret til disse ejendomme i hen-
hold til betingelserne ror ejendommenes overdragelse til Kalund~
borg kommune. Efter udlØbet af denne brugsret skal alene matr.nr.
4 l være undtaget for almenhedens færdsels- og opholdsret, og kun
så længe det på ejendommen opfØrte sommerhus benyttes som bolig.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på det ken-
delsen vedhæftede kortbilag som område B markerede areal opfØres
det af Kalundborg kommunalbestyrelse og fredningsplanudvalget
godkendte hotel med tilhØrende hotellejligheder, restauration~ ca-
feteria, svØmmebassin, parkeringsareal og andre til et sådant an-
læg hØrende faciliteter. Ændringer i dette projekt eller i an-
lægget efter dets udfØrelse kræver forudgående godkendelse af

,

I fredningsnævnet. På samme område kan endvidere opfØres et mindre
~

udsalgssted (kiosk) og toiletbygning til betjening af offentlig-
heden. På det på samme bilag som område C markerede areal kan an-
lægges parkeringspladser samt efter aftale med fredningsnævnet
på område D mindre, indhegnede græsklædte arealer til parkering.
Campingvogne eller lignende indretninger må ikke anbringes på
parkeringspladser eller -arealer udover kortvarig parkering eller
benyttes til overnatning. Fredningen skal ikke være til hinder for,
at vejen, der fØrer over ejendommen fra RØsnæsvejen til kysten,
udvides og forbedres, dog kun så langt det er nØdvendigt af hen-
syn til tilkØrselen til hotellet, eller at der anlægges spadsere-
stier, det sidste såfremt det sker uden terrænregulering. End-



• 9.

,

videre kan vest for forannævnte vej i det som område E markere-
de areal foretages nØdvendig terrænregulering til anlæg af min-
dre boldbaner efter aftale med fredningsplanudvalgets sekreta-
riat. Desuden kan ved vejens udmunding i RØsnæsvejen udlægges
de nØdvendige arealer til fornØden sikring af trafikken. Be-
lysningsanlæg på veje, stier og parkeringspladser kan etableres
med en udformning og i et omfang, som kan godkendes af fred-
ningsplanudvalget.

Ud for arealet kan anlægges en badebro med de i henhold til
anden lovgivning nØdvendige tilladelser, når anlægget ikke er
til hinder for almenhedens færdselsret på strandbredden i hen-
hold til naturfredningslovens § 54, og anlæggets udformning god-
kendes af fredningsplanudvalget.

Fredningen er ikke til hinder for, at de på kortbilaget
som område A, B og C markerede arealer udstykkes som særskilt
ejendom med henblik på langtidsudlejning til ejerne af det pro-
jekterede hotel m.m. Anden udstykning er ikke tilladt. Den så-
ledes udstykkede ejendom skal sammen med hovedejendommen stedse
forblive i Kalundborg kommunes eje.

Fredningen er ikke til hinder for, at det på matr.nr. 4 l
Nostrup by, Raklev sogn eksisterende sommerhus, der er opfØrt
med statsministeriets tilladelse ved skrivelse af 5/5 og 28/9

1955, jfr. den på ejendommen d. 14/10 1955 tinglyste deklaration
bibeholdes efter ophØret af frk.nerne Vibeke og Gerda Larsens
brugsret til ejendommen. E nhver genopfØrelse og om- eller til-
bygning af sommerhuset kræver forudgående tilladelse fra fred-
ningsnævnet, jfr. naturfredningslovens § 46, stk. 5. I tilfælde
af nedrivning kan ny bebyggelse ikke forventes godkendt ind-
rettet til beboelse.
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Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vestsjællands amts
nordlige tredningskreds og tredningsplanudvalget for Vestsjællands
amt.

Nærværende afgØrelse kan i medfØr af naturfredningslovens S 24.
stk. 2, inden 4 uger fra modtagelse af meddelelse om kendelsens af-
sigelse indbringes for overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 KØ-
benhavn V. at ejerne og de Øvrige i naturfredningslovens § 22, stk. 1,
nr. 1-6 nævnte personer og myndigheder •

• 4~'(~ij; - ./.
~t?J ~

Henning~ielsen.
~y~~&&~,

Holger Frederiksen.

servitut V t... ,~ rsom
Begæres tinglyst ;På matr.nr. ~ E" 4 !!:, 4 ~ og 4 æ matr.nr.

