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Overfredningsnævnets afgørelse

af 24. november 1980

om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lej-
re kommuner, Roskilde amt (sagerne nr.
2427/79 og 2443/79).

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds
har den 20. juni 1979 afsagt kendelse om fredning af ca.
17 ha af ejendommen Gundestedgård, der ;igger nordøst for
Kirke-Hvalsø by i Hvalsø kommune. Fredningen har til formål
at bevare nogle landskabeligt værdifulde mosesøer og disses
omgivelser i deres nuværende tilstand. Fredningssagen er
rejst i januar I 1979 af Danmarks Naturfredningsforening efter
anmodning fra ejendommens ejer, der har givet afkald på fred-
ningserstatning.

Fredningsnævnet har dernæst den 14. november 1979 af-
sagt kendelse om fredning af ca. 1.100 ha beliggende nord og
øst for Kirke-Hvalsø by i Hvalsø kommune og - for ca. 17 ha's
vedkommende - i Lejre kommune. Kendelsen omfatter 78 ejendom-
me helt eller delvis. Fredningen har til formål at sikre
arealerne opretholdt i deres nuværende tilstand, overvejende
som landbrugsarealer, således a~ de landskabelige værdier, der
er knyttet til området, kan fastholdes, og således at områd~t
sammen med de tilgrænsende fredede områder kan komme til i
overensstemmelse med regionplanen at tjene som udflugtsområ-



2 .

,
~

der for beboerne i hovedstadsområdet. Fredningssagen er rejst
i 1976 af det daværende fredningsplanudvalg for hovedstadsom-
rådet og er efter udvalgets nedlæggelse videreført af hoved-
stadsrådet med Danmarks Naturfredningsforening som medrekvi-
rent.

I området, der er omfattet af kendelsen af 14. novem-
ber 1979, indgår ca. 145 ha vest for landsbyen Kisserup, som
tidligere har været inddraget under en fredningssag. Denne
sag blev afsluttet med overfredningsnævnets kendelse af 2. au-
gust 1968, hvorved 'den begærede fredning afvistes. Det frem-
går af kendelsen, at begrundelsen herfor væsentligst var uvis-
heden om, i hvilket omfang de øvrige på egnen påtænkte fred-
ninger ville blive gennemført, således at der dengang ikke
fandtes tilstrækkelig anledning til at følge fredningspåstan-
den.

I 1969, 1972 og 1973 gennemførtes fredningerne af
henholdsvis arealer ved Skov Hastrup og Særløse, Åstrup gods
og Ledreborg gods. Sammen med den i 1965 gennemførte fred-
ning af Sonnerupgård omslutter disse fredninger det område,
der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 14. november
1979, således at grænsen for dette område i vid udstrækning
er sammenfaldende med grænsen for de tidligere fredninger.

Fredningsnævnets kendelse af 20. juni 1979 er påkla-
get tiloverfredningsnævnet af Hvalsø kommune. Kendelsen af
14. november 1979 er forelagt overfredningsnævnet til ef ter-
prøvelse i henhold til naturfredningslovens § 25 og er for så
vidt angår fredningens omfang og indhold tillige påklaget til
overfredningsnævnet af 40 af de berørte ejere, Hvalsø kommune,
Roskilde amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening.

De fleste af de ankende ejere har ønsket frednin-
gen opgivet som værende unødvendig i betragtning af den al-
mindeligt gældende lovgivning. Andre af de ankende ejere
har vel kunnet tilslutte sig en fredning, men har ønsket
fredningsbestemmelserne ændret på forskellige punkter, navn-
lig således at der ikke skal indhentes dispensation fra fred-
ningen til opførelse af landbrugsbyggeri, som opfylder bygge-
lovgivningens forskrifter, og således at fredningen ikke bli-
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'fer til hir...der for Cifluringelse at' vindmøller og dXE.~nin~ af
gran til juletræer. En del af ejerne har uanset det alminde--~lige indhold af fredningen, som måtte blive bestemt, ønsket
tilladelse til at foretage forskellige nærmere angivne for-
anstaltninger (byggeri, tilplantning, fjernelse af beplant-
ning, råstofindvinding m.v.), og enkelte ejere har ønsket
mindre korrektioner af fredningens afgrænsning. Ejeren af
ejendommen matr.nr. 8 ~' Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hvalsø, har
således med anbefaling fra Hvalsø kommune ønsket de sydligste
ca. 10 ha af ejendommen udtaget af fredningen, så at der kan
indvinde s grus fra dette areal, der ligger i forlængelse af
grusgravningsarealer uden for fredningsområdet.

Hvalsø kommune har anbefalet begge fredninger gen-
nemført, men har ønsket kendelsen af 14. november 1979 ændret,
så at fredningen ikke vil hindre hverken en planlagt forlæg-
ning af landevej nr. 522 øst om Kirke-Hvalsø by, en forlæg-
ning af landevej nr. 523 i den sydlige del af fredningsområ-
det eller en mindre vejforlægning på Buske avlsgårds jorder.
Kommunen har herved lagt særlig vægt på, at netop den linie-
føring for landevej nr. 522, som amtskommunen med kommunens
tilslutning har besluttet, bliver accepteret i fredningsken-
delsen. Kommunen har endvidere i enighed med ejeren af Buske
avlsgård ønsket fredningsgrænsen øst for Kirke-Hvalsø by
ændret, så at en mindre del af ejendommen allerede nu kan
inddrages under byzone til erhvervsformål og en anden mindre
del af ejendommen senere kan anvendes til boligbebyggelse ved
en muligt nødvendig udbygning af byen. Kommunen har ved sin
anbefaling af fredningerne iøvrigt lagt vægt på, at der sene-
re skal kunne etableres parkeringspladser og stier i området,
og har efter sin endelige påstand alene ønsket den ændring af
kendelsen af 20. juni 1979, at der muliggøres anlæg af en
regionalsti på den sydvestlige del af ejendommen Gundested-
gård. Der er endvidere enighed mellem kommunen og ejeren om,
at fredningen af Gundestedgård eventuelt kan udvides til at
omfatte hele ejendommen, hvis det samtidig bestemmes, at der
fortsat kan drives campingvirksomhed på det til campering hid-
til benyttede areal, og at dette areal - såfremt campingplad-
sen nedlægges - derefter kun må anvendes til nyttehaver
o.lign.

Roskilde amtskommune har ligeledes påstået kendelsen•
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af 14. november 1979 ændret, så at landevejsforlægningerne
ikke hindres, og at den af amtskommunen besluttede liniefø-
ring for landevej nr. 522 udtrykkeligt accepteres i kendelsen,
uanset at anlægget af vejen ikke er ganske aktuelt.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet begge
fredninger gennemført, men ønsket den tilføjelse til kendel-
sen af 14. november 1979, at offentligheden skal have ret til
at færdAs på alle eksisterende veje og stier i området. Fore-
ningen ser helst, at landevej nr. 522 ikke tillades forlagt
gennem det fredede område, men kan subsidiært støtte de kom-
munale myndigheders ønske om vejens linieføring som værende
den mest skånsomme i landskabelig henseende.

Hovedstadsrådet har for overfredningsnævnet anbefa-
let begge fredninger gennemført som vigtige led i realiserin-
gen af regionplanens intentioner. Hovedstadsrådet har imid-
lertid ønsket fredningen afgrænset i overensstemmelse med
Hvalsø kommunes forslag og ønsket kendelsen udformet således,
at linieføringen for en forlagt landevej nr. 522 fastlægges
som ønsket af kommunen og amtskommunen.

Roskildeegnens Landboforening har udtalt sig imod
den af de kommunale myndigheder ønskede linieføring for lan-
devej nr. 522 og bl.a. henvist til, at landbrugsministeriet
i ,medfør af landbrugs loven har modsat sig denne linieføring
gennem god landbrugsjord. Den valgte linieføring må iøvrigt
anses for at være i strid med fredningens formål.

Samtlige grundejerforeninger i Hvalsø by har anbefa-
let fredningerne gennemført.

Danske Statsbaner har meddelt, at der kan forventes
fremsat et forslag til anlægslov vedrørende et yderligere
spor på banestrækningen Lejre-Holbæk.

I sagens behandling har deltaget 10 af overfrednings-
nævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at det omhandlede område rummer sådan-
ne landskabelige værdier af væsentlig betydning for almenhe-
den, at det bør undergives fredningsbestemmelser til sikring
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af, at disse værdier bevares.

Beslutningen om således at gennemføre de omhandlede
fredninger er truffet med 9 stemmer mod en. Mindretallet
har vel kunnet tiltræde en fredning af Gundestedgård, men' har
anset en videregående fredning for upåkrævet i betragtning
af regionplanen og den almindeligt gældende lovgivning.

Om fredningen s afgrænsning bemærkes herefter enstem-
migt:

Fredningen findes at burde udstrækkes til at omfatte
Gundestedgårds jorder i deres helhed, således at der skabes
sikkerhed for, at den del af ejendommen, som i dag anvendes
til stationær campering, ikke ved et eventuelt ophør af denne
arealanvendelse overgår til en væsentlig ændret benyttelse.

Det areal under Buske avlsgård på knap 10 ha, som
efter kommunens ønske og med hovedstadsrådets tilslutning i
nær fremtid agtes overført til byzone med henblik på erhvervs-
bebyggelse, findes allerede nu at burde udgå af fredningen.
Fredningen findes derimod i øvrigt at burde omfatte hele Buske
avlsgård, men således at de arealer, der ligger sydvest for
den af fredningsplanudvalget oprindeligt ønskede frednings-
grænse over ejendommen nord for jernbanen, umiddelbart udgår
af fredningen i den udstrækning, hvori der tilvejebringes 10-
kalplan, der inddrager arealerne under byzone. Der er ved
beslutningen herom lagt vægt på, at fredningen ikke bør hindre
en vis mindre udbygning af Kirke-Hvalsø by mod nordøst, hvis
en sådan udbygning ønskes af kommunen, at denne byudvikling
efter det oplyste ikke kan forventes før udløbet af den nu-
gældende regionplans gyldighedsperiode, at den besluttede
endelige fredningsgrænse har en betydelig bedre landskabelig
be~rundelse end den i fredningsnævnets kendelse fastlagte
grænse, og at der ved lokalplanlægningen til sin tid må for-
ventes taget hensyn til arealernes beliggenhed ud mod et fre-
det område. Arealet er vist med særlig sig?atur på kortet,
der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse.

Fredningen findes endvidere at burde udstrækkes til
at omfatte DSB's arealer gennem området, men således at fred-
ningen ikke gør indskrænkninger i anvendelsen af disse area-
ler til baneformål og heller ikke hindrer anlæg af et yderli-
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gere banespor uden for det nuværende baneareal.

Ejendommen matr.nr. 9 g, Kisserup By, Kisserup,
der naturligt hører til landsbyen, findes i overensstemmelse
med ejerens ønske at kunne udgå af fredningen, hvorimod der
ikke findes tilstrækkeligt grundlag for iøvrigt at foretage
ændringer af den afgrænsning af fredningen, som fredningsnæv-
net har besluttet.