'"4 !l, 4 o, 4 E, 4 51, 4 .r, 4 §., 4 t, 4 ~, 4 Y., 4 ~ og 4 :i samt matr
nr. 4 ~, 4 h, 4 !, 4 k, 4 l og 4 m alle Nostrup by, Raklev sogn,

~ forud for alle andre byrder og hæftelser.

,. . ,d. 30/6 1977.e'

Bjarne Jensen.

hdf~rt I dagbogen fw Kalu.Ae",
·~:~l.(i"1~.d~n -; .nJU lS~I!'
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Stads-og havneingeniøren
Fredning - Klinfegården
oversigtspIon 1:4000
nr. F-Bpk-2
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Frednlngen.vnet for VestaJmllands ~ til orientering
amt. nordlige frednlng.kred.
adr. Dommerkontoret, 80fleveJ 4, Holblek

Ilt.nr. II 43 42 11

REG ND 06 'f03.000
• ~ Holbæk, den 27/2

Fr.J.nr. 10 B 119 90

glende bebyggelse pi l18tr.nr. 4 c Nyrup by, Raklev, -K1integlrden·,
Kalundborg kommune.

19 90

Denne ejendom tilhører Kalundborg kommune og er ved nævnets kendelse af
17/6 1977 om fredning af KlintegArden m.fl. ejendomme fredet således, at
ejendommens tilstand ikke må ændres ved menneskelig indgriben, og at byggeri
var forbudt .

Den 19/12 1985 meddelte Fredningsnævnet (j.nr. F 178 B/85) Kalundborg
kommune tilladelse til at anvende et ca 9 tdr. land stort landbrugsareal på
ejendommen til jobskabelsesprojekt med biodynamisk grøntsagsdyrkning, samt i
tilknytning hertil at opsætte et drivhus på ca. 100 m2 og at opføre en midler-
tidig mandskabsbygning på ca. 44 m2 i overensstemmelse med et fremsendt pro-
jekt.

Vestsjællands Amtskommune, der var påtaleberettiget efter fredningskendel-
sen, tillod den 1/11 1985 det ansøgte for en 3 årig periode.

Ved skrivelse af 11/11 1990 til Amtskommunen har Kalundborg kommune ansøgt
om forlængelse af dispensationsperioden op til 10 år.

Kommunen har oplyst, at beskæftigelsesprojektet stadigt fortsætter for et
år ad gangen, og at der ikke for tiden er hensigt om at ændre derpå.

Amtskommunen har udtalt, at man ikke har noget at indvende mod den ansøg-
te forlængelse, så længe beskæftigelsesprojektet fungerer.

i anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, stk.l for sit vedkommende bibeholdelse af den nævnte areal-
anvendelse og af drivhus og mandskabsbygningen for tiden indtil 31/10 1998.

Tilladelsen bortfalder dog forinden, hvis beskæftigelsesprojektet ophører
i den nævnte periode.

Det påhviler kommunen at søge eventuel fristforlængelse i nævnet i så god
tid, at nævnets afgørelse kan foreligge inden den nævnte frists udløb.

Nævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ansøgeren, Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands amtsråd,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Et eksemplar af afgørelsen ansøgeren, Kalundborg
kommune.

•

~ejøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 9. \\ \ (,{.. 00 \ \
Akt. nr.



Fredningsnævnet for Vestsjællands
amts nordlige fredningskreds

adr. Dommerkontoret, Sof,eveJ 4, Holbæk
Ilt. nr. 03 43 4211

KOPI TIL
ORIENTERING

REG.NR. bL\o3,OG
4300 Holbæk, den '6/ l O 19 92

Kalundborg kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 50
4400 Kalundborg

Fr. j. nr. 76 C /19 92

Modtaget i
3kov- og NaturstVrelsen

. -3 OKT. ~392

Angående anlæg af cykelsti over matr.nr. l ~ og l !!. Nostrup by, Raklev, og matr.nr. 4
E" 4 ~ og 4 .9. Nostrup by, Raklev, beliggende i Kalundborg kommune.