Den samlede fredning omfatter herefter området, der er
afgrænset på fredningskortet, ialt ca. 1.132 ha;

Om fredningens indhold bemærk~s ligeledes enstemmigt:

Der er ikke forelagt overfredningsnævnet materiale
til nærmere belysning af det trafikale behov for en forlægning
af landevej nr. 522 øst om Kirke-Hvalsø by. Der er heller ikke
detaljeret forelagt overfredningsnævnet andre mulige linieførin-
ger for en sådan vejforlægning end deu, der er besluttet af
amtskommunen med kommunens og hovedstadsrådets tilslutning, og
som landbrugsministeriet har udtrykt stor betænkelighed ved.
Overfredningsnævnet savner derfor tilstrækkeligt grundlag for
på nuværende tidspunkt at tage stilling til, om den forlægning
af landevejen, der er ønsket af de kommunale myndigheder, er
båret af så væsentlige samfundsmæssige hensyn, at den bør ac-
cepteres uanset dens modstrid med fredningens formål. Da vej-
forlægningen endvidere ikke er nært forestående, findes det -
uanset den betydning for kommuneplanlægningen, som en endelig
afklaring af spørgsmålet har - derfor rigtigst at lade spørgs-
målet være afhængig af en eventuel ændring af fredningen efter
reglerne i naturfredningslovens § 34 a.

Også den påtænkte forlægning af landevej nr. 523 vil
i princippet stride mod fredningens formål. Da amtskommunen
endnu ikke har truffet afgørelse om, hvilken linieføring der.
foretrækkes, og da i hvert fald en af de mulige linieføringer
går over den del af matr.nr. 8 ~' Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hval-
sø, hvorpå der ønskes grusindvinding, findes en stillingtagen
også til denne vejforlægning at måtte henskydes til en ny fred-
ningssag, jfr. naturfredningslovens § 34 a, når spørgsmålene
er mere afklarede.

Fredningen findes derimod ikke at burde være til hin-
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der i·or, at der foretages mindre forlægninger af kommunevej e
(herunder en forlægning af vejen Hvalsø-Kisserup syd om Buske
avlsgårds bygninger) og andre mindre vejarbejder i området,
ligesom fredningen ikke bør hindre kommende anlæg af stier,
parkeringspladser og rastepladser m.v. som led i områdets ud-
nyttelse til rekreative formål. Da hovedstadsrådets rekrea-
tive planlægn~ng ikke er afsluttet, er det for tidligt at tage
stilling til det spørgsmål, som Danmarks Naturfredningsforening
har rejst, om en øget ret for almenheden til færdsel i området.
Dette spørgsmål må henskydes til en eventuel senere supplering
af fredningsbestemmelserne.

Fredningsbestemmelserne til sikring af, at de landska-
belige værdier bevares, bør i dette relativt store område,
som i langt overvejende grad drives landbrugsmæssigt, gives
et indhold, der ikke unødigt hæmmer den landbrugsmæssige drift .

.. Det fastsatte forbud mod udstykning kan således ud-
gå, og erhvervsmæssig nødvendig bebyggelse skal - bortset fra
drivhuse - kunne opføres på en landbrugsejendom uden hensyn
til fredningen, når visse betingelser er opfyldt. Også
mindre vindmøller skal kunne opstilles uden hensyn til fred-
ningen, og det skal være umiddelbart tilladt at foretage hegns-
og læplantning og - uden for den af fredningsnævnet fredede
del af Gundestedgårct - at fjerne eksisterende beplantning.

Det findes derimod ikke foreneligt med fredningens
formål, hvis det var muligt for ejerne at foretage tilplant-
ning af et hvilket som helst areal i området. Spørgsmålet,
om et areal kan tillades tilplantet, bør i dette område afgø-
res efter en konkret vurdering af konsekvenserne i landskabe-
lig henseende og må derfor forelægges fredningsnævnet til afgø-
relse, når det enkelte ønske om tilplantning opstår som aktu-
elt.

De fleste af de ønsker om at kunne foretage visse
foranstaltninger, som ejere i området har fremført for over-
fredningsnævnet, er oplyst ikke at være aktuelle. Da det er
bestemt i naturfredningslovens § 64 a, at en dispensation fra
en fredningsbestemmelse bortfalder efter en vis tids forløb,
findes det ikke hensigtsmæssigt, at overfredningsnævnet som
led i denne fredningsafgørelse tager stilling til samtlige de
fremsatte ønsker. Spørgsmålene må forelægges fredningsnævnet
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til afgørelse~ efterhånden som de aktualiseres. Der findes
dog allerede nu at burde træffes afgørelse vedrørende enkelte
af de rejste spørgsmål, og de pågældende ejere er tilskrevet
direkte herom.

Endvidere findes det at burde indeholdes i frednings-
bestemmelserne, at fredningen ikke skal være til hinder for
grusgravning på den del af matr.nr. l b, Kirke-Hvalsø By,
Kirke-Hvalsø, som ligger syd for jernbanen, og på den sydlig-
ste ca. 200 m brede del af matr.nr. 8 ~' sstd., op mod sko-
ven, såfremt den igangværende råstofplanlægning for hoved-
stadsområdet fører til, at det af ressourcemæssige hensyn er
ønskeligt, at der indvindes grus fra disse arealer.

Fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet .
viste område fastsættes herefter således:

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare de landska-
belige værdier, der er knyttet til området.

Bevaring af områdets tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende
tilstand.

~ Arealernes drift m.v.

a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som
hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de ek-
sisterende landbrugsarealer kan fortsættes. Frednin-
gen er ikke til hinder for, at der ~oretages sædvan-
lige driftsomlægninger, dog at eksisterende stendiger
ikke må fjernes. Til sædvanlige driftsomlægninger
henregnes ikke tilplantning og gartneridrift.

Det følger ligeledes af § 2, at det areal af
Gundestedgård (matr.nr. 9 ~' 9 ~ og 9 ~' Nr. Hvalsø
By, Kirke-Hvalsø), som er vist med særlig signatur på
fredningskortet, og som· nu anvendes til campingvirksom-
hed ,fortsat må anvendes til dette formål. Hvis cam-
pingvirksomheden ophører, må arealet kun anvendes til
nyttehaver o.lign.
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b. Det følger endvidere af § 2, at arealerne ikke
må tilplantes med træer og buske. Fredningen er dog
ikke til hinder for plantning af hegn eller for tilplant-
ning omkring bebyggelse, på eksisterende havearealer og
på fredskovspligtige arealer.

Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af
eksisterende beplantning. Den eksisterende skov på
ejendommen Gundestedgård skal dog bibeholdes, og gen-
plantning må kun ske med løvtræer.

c. Det følger tillige af § 2, at moser, søer og
vandløb ikke må opfyldes eller afpumpes.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller an-
bringelse af affald el.lign. må ikke finde sted .

.'
Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ~kke må foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, plane-
ring eller afgravning.

Uden for naturfredningslovens almindelige beskyt-
telseslinie i forhold til jordfaste fortidsminder er
fredningen dog ikke til hinder for, at forekomster i
jorden udnyttes af vedkommende ejer til eget brug, så-
fremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven.

Fredningen er heller ikke til hinder for grusgrav-
ning på den del af matr.nr. 1 Q, Kirke-Hvalsø By, Kirke-
Hvalsø, som ligger syd for jernbanen, og på den sydlig-
ste ca. 200 m brede del af matr.nr. 8 ~' sstd., op mod
skoven, såfremt den i råstoflovens § 5, stk. 2, omhand-
lede plan for råstofindvindingen i hovedstadsområdet
fører til, at det af r~ssourcemæssige hensyn er ønske-
ligt, at der indvindes grus fra disse arealer.

Bebyggelse og andre faste anlæg.

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyg-
gelse, herunder skure, boder og andre lignende indret-
_ninger ~amt tilbygning til eksisterende bebyggelse.
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b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der
på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er
erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom, såfremt bebyggelsen enten
er et læskur for kreaturer eller opføres i umiddelbar
tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen,
og såfremt bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation
fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlo-
vens § 43 (d.v.s. at højden ikke overstiger 12,5 m for
avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer,
eller 8,5 m for andre bygninger). Denne bestemmelse om
ny bebyggelse på en landbrugsejendom gælder dog ikke for
drivhuse.

c. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der
foretages mindre til- og ombygninger på en eksisterende
bygning, eller at der på allerede bebyggede ejendomme
opfør~s mindre selvstændige bygninger såsom garager,
carpo~te og hobby-drivh~$e, når de opføres i tilknytning
til !:>ebyggelsen.

d. Det følger yderligere af § 2, at der heller ikke
må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end
bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres
campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser
eller lossepladser, og der må ikke anbringes faste hegn
(bortset fra sædvanlige kreaturhegn), mure, tårne o.lign.
eller master, herunder master for luftledninger til
strømforsyning.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden
for naturfredningslovens almindelige bygge- og beskyttel-
seslinier i forhold til skov og jordfaste fortidsminder
opføres vindmøller, hvis master ikke er højere end 12 ffi,

eller anbringes master til lokal strømforsyning.

Veje og jernbane.

Uanset be~temmelsen i § 2 kan der foretages mindre
vejarbejder, herunder mindre vejreguleringer. Frednin-
gen er heller ikke til hinder for, at Danske Statsbaners

• r ~ --
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arealer i området anvendes til baneformål, og at der
eventuelt anlægges et yderligere spor.

Anlæg i forbindelse med områdets rekreative udnyttelse.

Fredningen er ikke til hinder for, at der anlæg-
ges stier og parkerings- og rastepladser m.v. med hen-
blik på områdets rekreative udnyttelse. Sådanne anlæg
kræver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation,
eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse.

Plejeforanstaltninger.

.'

Hovedstadsrådet kan efter forudgående drøftelse
med ejeren træffe nødvendige foranstaltninger til at
bevare naturtilstanden på de gamle tørvemoser på ejen-
dommen Gundestedgård.

Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestem-
melser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i
strid med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens
§ 34.

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af
dags dato fastsat det samlede erstatningsbeløb i anledning
af fredningen til 880.200 kr., hvoraf staten udreder 75 %.
Ifølge bestemmelserne i naturfredningslovens § 33 er frednin-
gens gennemførelse herefter afhængig af, at folketingets fi-
nansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

/ P. O. V.

, r--
LA. k."€#~~L.Lc~

Bendt Andersen
overtrednlngsnævnets formand

kh.
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• Overfredningsnævnets afgørelse

af 24. november 1980, om erstatning i anledning af fredningen af
et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende
område i Hvalsø og Lejr~ kommuner, Roskilde
amt (sagerne nr. 2427/79 og 2443/79).

l'

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har
i 1979 truffet 2 afgørelser om fredning af arealer i Hvalsø
og Lejre kommuner. Den 20. juni 1979 har fredningsnævnet af-
sagt kendelse om vederlagsfri fredning af en del af ejendommen
Gundestedgård i Hvalsø kommune, og den 14. november 1979 ken-
delse om fredning af et ca. 1.100 ha stort areal beliggende
nord og øst for Kirke-Hvalsø by i Hvalsø og Lejre kommuner.
Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger til 61 af
de berørte 79 lodsejere med ialt 813.000 kr. Det fremgår af
kendelsen af 14. november 1979, at erstatningerne er tilkendt
med ca. 800 kr. pr. ha af den pågældende ejendom, som er omfat-
tet af fredningen.