Ved brev af 24/3 1992 (j.nr. 742291/o5.o4.00P20) til Vestsjællands amtskommune, af
amtskommunen videresendt hertil, har Kalundborg kommune, Teknisk Forvaltning,
ansøgt om tilladelse til etablering af en cykelstirute (etape 2) over kommunens

_ ovennævnte ejendomme, hvor ruten passerer fredede områder.
Matr.nr. l ~ og 1 !!. Nostrup omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 8/11

1971.
Matr.nr. 4 E" 4 ~ og 4 .9. omfattes af kendelse, afsagt af nærværende fredningsnævn

den 17/6 1977.
Ifølge fredningsbestemmelserne i begge kendelser er de omhandlede områder blandt

andet udlagt som rekreative opholdsarealer for offentligheden med ret til færdsel til
fods.

Nævnets tilladelse efter naturfredningslovens § 34, stk. l, er derfor nødvendig.
Da sagen er modtaget i nævnet før den 1/7 1992, hvor lov om naturbeskyttelse er

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

Det fremgår af sagen, at cykelstiruten skal forløbe ad eksisterende grusveje og
trampede stier, og at etableringen af ruten således kan ske uden anlægsarbejder.

Det fremgår videre af sagen, at opsætning af enkelte beskedne skilte til markering
af cykelstirutens forløb kan blive nødvendig.

Vestsjællands amtskommune har ved sagens fremsendelse udtalt, at amtskommunen
ikke har bemærkninger til etableringen, der ikke anses uforenelig med frednings-
bestemmeisen eller i strid med fredningens formål.

Nævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening,
der har tilsluttet sig amtskommunens udtalelse.

I anledning af ansøgningen tillader nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l for sit vedkommende den ansøgte etablering af c~kelstiruten over de
nævnte ejendomme i overensstemmelse med det fremsendte projekt på vilkår, at
anlægsarbejder ikke udføres, og på vilkår, at udformning og placering af eventuel

skiltning af ruten i de fredede områder skal godkendes af Vestsjællands amtskommune.



• Hvis enighed mellem Vestsjællands amtskommune og kommunen ikke opnås herom,
vil spørgsmålet herom være at forelægge Fredningsnævnet for Vestsjællands amt,
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved, til afgørelse.

I sagens behandling har deltaget alle 3 nævnsmedlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.
Nævnets tilladelse bortfalder efter naturfredningslovens § 64a, hvis den ikke er

udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af adressaten for nævnets afgørelse, af offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender
klagen til Naturklagenævnet.

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

Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Kopi af dette brev er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Slots marken 13, 2970

Hørsholm, Vestsjællands amtsråd, Alleen 15, 4180 Sorø, (j.nr. 8-70-53-4-323-006-1992),
Naturfredningsrådet, Slots marken 13, 2970 Hørsholm, og Danmarks Naturfrednings-
forening, Nørregade 2, 1165 København K. (j.nr. 0111-261).

formand .

•
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Kalundborg Kommune 

Vej, Ejendom og Affald 

Holbækvej 141B 

4400 Kalundborg 

 

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

        FN-VSJ-54/2019 

       MST-511-01210 

 
        Den 20. september 2019  

 

        

 

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

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

ningen fremgår: 

 

”… 

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

delse fra Kalundborg by til Bjørnstrup.  

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

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

  

Område 1: 
 Fredningens vedrører: Klintegården 

 Afgørelser - Reg. nr.: 06403.00 

 Dato: 17-06-1977 

 Matrikel nr.: 4c og 6ab 

 Ejere: Kalundborg Kommune  

  

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

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

at kunne realisere projektet. 

  

Område 2: 
  

 Fredningen vedrører: Barnes Banke 

 Afgørelser - Reg. nr.: 02798.00 

 Fredningsnævnet: dato 25-06-1962 

  

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

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

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

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

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

skes dispensation fra dette fredning. 