Kendelsen af 14. november 1979 er forelagt overfred-
ningsnævnet til efterprøvelse i henhold til naturfredningslo-
vens § 25, og erstatningsfastsættelsen i kendelsen er påklaget
tiloverfredningsnævnet af 44 af de berørte ejere.

Af disse ejere er 37 repræsenteret af Roskildeegnens
Landboforening. Landboforeningen har under henvisning til er-
statningsfastsættelsen i en tidligere afgjort fredningssag om
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arealer ved Kattinge Vig påstået erstatningerne til de 37 eje-
re forhøjet. Landboforeningen har endvidere påstået 2 af
disse ejere - Peter Olsen (ejendommen under lb.nr. 28) og
Henrik Schmidt (ejendommen under lb.nr. 67) - tilkendt en
yderligere erstatning, fordi fredningen hindrer dem i at ud-
nytte deres ejendomme til grusgravning, og en af ejerne -
Poul 01gaard Nielsen (ejendommen under lb.nr. 76) - en yder-
ligere erstatning, fordi fredningen hindrer ham i at tilplan-
te ejendommen med gran til juletræer.

• 3 af de ankende ejere - Oluf Lind (ejendommen under
lb.nr. 58), John Langebæk (ejendommen under lb.nr. 63) og
Peter Nielsen (ejendommen under lb.nr. 64) - hvis ejendomme
ligger i nærheden af landsbyen Kisserup, har påstået de til-
kendte erstatninger forhøjet væsentligt og henvist til mulig-
heden for, at arealerne uden en fredning ville blive over-
ført til byzone.

•
FDF/FPF, Roskilde kreds (ejendommen under lb.nr. 16)

har påstået erstatningen forhøjet til et beløb, der sætter
forbundet i stand til at erhverve en anderi ejendom som lejr-
grund.

•
Henry Andersen (ejendommen under lb.nr. 34) og

P.E. Eistrup' (ejendommen under lb.nr. 81), som ikke er til-
kendt erstatning, har påstået erstatning, den sidstnævnte
under henvisning til at fredningen hindrer ham i at afhænde
to selvstændigt matrikulerede arealer til den pris, der
kunne opnås uden en fredning.• E. Dyrgaard Jensen (ejendommen under lb.nr. 25),
som heller ikke er tilkendt erstatning, har gjort gældende,
at det beror på en misforståelse, når det i kendelsen er ud-
talt, at han har givet afkald på erstatning.

I sagens behandling har deltaget lo af overfred-
ningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags
dato tiltrådt fredningen af det omhandlede område med mindre
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ændringer af fredningens geografiske udstrækning og med en
del lempelser af fredningsbestemmelserne.

•

Arealerne ligger alle i landzone. Efter indholdet
af den godkendte regionplan for hovedstadsområdet og bes~emmel-
serne i § 10 i lov om regionplanlægning for hovedstadsområdet
kan der ikke antages til nogen del af det fredede område at
være knyttet forventning om overførsel til byzone eller tilla-
delse efter by- og landzoneloven til bebyggelse m.v. inden
for en længere årrække. Erstatningerne i anledning af fred-
ningen kan derfor ikke fastsættes ud fra det synspunkt, at
fredningen tilintetgør særlige forventningsværdier.

I
Ingen af ejerne i området har opnået ret efter rå-

stofloven til at foretage råstofindvinding, og kun en ejer -
Peter Olsen (ejendommen under lb.nr. 28) - har ansøgt om til-
ladelse efter råstofloven, nemlig til grusgravning på den
sydligste del af matr.nr. 8 ~, Kirke-Hvalsø By, Kirke-Hvalsø.
Det kan ikke antages, at der - selvom en fredning ikke var
gennemført - kunne opnås tilladelse efter navnlig råstofloven
til råstofindvinding i området bortset'muligvis fra arealer
syd for jernbanen i tilknytning til eksisterende grusgravnings-
arealer. Da fredningsbestemmelserne ikke vil hindre grusgrav-
ning på disse arealer syd for banen, hvis den særlige råstof-
planlægning gør dette ønskeligt af ressourcernæssige hensyn,
findes der ikke grundlag for at lade erstatningsfastsættelsen
påvirke af eksistensen af grus- og andre råstofforekomster
i området.•• De nu fastsatte fredningsbestemmelser for området er
lidet tyngende for landbrugsdrift i området, der helt over-
vejende er ansat til grundværdierne for særlig god landbrugs-
jord. Et flertal på 5 medlemmer, herunder formanden, finder,
at fredningsbestemmelserne ikke kan begrunde en større erstat-
ning end ca. 800 kr. pr. ha af den pågældende landbrugsejendom,
som er omfattet af fredningen, hvilket svarer til hvad der
i den senere tid ved taksation er tilkendt i erstatning for
tilsvarende fredninger. En fredningserstatning fastsat efter
denne takst findes i sig selv at indeholde fuldstændig erstat-
ning for, at fredningen - foruden mere almindelige ulemper -
udelukker en af ejeren ønsket tilplantning, medmindre en dis-
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pensation opnås. Mindretallet har stemt for, at erstatning
burde tilkendes med ca. 1.000 kr. pr. ha.

•

Det tilføjes enstemmigt, at en erstatning som den
hermed besluttede også bør tilkendes Henry Andersen (ejendom-
men under lb.nr. 34) og P. E. Ejstrup (ejendommen under lb.nr.
81) med passende oprundede beløb på grund af arealernes ringe
udstrækning samt E. Dyrgaard Jensen (ejendommen under lb.nr.25,
Buske avlsgård), således at erstatningen ikke nedsættes for
de arealer, for hvilke fredningen under visse omstændigheder
viger .

I
Fredningsbestemmelserne for Gundestedgård -finaes

ikke at fremkalde nogen nedgang af ejendommens værdi i handel
og vandel i forhold til værdien efter fredningsnævnets ken-
delse af 20. juni 1979. Da ejeren over for fredningsnævnet
har givet afkald på erstatning, kan der ikke tilkendes ham
erstatning i anledning af den nu udvidede fredning.

Der kan efter indholdet af fredningsbestemmelserne
heller ikke tilkendes Danske Statsbaner erstatning i anledning
af fredningens udvidelse.

I

Fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene
i sagerne stadfæstes herefter med følgende ændringer, der
foruden de ovennævnte forhold skyldes ændrede arealberegnin-
ger for enkelte ejendomme navnlig som følge af landevejsfor-
lægningen nord om Skov Hastrup by, undladelse af nogle be-
løbsafrundinger til ugunst for vedkommende ejer samt stedfund-
ne ejerskifter:• Erling Svendsen (lb.nr. 1)

som nuværende ejer af ejen-
dommen 45.500 kr.
Poul Jensen (lb.nr. 8)
som nuværende ejer af ejen-
dommen 6.000 kr.
Gerda Pedersen (~b.nr. 20)
som nuværende ejer af ejen-
dommen 4.000 kr.
E. Dyrgaard Jensen (lb.nr. 25 -
nu 78,32 ha) 63.000 kr.

'e, J. Smærup (lb.nr. 26) 6.300 kr.
Peter Olsen (lb.nr. 28) 22.500 kr.
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Elna Bjørn Jensen (lb.nr. 30)
Henry Andersen (lb.nr. 34)
B. Højdorf (lb.nr. 37 - som
følge af vejforlægning nu
kun 6,58 ha)
Henrik Simonsen (lb.nr. 39)
- nu 11,03 ha, da også
matr.nr. 2 v og 2 x, Skov Ha-
strup By, Særløse)-
Gudrun Jørgensen som tidligere
ejer eller Fritz 0stergaard og
Jane Røken som nuværende ejere
af ejendommen under lb.nr. 40,
som følge af vejforlægning nu
kun 0,63 ha
Jytte Thorlacius Ussing (lb.nr.
41) som nuværende ejer af ejen-
dommen
Jacob Petersen (lb.nr. 42 -
som følge af vejforlægning nu
kun 32,78 ha)
Kis Lysgaard (lb.nr. 45 - som
følge af vejforlægning nu kun
25,49 ha)
Carl Lindegård (lb.nr. 48 - som
følge af vejforlægning nu kun
10,30 ha)
Bent Bardtrum (lb.nr. 49 - som
følge af vejforlægning nu kun
3,50 ha)
Ole Carlsen (lb.nr. 51)
Oluf Lind (lb.nr. 58)
Boet efter Svend Eliasson
(lb.nr. 59) som nuværende ejer
af ejendommen
Erna Christiansen (lb.nr. 60)
som nuværende ejer af ejendom-
men

I

•
•

John_Langebæk (lb.nr. 63)
Henrik Schmidt (lb.nr. 67)
Nanna Larsen (lb.nr. 78)
som nuværende ejer af ejen-
dommen
P. E. Eistrup (lb.nr. 81) som
nuværende ejer af ejendommen
Verner Jensen (lb.nr. 82) som
nuværende ejer af ejendommen
Settlementet Askovgården

(lb.nr. 87)

5 .

14.300 kr.
500 kr.

5.300 kr.

8.850 kr.

750~kr.

4.000 kr.

26.300 kr.

20.400 kr.

8.300 kr.

2.890 kr.
4.700 kr.

27.500 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.
28,.500 kr.
23.500 kr.

6'.000 kr.

1.000 kr.

4.000 kr.

3.200 kr.



6.

De samlede fredningserstatninger udgør herefter
880.200 kr~

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslo-
vens § 19, stk. 4, fra den 14. november 1979 (datoen for
fredningsnævnets kendelse) med en årlig rente, der er 1 %
højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte
diskonto.

•
I godtgørelse for omkostninger under fredningssagens

behandling tillægges der E. Dyrgaard Jensen som ejer af ejen-
dommen under lb.nr. 25 et beløb på 10.000 kr. og de af Roskil-
deegnens Landboforening repræsenterede ejere et samlet beløb
på 12.000 kr., der udbetales direkte til foreningen. Det
bemærkes herved, at beløbene efter anmodning og uanset bestem-
melserne i naturfredningslovens § 31 er fastsat som dækkende
også omkostninger under sagens behandling for fredningsnævnet,
idet fredningsnævnet trods påstand herom ikke har taget stil-
ling hertil. Det bemærkes endvidere, at E. Dyrgaard Jensens
ret omfattende advokatbistand må antages nødvendiggjort ikke
alene af fredningssagen, men også af drøftelser med kommunen
om byplan-, -og vejmæssige spørgsmål.

I

Den samlede erstatning med renter og omkostninger
udredes efter naturfredningslovens § 24, stk. 1, af staten
med 75 % og af hovedstadsrådet med 25 %.

I-
•

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstat-
ningsspørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen ved-
rørende naturfredning (adr.: Amaliegade 13, 1256 København K.)
af enhver ejer af arealer under fredningen, som har indbragt
fredningsnævnets erstatningsfastsættelse for overfredningsnæv-
net, samt af miljøministeren og hovedstadsrådet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.
Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påkla-
ges til taksationskommissionen.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at frednin-
gens gennemførelse er afhængig af, at folketingets finansud-
valg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

P. O. v. ".-
kh.
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REG.NR. 70.§ S
Matr. nr. 8 ~ m.fl. Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn.

1%, /Lj?jMatr. nr. 8 ~ m.fl. Kirke Hvalsø by og sogn.
Matr. nr. 23 m.fl. Kirke Såby by og sogn.
Matr. nr. 2 f m.fl. Skov Hastrup by, Særløse sogn.
Matr. nr. l ~ m.fl. Særløse ,by og sogn.
Matr. nr. l ~ m.fl. Kisserup by og sogn.
Matr. nr. 2 ~ Hule- og Bispegård~, Allerslev sogn.

År 1979, den 14.november kl. lo blev af fredningsnævnet
for Roskilde amt i sag nr. 15/76 vedrørende fredning af arealer
i Kirke Hvalsø sogn, Kirke Såby sogn, Særløse sogn og Kisserup--_--.- -- --- - -- ------ ---------
sogn i Hvalsø kommune samt Allerslev sogn i Lejre kommune

afsagt sålydende

K E N D E L S E:
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Ved skrivelse af 21.januar 1976 har d~t tidligere fredningsplanudvalg
for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter rejst fredningssag for
de nedenfor nævnte arealer i Kirke Hvalsø sogn, Kirke Såby sogn og
Særløse sogn i Hvalsø kommune samt Allerslev sogn i Lejre kommune.
S'om begrundelse for fredningen anføres i skrivelsen bl.a.:

tiDer er gennem de senere år gennemført en række fredninger i Bramsnæs,
Hvalsø og Lejre kommuner som etaper i udbygningen af hovedstadsregionens
"grønne struktur" (jfr. Ideskitse til arealdisponering for fredning og
friluftsliv i København, Frederiksborg og Roskilde amter, fredningsplan-
udvalget 1973, bilag 1 og 2).

I 1958 gennemførtes fredningen af Ryegård gods. Sonnerupgård blev
fredet i 1965 og i 1966 frededes arealerne nordvest for Englerup. i 1969
gennemførtes fredningen af arealerne syd for Skov Hastrup og Særløse -
mellem Storeskoven og Hejede Overdrev. Samme år gennemførtes fredningen
af Lindholm gods. I 1970 frededes arealerne øst for Ryegård gods, den
såkaldte Torkilstrup-fredning og senere, i 1972 og 1973, fulgte fred-
ningen af Åstrup gods og Ledreborg gods.

r forlængelse af disse fredninger begæres det areal fredet, der mod
vest og nordvest afgrænses af de allerede fredede Sonnerupgård og Åstrup
gods-arealer, mod n9rd og øst af Ledreborg gods, mod syd af de fredede
ov~rdrevsarealer (Sæ~løse og Skov-Hastru? Overdrev), Storeskoven samt
Kirke Hvalsø , jfr. vedlagte kort bilag 3.

De arealer, der begæres fredet, må betragtes som p.nhelhed med kun
få marka.nte landskabselementer.

Landskabet er et karakteristisk dødislandskab. Det er ret bakket,
enkelte steder endda stærkt kuperet, og mange steder i bakkedalene find~s
søer og moser. Det flade areal (issøbasinet) op mod Skulderupholm danner
kontrast hertil.

De mange bakketoppe giver m1.1.1ighedfor at fornemme det egnskarakteri-
stiske, variered~ landskab og fer at se, hvordan hele området danner et
tydeligt skovrum mellem de tidligere fredninger.
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Området er rent agerland, men spredt i området findes småbeplant-
ninger, levende hegn, stengærder, småsøer samt mose- og overdrevslignende
arealer. Herudover er der spredt gårdbebyggelse.

Landskabet har kun få videnskabeligt set interessante elementer
(botaniske, historiske, arkæologiske m.v.).

Det er et karakteristisk træk for området, at de bymæssige bebyg-
gelser i området delvis skjules i det kuperede landskab. Dette gælder
først og fremmest Kirke Hvalsø, der ligger skjult bag højderyggen
strækkende sig fra Nr. Hvalsø til Storskoven, men også områdets lands-
byer og savværket ved Særløsevej skjules i landskabet. Særløse og
Kisserup markerer sig dog ved de to kirkers placering på byarealernes
højeste punkter. Nr. Hvalsø virker med sine store gårde stærkt frem-
trædende i landskabet.

I øvrigt er landsbyerne med sine relativt intakte stjerneudstykninger
karakteristiske.

Landskabet må karakteriseres som et attraktivt landskab, der af
æstetiske, kulturhistoriske og rekreative årsager har største fred-
ningsmæssig interesse. Herudover skal området som nævnt ses som en del
af en naturpark i det regionalparkområde, der planlagt vil strække sig
ubrudt fra Hornsherred ned gennem de midtsjællandske godsarealer.

Medens fredningen medtap,er jorder helt ind til landsbyerne Særløse,
Skov-Hastrup, Kisserup og tildels Nr. Hvalsø (dog ikke selve byjorderne),
er fredningsgrænsen mod Kirke Hvalsø bestemt af højderyggen, der stræk-
ker sig fra Nr. Hvalsø nordvest om Kirke Hvalsø til Storskoven og vil
blive reguleret i forhold til kommende zoneudlæg i Kirke Hvalsø og/eller
den kommende forlægning af landevej nr. 522. Endvidere undtages savværket
på vejstrækningen mellem Særløse og Skov-Hastrup fra fredning."

Det hedder sluttelig, at området senere skal "indgå i planlægningen
af det samlede naturparkområde med etablering af en række rekreat~ve
faciliteter til såvel regional som lokal udnyttelse f.eks. stier, op-
holdsarealer og mindre parkeringspladser spredt i området.tI
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Fredningsplanudvalget har herefter påstået arealerne fredet status
quo på nærmere angivne vilkår. Den endelige geografiske afgrænsning
fremgår af vedlagte kortmateriale.

Efter at nævnet havde besluttet at tage sagen under behandling og
efter behørig underretning til ejere og brugere samt offentlig bekendt-
gørelse om sagens genstand og omfang, har der været afholdt besigtigelse
og møder med de interesserede.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet fredningens gennemførels&
idet man dog har foreslået fredningsdeklarationens pkt. 2 suppleret med:
"at afpumpe vand fra søer og vandløb. Branddamme dog undtaget." Dette
har foreningen motiveret med, at grundvandstanden er for lav.

Desuden har Danmarks Naturfredningsforening henstillet, at der sikres
offentligheden ret til fremtidig anvendelse af eksisterende veje og stier
i området, samt, at der åbnes mulighed for en afslutning af forbindelsen
mellem Bjeverskov og Storskoven.

Hovedstadsrådet har på møderne accepteret den af fredningsplanudvalget
skitserede linieføring.

Roskilde amtskommune har gjort opmærksom på, at man har planer om
forlægning af landevej 522 og 523 på visse strækninger, samt at amts-
kommunen gennem længere tid har arbejdet sammen med fredningsplanudvalget
og Hvalsø kommune om en række linieføringsforslag, bl.a. for landevej
523, hvilket arbejde ikke er tilendebragt. Amtskommunen har derfor peget
på muligheden af en regulering af fredningsgrænsen i forbindelse med
forlægning af de 2 landeveje, uanset fredningens eventuelle gennem-
førelse. I øvrigt har amtskommunen erklæret sig enig i fredningen.

Hvalsø kommune har anført, at der foreligger et byplanforslag, der
er resultatet af en helhedsvurdering af landskabelige, byplanmæssige
og vejmæssige forhold og kommunen" finder det meget vigtigt, at Hvalsø
ikke låses urimeligt fast. Desuden har kommunen taget forbehold i an-
ledning af, at dens rensningsanl~g, der er beliggende på matr. nr. 8 g
Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn, Ib.nr.3, agtes udvidet i den nærmeste
fremtid.
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NESA har anmodet om, at fredningspåstanden bliver suppleret med
følgende: "Elmaster, som er nødvendige for områdets egenforsyning, skal
dog ~ne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring
skal i sådanne tilfælde først undersøges."

Nogle lodsejere har protesteret mod fredningen og et Itlodsejerudvalg",
omfattende et antal lodsejere, har næst at protestere subs. foreslået
visse ændringer til det forelagte udkast til fredningsdeklaration. Disse
forslag er indgået i nævnets overvejelser samtidigt med behandlingen af
fremsatte erstatningskrav.

6 grundejerforeninger i Hvalsø kommune har stærkt anbefalet fredningen
og anført, at det er deres opfattelse, at den altovervejende del af den
lokale befolkning ser med sympati på fredningen.

Med ejeren af Buske Avlsgård, matr. nr. 11 ~ m.fl. Nørre Hvalsø by,
Kirke Hvalsø sogn, lb. nr. 25, proprietær Erling Dyrgaard Jensen, har der
været ført særskilte forhandlinger, idet den pågældende har tilbudt hele
sin ejendom fredet gratis på visse vilkår, specielt i geografisk hen-
seende.

Medens sagen har verseret har fredningsnævnet meddelt følgende
dispensationer i henhold til naturfredningslovens § 16, stk. 2:
J.nr. 44/76,matr.nr. B g Nr.Hvalsø by, Kr.Hvalsø sogn: udvidelse af

fællesrenseanlæg.
J.nr. Bl/76,matr.nr. 19 ~ m.fl. Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: opførelse

af nyt stuehus.
J.nr. 93/76,matr.nr.lo ~ Kisserup by og sogn:ændring og tilbygning til

maskinhal.
~.nr.116/76,matr.nr. 13 ~ Kisserup by og sogn: tilbygning til ekst.

landbrugsejendom af garage og redskabsrum.
J.nr.18Q/77,matr.nr. 5 ~ og 11 ~ Skov-Hastrup by,Særløse sogn: udstykning

og omdeling.
J.nr. 39/78,matr.nr. 11 c m.fl. Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: opførelse

af maskinhus og drivhus.
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J.nr. 171/78 regulering af Bjergskovvej - Smedebakken.
J.nr. 172/78 vejforlægning af Landevej 523 ved Skov-Hastrup.
J.nr. 16/79 sti langs Smedebakken til Nørre Hvalsø.
J.nr. 22/79,matr.nr. 11 c m.fl.Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn:

tilbygning til stald.
J.nr. 25/79 terrænregulering i forbindelse med forlægning af

landevej 523 ved Skov-Hastrup.
J.nr. 45/79,matr.nr. 9 g m.fl. Kisserup by og sogn: opførelse

af stald- og lade bygning.
J.nr. 7l/79,matr. nr. lo, Nr.Hvalsø by,Kr.Hvalsø sogn: tilbygning

til funktionærbolig.
J.nr. 75/7Q,matr.nr. 2 a m.fl. Skov-Has trup by,Særløse sogn og

matr.nr. l ~ m.fl. Særløse by og sogn: jordfordeling
i forbindelse med anlæg af ny omfartsvej om Skov-Hastrup by.

Af de af fredningsplanudvalget i skrivelse af 2l.januar 1976 anførte
grunde finder nævnet, at det omhandlede område, således som nærmere
afgrænset ifølge vedhæftede kort, på grund af dets landskabelige værdi
samt af kulturhistoriske og rekreative grunde har væsentlig betydning
for almenheden, hvorfor det i medfør af naturfredningslovens § 1,stk.2
bør fredes som nedenfor fastsat •

Herefter vil følgende ejendomme være at frede på de nedenfor nævnte
vilkår, og der tillægges ejerne efter hidtidig praksis erstatning med
de nedenfor fastsatte beløb:



•

•
e•

- 7 -

Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø sogn.