…” 

  

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

 

”… 

Som aftalt fremsendes det efterspurgte matrikelbetegnelser. 

  

Område 1: 
Matrikel nr.:4c 

Ejerlavsnavn: Nostrup By, Raklev 

og  

Matrikel nr.:6ab 

Ejerlavsnavn Nostrup By, Raklev 

  

Område 2: 
Matrikel nr.:3di 

Ejerlavsnavn: Ulstrup By, Røsnæs 

og 

Matrikel nr.:3i 

Ejerlavsnavn Ulstrup By, Røsnæs 

…” 

  

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

 

”… 

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

bindelse til Røsnæs 

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

Vestsjælland om anlæggelse af cykelstiforbindelse indenfor fredningerne af Klintegården 

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

 

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

til naturbeskyttelse og landskabelige forhold, jf. fredningernes bestemmelser: 

 

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

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

rende matrikelskel og ind på den fredede matrikel nr. 4c, Nostrup By, Raklev. 

 



KOPI  

 

Side 3 af 11 
 

 
 

 
I fredningskendelsen afsagt 17-06-1977 (jf. https://www2.blst.dk/nfr/06403.00.pdf) indgår en 

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

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

adgang til ophold.  

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

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

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

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

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

omfang, som kan godkendes af fredningsplanudvalget. ” 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

arealer til fornøden sikring af trafikken.” 

 

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

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

dispensere til anlæggelsen af den konkrete cykelsti:  

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

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

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

de trafikanter. 

 

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

1,8 fællessti og 0,5 m rabat.  

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

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

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

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

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

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

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

ningsnævnets samtykke” 

 

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

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

 

 
…” 

 

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

 

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

naturbeskyttelseslovens §33 stk. 4. 

  

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

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

det modsatte. 

  

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

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

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

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

de pågældende to områder – Område 1 og Område 2. 

  

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

ning vedr. Klintegården af 17. juni 1977. 

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

fredede areal er udlagt som rekreativt område.  

 

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

rende vej. 

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

ningen vedr. Barnes Banke. 

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

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

plantning mv. 

  

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

strup angivet med en rød prik. 

 

Kortudsnit vedr. ”Område 1”  

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

angivet med en rød prik.  

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

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

med skravering. 
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Kortudsnit vedr. Område 2:  

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

 

 
  

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

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

m) mellem Røsnæsvej og fredningens afgrænsning:  

  

 
 

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

område 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 

...” 

  

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

fremsat nogen bemærkninger. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

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

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

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

 

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

stk. 1. 

 

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

66, stk. 2. 

 

 

 

Rolf Dejløw                                                    Ole Stryhn                                             Mads Olsen 

Formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-

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

ret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

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

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kalundborg Kommune 

Vej, Ejendom og Affald 

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg 

 

Att. Ingeniør Ahmad Hamed Al-Maktoub 

Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk  

 

     FN-VSJ-080-2019 
     MST-2020-10299 

 
     Den 8. april 2020   

 

   

I mail af 24. september 2019 har Kalundborg Kommune ansøgt om dispensation til at benytte to are-

aler til midlertidig arbejdsplads i forbindelse med anlæg af en cykelsti fra Kalundborg til Bjørnstrup. 

Fredningsnævnet meddelte den 20. september 2019 tilladelse til etablering af cykelstien. I en mail af 

25. september 2019 oplyste kommunen, at de midlertidige arbejdspladser ønskes anlagt inden for 

fredede områder i en brugsperiode fra oktober 2019 til august 2020 på matrikel nr. 4c og 6ac begge 

Nostrup By, Raklev, som begge henligger som et græsareal syd for Røsnæsvej, op til anlægsområdet. 

Størrelsen af arbejdspladserne er oplyst til på matr.nr. 4c at være 20x20 meter og på matr.nr. 6ac 

19x130 meter. Græsareal på matrikel nr. 6ac er en del af Kalundborg Golfbane. Endvidere ønskes 

benyttet matrikel nr. 3di og 3i begge Ulstrup By, Røsnæs, som begge henligger som græsareal syd 

for Røsnæsvej, op til anlægsområdet. Arbejdsarealerne er oplyst til at være placeret langs anlægsom-

rådet 

  

I en mail af 1. november 2019 oplyste landskabsarkitekt Birgitte Kofod Møller, at kommunen i for-

bindelse med etablering af cykelstien har registreret en ny overdrevsnatur på golfbanen på nogle af 

de strækninger, kommunen ville anvende som arbejdsareal og midlertidigt depot. Kommunen ønsker 

derfor at udvide arbejds- og depotareal på matr.nr. 4c Nostrup by til 70 x 70 m. Arealet forventes at 

skulle benyttes fra 1. november 2019 til 1. marts 2020. 

 

I mail af 14. november 2019 oplyste kommunens vejafdeling, at det i Nostrup by hovedsageligt er 

matr.nr. 4c Nostrup by, som man ønsker at benytte som arbejdsareal, og at man sandsynligvis også 

får brug for et lille arbejdsareal på matr.nr. 6a mellem det ny overdrevsområde og Nostrupvej. Kom-

munen ønsker fortsat at have et arbejdsareal på matr.nr. 3di og 3i begge Ulstrup by. 

 

I mail af 20. december 2019 oplyste kommunens vejafdeling, at byggepladsen på matr.nr. 3di Ulstrup 

by er på ca. 750 m2, og at der langs med matr.nr. 3i Ulstrup by vil være behov for en arbejdsplads i 

forbindelse med sideudvidelse af den eksisterende vej svarende til ca. 5 m ind på den fredede matrikel. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har i en mail af 15. januar 2020 udtalt: 

 

”… 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk
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DN Kalundborg har ingen indvendinger mod de midlertidige arbejdsarealer, såfremt det ikke 

er muligt at placere arbejdspladserne udenfor fredede områder og såfremt der stilles garanti 

for en 100 % reetablering af arealerne. 

…” 

 

Fredningsnævnet har den 6. januar 2020 og på ny den 11. marts 2020 anmodet Miljøstyrelsen om en 

udtalelse. 

 

Miljøstyrelsen har den 13. marts 2020 udtalt: 

 

”… 

Fredningsnævnet har med mail af 11. marts 2020 anmodet Miljøstyrelsen om teknisk bistand 

jf. naturbeskyttelseslovens §33 stk.4. 

 

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

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

det modsatte. 

 

I forhold til nævnets opsummering af sagen i mail af 11. marts, skal Miljøstyrelsen for så vidt 

angår matr.nr. 4c Nostrup by, Raklev samt matr.nr. 3di og 3i Ulstrup by, Røsnæs henvise til 

styrelsen tidligere svar af 26. juli 2019.  

 

Det fremgår af korrespondancen, som nævnet har medsendt i mail af 6.1.2020, at Kalundborg 

Kommune nu søger om tilladelse til etablering af et arbejdsareal på matr. 6ac. Arbejdsarealet 

vil ifølge korrespondancen udgøre et areal på 19x130 meter og være beliggende nord for Røs-

næsvej op til anlægsområdet. Miljøstyrelsen er ikke orienteret om den konkrete beliggenhed, 

idet der ikke er fremsendt kortmateriale i sagen. 

 

På nedenstående kort er den pågældende matrikel markeret med rødt, mens fredet areal er 

markeret med skravering: 
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Som det fremgår af kortet, er den pågældende matrikel 6ac Nostrup by, Raklev ikke fredet.  

 

Miljøstyrelsen har på det foreliggende grundlag ikke yderligere bemærkninger til sagen ud 

over det, der allerede er tilkendegivet i styrelsens udtalelse af 26. juli 2019.  

…” 

 

Miljøstyrelsen har den 26. juli 2019 udtalt i forbindelse med ansøgningen om etablering af cykelstien:  

  

”… 

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

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

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

umiddelbart op til fredede arealer syd for Røsnæsvej. Nedenfor refereres således til de pågæl-

dende to områder – Område 1 og Område 2.    

 

Område 1  

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

vedr. Klintegården af 17. juni 1977.  

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

fredede areal er udlagt som rekreativt område.   

  

Område 2  

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

rende vej.  