Lb.nr. Matr.nr. Ejer 'Areal omfat-
tet af fred-
ningen i m2

Erstatning
kr.

l. 8 d, 8 e,
8 a, 8 f

2. 8 c

3. 8 g

4.
5.
6.
7.
8.
9.

lo.

ll.

12.
13 •
14.
15.
16.
17.

18.

19.

5 b

5 a
6 a

7 a

7 f

7 e,
7 b,

')\'..'25b

7 d

'*22 og

Propri~tær, fru M.M. 55.8044
Svendsen, Tadregård + vej
Den alm.Brandforsikring 693
f. Landbygninger
Hvalsø kommune 1.0576
Fru K.H.Nie1sen 5.0420

31.7147 + vej
37.9512 + vej
18.2786

7.5559 + vej
5.5077

44.000

o

o

4.000
25.000
30.000
15.000

6.000
4.000

10.000

3.000
30.000
29.000

2.000

6.000

6.000

6.000
-),~
tD.
Ad lb.nr. 10: Matr.nr. 22 og 25 b beliggende Kirke Såby by og sogn.
Ad lb.nr. 11: ~atr. nr. 69 beliggende Kirke Såby by og sogn.

Gårdejer Sv.Aa.Nielsen
Gårdejer Th.Jensen
Gårdejer Elna Larsen
Parcellist J.Chr.Jensen
Parcellist Henry Theill

Parcellist A.E.Jensen 12.8734 + vej
18 b, 18 a
og 69~ Cand.pharm. V.Lil1e1und 3.5389
1 a Gårdejer Poul Jensen
2 a, 22 a Gårdejer Ernst Nielsen
•••••• ••••

• • •• •••• • •
30 c

29 b, 28 c,
27 a, 26 a
25 b, 21 b,
20 b, 36 b

24 a, 33 b,
35 a

36.9308
35.8808 + vej

F.D.F./F.P.F. Roskilde kreds 2.1310 + vej

Uffe Dan Andersen 7.6508 + vej

Lizzi Jørgensen 7.8402 + vej

Ole Iversen 7.4322 + vej
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Fø:':"re~valsø by, Kirke Hvalsø sogn.

Lb.nr. Matr.nr. Ejer Areal omf'at- Erstatning
tet af'f'red-

. . 2n~ngen J. m

;:0. 31 b, 32 a
og 37 Restauratør B.Pedersen 409715 4.000

• 21. 34 a, 38 b Parcellist Carl Poulsen 5.3337 + vej 4.000
;:~2• 35 c Lærer Eigil Tabel 2126 o

-'*23. 38 e, 53 e
~ Værkfører Aage Jensen 4.9553 4.000• og 55 + vej

24. lo Gårdejer Erling Svendsen 50.4911 40.000
25. 11 a, 12 a,19 b, Proprietær E.Dyrgaard

-!l:. ! 71.831040, 11 b og l Jensen o
26. 19 a, 11 e,

'*'11 *' Fru J .Smærup 7.8745 6.000e, 11 d

27. 12 e, 2001-

og"-22 a Parcellist Ingvard Nielsen 7.8867 + vej 6.000

Kirke Hvalsø by og sogn •• 28. 8 a Peter Olsen 28.0760 22.000
e 29. • • • •• ••• •••• 30. 9 Proprietær Fr.Larsen 17.9271 14.000

~~;-NB.

Ad lb.nr. 23: Matr.nr. 53 c og 55 beliggende Kisserup by og sogn.
Ad lb.nr. 25: ~atr.nr. 11 b beliggende Aggerup jorder, Kisserup sogn og

matr.nr. l b beliggende Kirke Hvalsø by og sogn.
Ad lb.nr. 26: Matr.nr. 11 c og 11 d beliggende Aggerup jorder,Kisserup

sogn.
Ad lb.nr. 27: Matr.nr. 20 og 22 a beliggende K1sserup by og sogn •

•
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Kirke Såhy by og sogn.

Lb.nr. Areal omfat- Erstatning
tet af fred-
. i 2nl.ngen m

Matr.nr. Ejer

31.
32.
33.
34.
35.

• •••••••••

23
24

Frk. Elisa Nielsen
Kontorchef H.G.Lind

3.7471
3.2534

25 a Henry Andersen
64, 67 og 68 Fritz Nilausen

2080
7.4670 + vej

Skov Hastrup by, Særløse so~.

36.
37.
38.
39.
40.

41 •
42.
43.

44.

45.
46.
l7.

. .
2 f, 2 u, 2 i Repræsentant B.Højdorf 8.4362 + vej

21052 g Fru Ellen Pedersen
2 h, 2 r, 2 t Dyrlæ~e Henrik Simonsen 6.5906 + vej
2 k Parcellist Kaj Jørgensen 4.2470

Jytte Christoffersen 4.4650 + vej
Gårdejer Jacob Petersen 33.9200

2 m
4 a

4 c, 14 a,
15 b, 16 a
4 d, 4 e

<'\14,"*"21a

Ib Lind 6,9353 + vej

Knud Nielsen 8.4058
Fru Kis Lysgaard 26.0488
Hans H.Nyboe 704

Gårdejer Morten Jensen 36.2904

5 a

5 b

6 a

Særløse by og sogn.
48.
49.

Gårdejer Carl Lindegård 10.7949 + vejl a
l i Lærer Bent Bardtrum 3.6411

27.8585 + vej
5.7999 + vej

3.000
3.000

o

6.000

7.000
o

5.000
3.000
4.000

27.000

6.000

7.000
21.000

o

29.000

9.000
3.000

22.000
4.000

50.
51.

NB~

Ad lb.nr. 44: Matr.nr. 14 og 21 a beliggende Kisserup by og sogn.

2 a
2 e, 3 a

Inge Jørgensen
Gårdejer Ole Carls en



_ Lb.nr. Matr.nr.

- lo -

Ejer Areal omfat-
tet af fred-

. . 2n1.ngen 1. ID

Erstatning

•

•••

52.
5J.
54.

• •• • • •• • • •••
••••••• • • • • •
• •••• •••• • • •
• •••••••••••

Kisserup by og sogn.

56.
57.
53.

59.
60.

61.

63.
64.
65.
66.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
,~,..,
l I •

l a, l b
l c

2, 7 a

3 a
3 d

3 e

3 f

5 a
6

8 a

8 c

9 a
•• ••••• •• • •

• • •• • • •• •• •
9 n

• ••••••••••

• ••• • • • ••• •

Parcellist Erik Nielsen 8.7057
Hanne Reintoft 1611
Højesteretssagfører O.Lind

34.18g9 + vej
Parcellist Svend Eliasson 8.7081

" Lars Christiansen 8.5630
II Chr.V.Jørgensen 4.9730

6.9874 + vej" Marius Nielsen
Direktør John Langebæk 35.3500
Gårdejer Peter Nielsen 39.6707
K. og B. Heinild 32.5g65
Parcellist Søren Hvas 3802
Gårdejer Henrik Schmidt 29.3375

Fabrikant K.Vestbjerg 4582

11 a Gårdejer Hans Jeppesen 45.6791
12 a G~rdejer Helga Petersen 41.9227
13 a Forpagter Ole Jørgensen 20.8550 + vej
9 h,15 a, 19 Poul 01gaard Nielsen 7.6152
15 b William Ottosen 1112

7.000
o

27.000
7.000

7.000
4.000
6.000

28.000
32.000
26.000

o

23.000

o

37.000
34.000
17.000

6.000
o
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- Lb.nr. Matr.nr. Ejer Areal omf'at- Erstatning
tet af fred-
ningen i m2

Kisserup by og sogn.

78. 9 g, 16, 18 Karla Larsen 6.9335 6.000
79. 9 f, 17, 21 b Carl G.Petersen 4.2870 + vej 3.000
80. 23 a B.Larsen 4491 oe 81. lo g,23 b,24 a Helen Eistrup 7784 o
82. lo f, 42 a Parcellist Jens Jensen 5.6872 + vej 4.000

• 83. lo a,43,44 G~rdejer A.L.Søndergaard 38.6518 + vej 30.000
84. 48 E.Bjerregaard Pedersen 14.2611 + vej 11.000
85. 50 b Ledreborg gods 1520 o
86. lo e, 51 Chr. Jensen 4.3526 + vej 3.000
87. 52 Settlementet Askovgårde n 3.9571 3.000
88. 56 Orla Andersen 803 o
89. 41 a Tobe Petersen 1470 o
90. 22 b Aage William Jensen 1515 o

e Hule- og Bispegårde, Al1erslev sogn.

e 91. 2 a Komtesse Marie Holstein-
Ledreborg 16.7000 + vej 13.000e

laIt kr. 813.000----------------------------------------

For så vidt angår matr. nr. 8 ~ Kirke Hvalsø by og sogn (Peter Olsen),
er der ikke taget stilling til spørgsmålet om eventuelle grusforekomster.

Efter foretagne geografiske korrektioner har proprietær E.Dyrgaard
Jensen for sit vedkommende kunnet acceptere fredningspåstanden uden

ti krav om erstatning.
Nævnet har under besigtigelser forhandlet med adskellige lodsejere.
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Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,
stk. 4, fra kendelsens dato og indtil beløbene kan hæves med en årlig
rente, der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte
diskonto.

Da erstatningerne overstiger 100.000 kr. skal kendelsen i medfør af
naturfredningslovens § 25 af fredningsnævnet forelægges overfrednings-
nævnet, men de lodsejere eller øvrige interesserede, der vil påstå
kendelsen ændret, skal tillige selv inden 4 uger efter at de har fået
meddelelse om kendelsen indanke den for overfredningsnævnet, jfr. samme
lovs § 26.

Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig at få
udbetalt erstatninger eller dele heraf til nedskrivning af pantebreve.

THI BESTEMMES:
Den fremsatte fredningspåstand tages til følge med de ændringer,

som følger af det nedenfor anførte.

l. Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres,
men de skal med de af de følgende bestemmelser følgende ind-
skrænkninger udelukkende kunne udnyttes på samme måde som hidtil,
fortrinsvis som landbrugsarealer.

2. Det er navnlig forbudt:
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder drivhuse, boder,

skure.eller andre indretninger, der kan virke misprydende,
herunder ledningsmaster og lignende,

b) at foretage afgravning eller opfyldning af det naturlige jordsmon
eller at henkaste ikke nedbrydeligt affald derpå,

c) at foretage opfyldning af søer og vandløb eller at benytte bred-
derne til henkastning af affald,

d) at afpumpe vand fra søer og vandløb. Branddamme dog undtaget.
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3. Blmaster, som er nødvendige for områdets egenforsyning, skal
dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for
kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges.

4. Det er uden fredningsmyndighedernes tilladelse forbudt:
a) at nedbryde sten- og jorddiger,
b) at fjerne eller udtynde den på arealet stående beplantning af

træer, buske og levende hegn. Herfra er dog undtaget normal
vedligeholdelse af beplantninger,

c) at foretage beplantning af arealet ud over vedligeholdelse af
den eksisterende,

d) at anlægge veje eller stier eller at tilstå trediemand vejret-
tigheder over arealet,

e) at udstykke de under fredningen inddragne matrikelnumre eller
dele heraf ud over det til fastsættelse af fredningsgrænsen
nødvendige.

5. Uanset bestemmelserne i stk. 2, pkt. a) er det tilladt at opføre
de for driften nødvendige nybygninger, ligesom genopførelse eller
ombygning af eksisterende bygninger er tilladt. Tegninger ved-
rørende eventuelle bebyggelsesprojekter udvisende bebyggelsens
omfang, udseende og beliggenhed, skal dog forinden bebyggelses-
foranstaltninger iværksættes forelægges fredningsnævnet til god-
kendelse. Mindre ombygninger samt vedligeholdelse skal ikke
forelægges fredningsnævnet.

I erstatning udbetales til ejerne de ovenfor anførte beløb, ialt
kr. 813.000 med renter som anført.

Erstatningen udredes med t af Statskassen og med t af Hovedetadsrådet.

Børge Juel Hansen. A.G.Laugesen. Hannelore Fromm. Asger Eliasen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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Dags dato har nævnet tilskrevet advokat Finn Christiansen, Holbæk,
s8.1edes:
" Ved skrivelse af 15.juni 1:)61 til ~ovedstadsråd et har Le :.):1 VP ·~f'.r

~f proprietær E.Dyrgaard Jenser. ;insø~t o~ tilladelse til fra ejen-
riom::Jen:natr. nr. l .Q. ~:irke :-iv:::.lslby O~ so~n at udstYKke et are-ll

?" ca. 90ao m- tl.l 2~:::~enl:f;cr_1.:1;---.:e:: ::E:.tr. :1:'. ::: "' amst. ~ed :-F.-,-

, 7 co ""r"" .... 0 -. n j" ~ ... _

...,/y_ .. _- ............ - ... ;~

for r'irr:e-Hvalsøbelif'"gendeo~r::'ce i Hval~ø c;-Lejre ~_J~. ·'Ltr.'?.:".

Let hedder i kendelsen: H.:'redninf"ener r.eller ikke til r:incer

for grusgravning p3.den del af alatr. nr. l ~ r~irke-Ilvalsø,som
ligger syd for jernbanen, og på cen sydligste ca. 200 ~ brede Gel
af matr. nr. 8 ~, sstd. op mod skoven, s~fremt den i r~stoflovens
§ 5, stk. 2 o~~andlede plan for råstofindvinding i hovedstadso~-
rådet fører til, at det af ress0:1r-::emæssi;:sehensyn er ønskeli?t,
at der indvinces grus fra disse arealer."

Rovpdstadsr~det har ~ed skrivelse af lo.juli 1102 fre~sen~t, sagen til fredningsstyrelsen og bl.a. a~ført, at matr. nr. a ~
og ~atr.nr. l ~ er medtagpt som råstofomr~de i planlægningsaf-
delingens oplæg til regionplantill~~, og det p~re~nes at ar~~let
vil have denne status o~så Ffter afvej~ing ~ed fred~in~s~~ssiqe
og landbru~smæssige interesser.

?redningsstyrelsen har derefter [re~[~ndt sa~en r-ertil ~ed
anbefaling af,at frednin~snævnet dispenserer fra frednin~skendel~pr..

33.ledes fore.nledi~et -nedeeler ~:zvnet rIerved i :ned.f~raf ::>V"':l"- •• v-:-:e
kendelse, jfr. naturfrednin~slovens ; 3~, far sit vedko~ende t~l-

l~delse til det ansø~te i ~verensste~~else med de fremsendte ~l~:ler.

Ju 304·26
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Hvilket herved meddeles.
J.nr. F 450/3-3.

,

,

~redningsstyre1sen,
~~iegade 13,
Le" K.
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ROSKILDE AMT Oalo 13.september 1982
96/81Adresse

lyngby rals 3 afdeling
HummeltnltAV"j '0
2830 Virum - Telefon (02) 853355

Jour nr _

REG. NR. iv~~
Modtaget I frednlngsstvre'sen

Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kl ~ ~ SE~.1982
-----------------------------------------~ ;

j

Dags dato har nævnet tilskrevet Hovedstadsrådet s~ledes:

II Med skrivelse af 28.august 1981 (j.nr.1981-274/257-1) har
Hovedstadsrådet fremsendt ansøgning og projekt fra gårdejer
Morten Jensen, Espelundsvej 8, Skov Hastrup, bilagt erklæring
fra Landvæsensnævnet for Roskilde bys og herredsrets kredse• af 5 februar 1981 og udateret beskrivelse af Kisserupområdet
fra Det danske Hedeselskab, alt vedrørende anlæggelse af en

~ vandmølle på ejendommen matr. nr. 6 ~ Skov Hastrup by,Særløse
sogn.

Ejendommen er fredet i henhold til overfredningsnævnets
kendelse af 24.november 1980. I samme s skrivelse af 24.
november 1980 til Morten Jensen tillodes bl.a. udført visse
"mindre arbejder", efterhånden som de måtte blive aktuelle.

På forespørgsel har overfredningsnævnet den lo.december
1981 udtalt, at det "under de foreliggende omstændigheder
må nære betænkelighed ved eventuelt at knytte vilkår af

, vidererækkende betydning til den givne tilladelse".
Samtidigt henledtes opmærksomheden på, at projektets

.. gennemførelse må forventes at kræve tilladelse også i med-
før af naturfredningslovens § 43.

Som sagen foreligger oplyst må nævnet for sit vedkommende
nære betænkelighed ved at imødekomme det ansøgte.

Sagens bilag følger tilbage.
Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58 ind-

bringes for overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.

Ju 304·26
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OVERFREDNINGSNÆVNET
R~G.~R, 070 ~~~ooo

Amaliegade 7 jf/ic
1~o6 KoDenhavn K
Telefon ••••

01-133638

D~o: 5. oktober 1983
Nanna Larsen
Kisserup Krat 2
4330 Hvalsø

J. nr.: 2443/79-1/83

Ved en afgørelse af 28. marts 1983 har fredningsnævnet for Roskilde
amts fredningskreds nægtet tilladelse til opstilling af en antennemast på De-
res ejendom matr.nr. 9 g, Kisserup By, Kisserup, som er omfattet af over fred-
ningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af arealer ved Kirke
Hvalsø. Fredningsnævnets afslag på dispensation vedrører en mast på 41 m.

e
e
•

Denne afgørelse har De påklaget tiloverfredningsnævnet, idet De
har anført, at masten er en nødvendighed for hurtig tilkaldelse af den ma-
skinstation, der drives på Deres ejendom. De har endvidere anført, at masten
vil være skjult af nogle pyramidepopler ved bygningerne. I en supplerende
skrivelse har De yderligere oplyst, at De vil kunne klare Dem med en antenne-
mast opført i 4 sektioner, hvilket vil give en samlet højde på kun 34 m,
heri indbefattet det afsluttende rør på 4 m.

overfredni~gsnævnet har forelagt sagen for Danmarks Naturfrednings-
forening, som efter besigtigelse har anført, at kun spidsen af en mast med
den reducerede højde vil være synlig oven over de omgivende pyramidepopler •
Naturfredningsforeningen vil derfor ikke ~odsætte sig opførelse af den redu-
cerede mast, hvis det gøres til et vilkår for tilladelsen, at bevoksningen
opretholdes og genplantes.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af overfred-
"ningsnænvet.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Under hensyn til Deres virksomheds særlige behov vil overfrednings-
nævnet ikke modsætte sig opførelsen af en antennemast med en samlet højde på
34 m. Overfredningsnævnets tilladelse er givet på vilkår, at beplantningen
med pyramidepopler opretholdes og genplantes f.eks. i tilfælde af stormfald,

Fu 10-1
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2.

samt at masten fjernes, når der eventuelt ikke længere er behov for den som
led i driften af den nuværende virksomhed.

P. o. v.

fm.
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Dato 28'''J~rt.s ~jo3

REG. NR. O 7()~JPo Jour nr )(/03
ROSKILDE AMT
Adresse.

Lyngby rets 3. afdeling
MummelloneveJ 10
2830 Virum - Telefon (02) 85 33 55

"Ved skrivelse af l4.marts 1983 har De for fru Nanna J,arsen,
Kisserup Krat 2, Hvalsø, søgt om tilladelse til opførelse af
antennemast på matr. nr. 9 g Kisserup by o~ som, Yisserup
Krat 2, Hvalsø.

Ifølge medfulgt tegning og beskrivelse drejer oet si~ om
en 41 IDhøj mast til et saIDtaleanl~g. Ejendommen er beligeende
i landzone og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

• 24.november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø
beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, Roskilde amt.
Ifølge dennes § 5 d må der på ejendommen ikke etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må
der således ikke"etableres campingpladser, motorbaner, skyde-
baner, oplagspladser eller lossepladser, og der må ikke an-
bringes faste hegn (bortset fra sædvanlige kreaturhegn), mure,
tårne o.lign. eller master, herunder master til luftledninger
til strømforsyning."

tt Efter alt foreliggende og i henhold tilOverfredningsnævnets
tt kendelse af 24.november 1980, jfr. naturfredningslovens § 34,

finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme
det ansøgte. Tilladelse vil derfor ikke kunne meddeles.

Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58 inden
4 uger indbringes for Overfredningsnævnet."
~vilket hprved mednpl~s.

Modtaqet I fredningsstyrelsen

~r~dningsstyrelspn,
Ame.lieead'e13,

Ju 304-28



Adresse.
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade6
4600 Køge. Tlf.: (031 65 1068

.#uI~. REG.NR.
ef/O, /986

~II~
F'REDNINGSNÆVNET FOR

'ROSKILDE AMT-' Dato 7. o k t o be r l98 6
Jour. nr. F S 8 1/86

, "--''''l ,-. t~ ... "-,-
\ ~~.

Hvalsø kommune, Til fredningsregisteret
til orientering)',

//0 - Ir r;.
~

Postbox 72,

.330 Hvalsø

Ejendom: matr. nr. 8 a KIrke Hvalsø, belig-

gende Roskildevej 19, Hvalsø.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-19

Ved brev af 9. juli 1986 har De for ejeren af den oven~ævnte ejen-

dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at installere halm fyr en
I

unit fra fa. Faust, type 140, komplet med 10 m skorsten, til fyring

halmballer.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnetsekendelse af 24. november 1980 om

__ e-Hvalsø ~liggende område. Det

fredning af et nord og øst for Kir-

fremgår af kendelsen, at fredningen

ikke er til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny be-

byggeise, der er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms

drift som landbrugsejendom, såfremt den opføres i umiddelbar tilknyt-

ning til eksisterende bygninger og ikke nødvendiggør dispensation

fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlovens § 43.

På ejendommen er endvidere tinglyst deklaration om fredning af et

gravkammer. Det er oplyst, at gravkammeret er beliggende i en afstand

taf 100 meter vest for de eksisterende bygninger, og at halmfyret øn-

skes opført på disses østside.
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Efter det således foreliggende finder fredningsnævnet, at tilla-

delse er ufornøden.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Overfrednlngsnævnet.

Klageberettigede er ifølge naturfrednlngsloven:

• Den, der har søgt om dIspensation, et mInisterIum, Roskilde amts-

råd, Hovedstadsrådet og Danmarks NaturfrednIngsforenIng.