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

vedr. Barnes Banke.  
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Af fredningsbestemmelserne fremgår det, at der er forbud mod enhver foranstaltning, der kan 

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

plantning mv.    

 

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

strup angivet med en rød prik.  

  

Kortudsnit vedr. ”Område 1” 

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

givet med en rød prik.   

Fredet areal er vist med skravering ... Nedenfor er desuden gengivet et Ortofoto af vejstræknin-

gen (sommer 2018); fredningen er også hér vist med skravering. 

 

 
 

Kortudsnit vedr. område 2: 

Fredet areal vist med skravering ... 
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Der henvises i ansøgningen fra Kalundborg Kommune (af 21. juni 2019) til, at cykelstien på 

denne strækning kan etableres udenfor det fredede område. 

 

Som det fremgår af nedenstående Ortfoto (sommer 2018) er der en vis afstand (omkring 10 m) 

mellem Røsnæsvej og fredningens afgrænsning: 
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Område 2, som beskrevet ovenfor, er beliggende i umiddelbar tilknytning til Natura 2000om-

råde 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.  

Det fremgår ikke af det tilsendte materiale, hvorvidt kommunen har forholdt sig til Natura 2000-

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

 

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

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

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

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

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

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

områder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller 

ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.    

 

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  

...”    

 

Den 11. marts 2020 har Kalundborg Kommune meddelt, at der forventes et jorddepot på matr.nr. 4c 

Nostrup by, Raklev på 30x50 meter, og at perioden, hvor arbejdsarealerne vil være i brug, er fra 

april - august 2020. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet bemærker, at matr.nr. 6ac Nostrup by, Raklev ikke er omfattet af fredningen. 

 

Den ansøgte brug af arealer på matr. nr. 4c Nostrup by, Raklev og 3di og 3i begge Ulstrup by, Røsnæs 

i forbindelse med anlæg af en cykelsti, hvortil fredningsnævnet har meddelt dispensation den 20. 

september 2019, vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne om bl.a. forbud mod terrænæn-

dringer og forbud mod, at udsigten over Kalundborg Fjord hindres eller skæmmes. Fredningsnævnet 

lægger herved vægt på, at der alene er tale om arbejder af midlertidig karakter.  

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler heller ikke mod at give dis-

pensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dis-

pensation til, at de i ansøgningerne angivne arealer på matr.nr. 4c Nostrup by, Raklev, matr.nr. 3di 

og 3i begge Ulstrup by, Røsnæs, i perioden april - august 2020 må anvendes som arbejdsarealer i 

forbindelse med anlæg af en cykelsti fra Kalundborg til Bjørnstrup. Det er et vilkår, at de til arbejds-

arealer anvendte arealer, efter at cykelstien er udført, retableres til samme stand, som før arbejdet blev 

påbegyndt. 

 

I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljømi-

nisteren udpegede medlem Rolf Dejløw, og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem Mads 

Olsen. 

 

 

Ole Stryhn 

 formand 



Side 7 af 7 
 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og  

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

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

gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

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

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

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


 KOPI  

Kalundborg Kommune 

Vej, Ejendom og Affald 

Holbækvej 141 B 

4400 Kalundborg 

 

Att. Ahmad Hamed Al-Maktoub 

Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk       
       
       
       
       
   
     

        FN-VSJ 022-2020 

        MST 2020-10483 
 
        Den 23. april 2020 

    

 

        

 

Ved mail af 11. marts 2020 har Kalundborg Kommune ansøgt om dispensation til at etablere et ned-

sivningsbassin mv. på matr.nr. 4c Nostrup by, Raklev.  

 

I ansøgningen hedder det: 

 

I forbindelse med anlæg af ny stiforbindelse fra Kalundborg til Røsnæs ønsker vi at ansøge 

om dispensation fra fredning. 

 

I den sydvestlige del af markarealet ved Klintegårdsvej er der en naturlig lavning, hvor vi øn-

sker at anlægge et åbent nedsivningsbassin for vejafvanding fra Røsnæsvej. Der anlægges en 

ny ledning fra Røsnæsvej og ned til det ny bassin i en afstand på 273m. Selve bassinet skal 

dække 300 m² i lavningen, og skal være 65 cm dyb. Se nedenstående skitsetegning. 