Med venlIg hIlsen

i---c~
Knud Olsen

e
e
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REG.Nl ?0.6-5
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Dato 11. juni 1987

Jour. nr. FS 32/87Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (031 65 1068

Hvalsø kommune
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø .

GENPART
til f'"\IV;en"'''~:ng4,JiI V~I Hv' U i

•
Ejendom: matr. nr. 11 a, Kisserup
beliggende Aggerupvej 6, Kisserup.

Hovedstadsrådets j.nr.: 275/257-36.

Ved brev af 30. marts 1987 har De for ejeren af den oven-

nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at der

opføres et vognskur i overensstemmelse med en tegning, der er ind-

sendt hertil.e
ti

•
Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfrednings-

nævnets kendelse af 24. november 1980 om fredning af et område

nord og øst for Kirke-Hvalsø.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør

af naturfredningslovens § 34, stk. l, at det byggeri, der er nævnt

foran, gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr.

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F --1;3t1JjJ~Y~
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Der kan inden 4 uger klages til over fredningsnævnet over

tilladelsen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om d~spensation, et ministerium, Roskilde

amtsråd, Hovedstadsrådet, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfrednings-

forening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis nogen af de klageberettigede klager til over fredningsnævnet

inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

over fredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få under-

retning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra i dag (naturfredningslovens § 64 a).
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FREDNiNGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Modraa8t I

Skov- og NatCrstyrel!-\ ..r,
Dato 29. okt. ]987
Jour. nr. FS 91/87Adresse:

Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (031651068

3 O OKT. 19B7

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

..... t~
\ 7 ~

','

, .. : • \ ~ a l~/
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Ejendom: Matr. nr. 52 Kisserup by, Kisserup
beliggende Bentsensvej 28.
Hovedstadsrådets j.nr.: 275/257-41.

Ved brev af 2. september 1987 har De for ejeren af den ovennævnte

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en udestue.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets

kendelse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø

beliggende område.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af natur-

fredningslovens § 34, stk. l at det byggeri, der er nævnt foran, gennemfø-

res.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,

stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over tilladel-

sen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amts-

råd, Hovedstadsrådet, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Hvis nogen

af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens ud-

løb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre overfredningsnævnet opretholder

den. De kan regne med at få underretning fra overfredningsnævnet, hvis der

klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag

(naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

LQ~
Knud Olsen
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REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR Dato 12. november 1987
ROSKiLDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgede 6
4600 Køge. Tlf.: (031 65 1068

Jour. nr. FS l O 2/8 7

Hvalsø kommune
Teknisk forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø .

~(.- ;'.::" "''', ~-"'~-
f -.... <L ~ "<1 L I ..

Ejendom: matr. nr. 11 ~ Skov Hastrup, Særløse.

Ejendommens adresse: Skov Hastrupvej 7, Skov Hastrup.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-34.

Ved brev af 22. september 1987 har De for ejeren af den oven-

nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at der

opføres et parcelhus på ejendommen i overensstemmelse med et skit-

seforslag fra arkitekt Ejnar Birch Olsen. Det er oplyst, at hus~t

vil blive opført med vandskurede facader og røde tagsten, således

at bebyggelsen vil falde naturligt ind i det nuværende landsby-

miljø •

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfrednings-

nævnets kendelse af 24. november 1980 om fredning af et areal i

Hvalsø og Lejre kommuner.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af

naturfredningslovens § 34, stk. l, at det omtalte byggeri gennem-

føres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr.

§ 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6 samt § 64 a:
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Der kan inden 4 uger klages over afgørelsen til Overfrednings-

nævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 76 57 18.

Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde

amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsfore-

ning.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis

nogen af de klageberettigede klager til Over fredningsnævnet før

klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre over-

fredningsnævnet opretholder den. Ejeren vil få underretning fra

Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra

idag.

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgacle 6
4600 Køge. Tlf.: (031651068

REG. NR.
Dato 8. december 1987

f S 117/87
... ') I

Jour. nr. _-=--=-=.;...!...=...:... _

Herr landinspektør
P. Skotner
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde.

, ,

Ejendom: matr. nr. 3 ~ Kisserup by, Kisserup.

Hvalsø kommunes j.nr.: 01.04.Gol/f12697.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-14.

Ved brev af 15. oktober 1987 har De for ejeren af den ovennævnte ejendom
ansøgt om freåningsnævnets godkendelse af udstykning af en parcel på ca. 350 m2

til forening med matr. nr. 33 c samme sted.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse

af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende

område.

Det fremgår af ansøgningen, at arealet skal anvendes som have.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør af naturfrednings-

lovens § 34 den ønskede godkendelse, idet det forudsætter, at der ikke etable-

res forhold i strid med ovennævnte kendelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l,

jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over tilladelsen. Kla-

geberettigede er:
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De, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hoved-

stadsrådet, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af

de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens udløb, må

tilladelsen ikke udnyttes, medmindre overfredningsnævnet opretholder den. De kan

regne med at få underretning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det:

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (na-

turfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~Knud Olsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

Modtaget, REG. NR. 07033., 000
Skov- og NaturstyrelsP.n

1 8 JAN. 1988 15/1-1988Dato _:=..::...!:..=....~-= __

Adresse:
Dommerkontoret i K.ge
Niels Juelsgade 6
4600 KGlge, Tlf.: 1031651068

FS 101/87Jour. nr.

Raymond & Avril Hansen
Tibberup Alle 86
3500 Værløse.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 7 ~ og 7 d Nr. Hvalsø by, Kirke-Hvalsø

beliggende Smedebakken 3, Hvalsø.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-34.

Ved brev af 24. september 1987 har De som ejer af den ovennævnte ejendom

ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at nedrive og genopføre bygningerne

i henhold til fremsendte situationsplaner og tegninger.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse

af 24. november 1980.

Sagen har været forelagt Hovedstadsrådet og Hvalsø kommune, der har ind-

hentet udtalelser fra Egnshistorisk Forening og Danmarks Naturfredningsfore-

nings lokalkomite, der alle har anbefalet projektet.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 nævnte byggeri, der ikke findes at ville komme i strid med

fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk.

l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages til over fredningsnævnet over tilladelsen.

Klageberettigede er:
1\ ~ 'I' ... ". /11 jOm:mStenel
J. nr. F A.:~-s./~_ q- ;/
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Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hoved-
stadsrådet, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af
de klageberettigede klager til over fredningsnævnet inden klagefristens udløb, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre over fredningsnævnet opretholder den. De kan
regne med at få underretning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (na-
turfredningslavens § 64 a).

Med venlig hilsen

'f-;JJ~
Knud Olsen



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

Dato ---ll. februar 1988
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 65 1068

Jour. nr. FS 140/86
' ..

REG. NR. ?o s~ -~~sY
Herr gårdejer
Hans E. Jeppesen
"Fragaard"
Aggerupvej 6
Kisserup
4330 Hvalsø .

,
I '--~J

•, Ejendom: matr. nr. 11 ~ Kisserup, Hvalsø.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-33.

Hovedstadsrådet har tidligere for fredningsnævnet forelagt en sag om op-

gravninger på ovennævnte ejendom. Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af

Kisserup-Hvalsø fredningen, Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980.

Fredningsnævnet har holdt to møder i sagen og har i forbindelse med det e-

ne møde, der fandt sted den 27. april 1987, foretaget besigtigelse.

• Hovedstadsrådet har i skrivelse af 20. januar 1988 meddelt tilladelse til

den allerede foretagne opgravning i medfør af naturfredningslovens § 43 på vis-

se nærmere angivne vilkår .

• I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af natur fred-

ningslovens § 34, stk. l, efter omstændighederne de opgravninger, der er fore-

taget.

Denne godkendelse kan af forskellige myndigheder m.m. indbringes for Over-

fredningsnævnet inden 4 uger.

(vend)

~\t;'7{,f,:,"" ~~;~~~ r/);':~,-

,; "J. ~ ·{~~/3- 4-/
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Fredningsnævnet skal imidlertid indskærpe, at terrænændring, udnyttelse

af forekomster i jorden, opfyldning, planering og afgravning ikke i fremtiden

må ske uden fredningsnævnets forudgående tilladelse, da det er i strid med fred-

ningen, se fredningskendelsens § 4.

Med venlig hilsen



FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKilDE AMT
Adresse:
Dommerkomoret i K~e
Niels Juelsgede 6
4600 Køge. Tlf.: {031 65 1068

REG, NR. Dato 19, december 1988
~u~n~ FS 110/88

Mona og Ole Knudsen
"Sil1emosegård"
Holbækvej 52
4330 Hvalsø.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

22 DEC. 1988

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 7 ~ Hvalsø •
Ejendommens adresse: "Sillemosegård~' Holbækvej 52, Hvalsø.
Hovedstadsrådets j.nr.: 274/257-12.

I

Ved brev af 12. september 1988 har De som ejere af den ovennævnte ejendom ansøgt
om fredningsnævnets godkendelse af, at der er foretaget oprensning og udvidelse
af en lille sø på ejendommen. De har oplyst, at søen før arbejdets udførelse hav-
de et omfang på ca. 5 x 40 m, men at den var praktisk taget tilgroet uden åbent
vand og fuglevildt. Efter arbejdets udførelse er den ene bred af den oprindelige
sø bevaret med pilekrat og siv. Det samlede søareal er udvidet til ca. 15 x 40 m
med en lille ø i midten. Vanddybden er overalt øget til ca. l m, dog således at
de nye bredder er udført med jævn skråning ud i vandet. Et areal i tilknytning
til søen er i samme forbindelse tilplantet med birk, rødel, tørst og diverse ro-
senbuske. De har over for fredningsnævnet beklaget, at De ikke har været opmærk-
som på den korrekte fremgangsmåde i sagen.

Ejendommen er omfattet af fredningen af et område nord og øst for Kirke-Hvalsø,
Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980. I henhold til fredningsken-
delsens § 2 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand. Efer § 3, stk. l b
må der ikke foretages beplantning med træer og buske, og i henhold til § 4, stk.
l, må der ikke foretages terrænændringer.

De arbejder, som De har udført, skønnes ikke at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet godkender derfor herved i medfør af naturfredningslovens § 34,
stk. l, at de omtalte arbejder er udført. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.m.F. 1'J",,'2/ / Sir.I~,' Jh~_ /
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Godkendelsen kan af forskellige myndigheder m.m. indbringes for Overfredningsnæv-
net.

Opmærksomheden henledes på, at fremtidige arbejder i strid med fredningen ikke
må udføres uden fredningsnævnets forudgående tilladelse. Fredningsnævnet skal
henstille til Dem at læse fredningskendelsen igennem i sammenhæng for at få et
billede af, hvad der er i strid med fredningen. Hvis De ikke har et eksemplar,
vil De kunne få en kopi herfra.

tit Med venlig hilsen

~~osenmeie~r~r~~~~~,

•

•

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontonrt iK~
Niels Juelsgade 6
4600 K~e. Tlf.: (03) 651068

REG. NR. D~o l. marts 1989
Jour. nr. FS 148/88

Modtaget r
Skov- og NatursfyreIsen

- 2 MAR. 1989
HVAlSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

GEr'~PP\RT
til orientering

~ Ejendom: Matr. nr. 12 ~ Kisserup by, Kisserup
~ beliggende Skullerupvej.