  

Matrikel nr.: 4c - Ejerlavsnavn: Nostrup By, Raklev 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Ahmadhamed.al-maktoub@kalundborg.dk
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Derudover har Kommunen d. 25. september 2019 ansøgt om at anvende markarealet på matri-

kel 4c som arbejdsareal og midlertidigt jorddepot, som forventes at være ca. 50x30m, brugs-

periode fra april til august 2020.  

 

Vi har endnu ikke modtaget en endelig afgørelse fra fredningsnævnet på dette. Se også ved-

hæftet skitse over placering af det midlertidigt arbejdsområde.  
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Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har i en mail af 30. marts 2020 udtalt: 

 

DN Kalundborg finder placering af et 300 m2 åbent nedsivningsbassin det påtænkte sted, som 

værende ideelt rent landskabeligt set (se vedlagte foto). 

  

Med en dybde på 65 cm og den påtænkte pænt store arealflade tænker vi, at bassinet kan/vil 

bidrage til en øgning af biodiversiteten. 

  

Med hensyn til afdækning af, om der kan opstå en mulig forurening i lavningen / vejsalt og 

oliebelastning fra Røsnæsvej tænker vi, at Fredningsnævnet kan stille forslag/krav om f.eks. 

en årlig måling heraf de første 3 år. 

  

Etablering af en 273 meter ”ledning” fra Røsnæsvej til lavningen har vi ingen indvendinger 

imod, såfremt arealet reetableres efter endt nedgravning 
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af 3. april 2020 fra Miljøstyrelsen: 

 

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

naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.   

  

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om tek-

nisk bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen anbefaler en dispensation 

til det ansøgte eller det modsatte.  

  

Der søges om dispensation til at anlægge et åbent nedsivningsbassin, anlæggelse af ny ledning 

og anvende markarealet som arbejdsareal og midlertidigt jorddepot på matr.nr. 4c Nostrup by, 

Raklev.   

  

Det ansøgte etableres på et areal omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 17-06-1977 om 

fredning af Klintegården.  

  

Følgende er uddrag af fredningsbestemmelserne:  

  

Arealet pålægges status quo fredning således, at dets nuværende tilstand med de nedenfor 

under III anførte undtagelser ikke må ændres ved menneskelig indgriben. (…)  

  

På arealerne må ikke foretages ændringer af terrænet eller terrænformerne, herunder ved 

gravning til udvinding af sand, grus, sten eller andre råstofforekomster, ved påfyldning el-

ler planering. (…)  

  

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor det overskydende jord skal placeres.   
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På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skrave-

ring. Kortet kan eventuelt benyttes i afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, 

stk. 1 (kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil).  

 

  
  

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at 

det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesom-

råde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i natur-

beskyttelseslovens bilag 5.  

  

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.  

  

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.   
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Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Etablering af et nedsivningsbassin på 300 m2 og med en dybde på 65 cm samt en 273 meter lang 

nedgravet vandførende ledning fra Røsnæsvej til bassinet på det ansøgte sted findes ikke at være i 

strid med fredningsbestemmelserne, ligesom de i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 nævnte 

forhold ikke taler mod at give dispensation.  

 

Under hensyn hertil meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, di-

spensation til det ansøgte på vilkår om, at der sker retablering efter nedgravningen af ledningen, og 

at den overskydende jord bortfjernes fra det fredede areal. 

 

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

66, stk. 2. 

 

Fredningsnævnet opfordrer kommunen til at føre kontrol med, at bassinet ikke forurenes af vejsalt, 

olie eller andre urenheder fra vejvandet. 

 

Med hensyn til den del af ansøgningen, der vedrører midlertidig arbejdsareal og jorddepot, er denne 

behandlet under sagsnr. FN-VSJ 80/2019. 

 

I sagens behandling har medvirket fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af Miljømi-

nisteren udpegede medlem Rolf Dejløw og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem Mads 

Olsen. 

 

 

Ole Stryhn 

Formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

 offentlige myndigheder,  

 en berørt nationalparkfond,  

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og  

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

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

gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

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

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

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