Hvalsø kommunes j.nr.: Ol.Ol.OOGOl.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-36.

Ved brev af 22. december 1988 har De fremsendt en ansøgning fra Kisserup Bylaug
om tilladelse til at opføre en vindmølle på ovennævnte ejendom.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Over fredningsnævnet s kendelse af 24.
november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.
Efter kendelsen er fredningen ikke til hinder for, at der opføres vindmøller,
hvis masten ikke er højere end 12 meter •• Under en besigtigelse den 27. februar 1989 blev det oplyst, at masten ville få
en højde på 30-35 meter.

Under hensyn hertil og til at opførelsen ønskes foretaget på et af de højeste
områder inden for det fredede areal, finder nævnet at en tilladelse vil stride
mod fredningens formål, hvorfor det ansøgte ikke kan bevilges.

Afslaget vil inden 4 uger kunne påklages til Over fredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm.

Med venlig hilsen

~

FOTO VE.NIE:R ItI'> "



() ?o 3~ .00REG. N~tsmarken 15MC/bop

2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

OVERFREDNINGSNÆVNET

Kisserup Bylaug
v/Flemming Hansen
Bakkedraget 2, Kisserup
4330 Hvalsø

Den 22. juni 1989
J.nr. 2443/79-1/89

•
Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den l. marts 1989 afslået at dispensere
til opførelse af en ca. 30 m høj vindmølle på matr.nr. 12 ~ Kisserup By, Kis-
serup. Denne afgørelse har De på Kisserup Bylaugs vegne påklaget til Over-
fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturfredningslovens § 34
jfr. Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område. Det fremgår af fredningsaf-
gørelsen, at formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier,
der er knyttet til området. Det fredede områdes tilstand må derfor som ud-
gangspunkt ikke ændres.

, I fredningsbestemmelserne, der indeholder et generelt forbud mod ny bebyggel-
se, er det imidlertid bestemt, at det er tilladt at opføre indtil 12 m høje
vindmøller.

De anfører i Deres ankeskrivelse, at De fuldt ud er opmærksom på, at det
fredningsmæssigt er et følsomt område, men finder ikke at en enkelt vindmøl-
le udført af rørtårn vil skæmme landskabet det pågældende sted, men tvært-
imod være et smukt og miljørigtigt vartegn for landsbyen. I tilfælde af, at
vindmølleprojektet ikke tillades i umiddelbar nærhed af Kisserup, er De ban-
ge for, at interessen for at deltage bliver for lille.

Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstadsrådet og Hvalsø Kommune finder, at Fred-
ningsnævnets afslag bør stadfæstes. Det ansøgte sted er et af de højeste
punkter i et område, der af landskabelige grunde for ikke særlig længe siden

Fu 10.1 Foto venter



&

•

2

er fredet, en placering af en vindmølle på dette sted vil virke skæmmende og
meget dominerende i landskabet.

Danmarks Naturfredningsforening er ud fra de samme synspunkter enig i, at der
bør meddeles afslag på ansøgning. Danmarks Naturfredningsforening anfører
endvidere, at det er et spørgsmål om placeringen ikke også vil være indenfor
kirkebyggelinien på 300 m jfr. naturfredningslovens § 47 b. Under alle om-
stændigheder vil en mølles placering på det angivne sted være højst uheldig
i relation til kirken.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet har efter besigtigelse afslået at dispensere fra de fred-
ningsbestemmelser, der i 1980 har bestemt, at vindmøller, hvis master er
højere end 12 meter, ikke må opføres i det fredede område.

Da der endvidere for Overfredningsnævnet ikke er fremkommet sådanne oplysnin-
ger, at der findes grundlag for at ændre Fredningsnævnets afgørelse, stadfæs-
tes denne.

I sagens behandling har deltage samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig .

Med venlig hilsen

1It: tic/ {Å,/,f--
~/l~ichael Christiansen

fm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Ad,..;
Dommerkontoret I Kfge
Nlel. Juelapde 8
4800 K•• Tlf.: (03) 85 1088

REG. NR. '10 3 .3 00 C>

NYT TELEFON NR.:
53 65 10 68

D~o 14. november 1989
Jour nr. rs 103/89

Medtllget ,
Skov. og Naturatyrel8~

Herr landinspektør 1 5 NOV. 1989
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 9 ~ Kisserup by, Kisserup •
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/257-13.
Deres j.nr.: 5111.

Ved brev af 20. september 1989 har De for ejeren ~f den ovennævnte ejendom ansøgt
om fredningsnævnets tilladelse til udstykning, hvorved et areal på ca. 1,1 ha.
ønskes fraskilt uden landbrugspligt til sammenlægning med matr. nr. 9 p KisseDup.

8aggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24.
november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i

Hvalsø og Lejre kommuner.

Da udstykningen ikke ses at stride imod fredningens formål, meddeler nævnet her-
ved den ønskede godkendelse.e• Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger klages til0verfredningsnævnet over tilladelsen. Klageberet-
tigede er:

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

... Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klage-
Mi1j"øministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J nr. SN I '-111~-eOOI ,Bf(

·t.nr. I (r/J v:
•
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~ berettigede klager til Over fredningsnævnet inden klagefristens udløb, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre Over fredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at
få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (naturfrednings-
lovens § 64 a).

Med venlig hilsen

e ~~Knud Olsen

e
e
e



REG.NR. o. '1f}?;·'3.000
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT NYTTELEFONN~.:

53 65 10 68
Dato 12. juni 1990
Jour. nr. FS 121/ 89Ad,....:

Dommerkomom iKege
Nie'. Juellgld. 8
4600 Kege. Tlf.: (031 85 1068

SKOVHASTRUP RIDESKOLE
v/Helle Hansen
"Overvadsgaard"
Skov Hastrupvej l
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 3 JUNI 19~O

Ejendom: Matr. nr. 5 ~ Skov Hastrup, Særløse
beliggende Skov Hastrupvej 1, Hvalsø.
Roskilde amtskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-4/257/2-90 .•
Ved brev af 17. november 1989 har De som ejer af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en ride-
hal på Deres ejendom, matr. nr. 5 a Skov Hastrup by, Særløse, belig-
gende Skov Hastrupvej 1, 4330 Hvalsø.

Efter besigtigelse af arealet har fredningsnævnet besluttet ikke at
dispensere fra den fredning, som området er omfattet af (Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 i sagerne 2427/79 og
2443/79) .

• Baggrunden er, at det påtænkte byggeri efter fredningsnævnets op-
fattelse vil komme i afgørende strid med fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

De kan inden 4 uger klage tilOverfredningsnævnet over afgørelsen.

~iljøministeriet
Skov- og NaturstyrelBen
J.nr. SN \ 9. \ \ \ ~ - C!> O o 8
Akt. nr. ~
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" OVERFREDNINGSNÆVNET
o. 103 3.D (J)

Slotsmarken 15 MØ/ ic
2970 Hørsnolm
Telefon 45 76 57 18

Helle Hansen
Skov Hastrupvej
4330 Hvalsø

Den 30. 10.90
J.nr. 2443/79-1/90

Fredningsnævnet for Roskilde Amts Fredningskreds har den 12. juni 1990 meddelt
afslag på dispensation til ovennævnte byggeri i medfør af naturfredningslovens
§ 34. Afgørelsen er påklaget tilOverfredningsnævnet af ejeren, Helle Hansen.

Afslaget er begrundet med, at byggeriet vil komme afgørende i strid med formå-
let i Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner, Ros-
kilde Amt. Formålet er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til
området. Det følger af afgøreIsens § 5, litra b, at fredningen ikke er til
hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er er-
hvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom,
såfremt bebyggelsen sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger
på ejendommen. Den samlede fredning omfatter 1.132 ha.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 23 ha. Siden 1978 har den landbrugs-
mæssige drift udover traditionelt jordbrug bestået af hesteavl og tilridning
af heste. Til dette formål opførtes i 1978 en hal på 252 m2. Ejendommen er
erhvervet af den nuværende ejer i 1988. Hesteholdet er nu fordoblet og drifts-
formen ændret til opdræt og uddannelse af sportsheste til konkurrencebrug.
Der drives endvidere rideskole med opstaldning af rytternes egne heste.

Hallen ønskes opført med en størrelse på 20x60 m og med en højde på 8 m. Far-
vevalget er hvidt og brunt. Omkring hallen bevares og udbygges den eksisteren-
de beplantning med fortrinsvis ask, slåen og vildroser.

eVliljøministeriet,J. nr. SN

D 1 NOV. mso 1\L11/"3 - (J
CJCJ8

Akt. nr uf
Fu 10.1
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Ejeren har i klageskrivelsen anført, at ejendommen er for lille til alene at
kunne drives som traditionelt jordbrug, ~ der gennem en årrække har været
drevet hesteavl på gården, at byggeriet og beplantningen er søgt indpasset i
det eksisterende landsbymiljø, men at det ikke er muligt at placere hallen l

umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, og at etableringen af
omfartsvejen mellem Hvalsø og Osted har betydet, at det omhandlede areal ikke
længere indeholder væsentlige, selvstændigt bevaringsværdige naturelementer
set i forhold til den samlede fredning.

Roskilde Amt v/Teknisk Forvaltning har for nævnet oplyst, at der ikke er givet
tilladelse til at drive rideskole efter zoneloven. I 1978 anmeldte den tidli-
gere ejer et landbrugsbyggeri på 252 m2 til maskinhus og "røring af avlshop-
perll, hvorfor det antoges at være et hestestutteri. Amtet mener, at en ride-
hal som den nu ansøgte vil være i strid med fredningens formål, idet hallen
ikke er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og den ikke
opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Af hensyn til konsekven-
serne er amtet endvidere af den opfattelse, at der skal vises tilbageholdenhed
med dispensationer til bebyggelse i fredede områder.

Overfredningsnævnet har den 19. september 1990 besigtiget ejendommen og af-
holdt møde med sagens parter.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet er enig med fredningsnævnet i, at opførelse af den ansøgte
ridehal vil være i strid med de fredningsmæssige hensyn, der varetages i den
gældende fredning af området, hvorfor der ikke kan dispenseres.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes således.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer. Af-
gørelsen blev truffet med 9 stemmer mod 1. Mindretallet stemte for at meddele
den ansøgte dispensation.

fm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontom I Ktge
Niels Juelsgade 6
4600 K~e. Tlf.: 1031651068

O~o 8. novembe~ 1990
Jour. nr. ---:. __FS 79/90

Herr landinspektør
E. Klæsøe
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde. Modtaøetl

Skov· og NaturatyrelJen

- 9 NOV. 1990

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 4 ba Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende !ørnevej 20, Hvalsø .
Hvalsø kommunes 'j.nr.: 01.04.G01/F 15520.
Roskilde a~tskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-1/257/5-90.
Deres j.nr.: TK 832005.

Ved brev af 23. august 1990 har De for ejeren ansøgt om forlængelse
af fristen for udnyttelse af den af Overfredningsnævnet ved skrivelse
af 7. oktober 1985 meddelte tilladelse til bebyggelse af ovennævnte
ejendom.

Baggrunden er, at ejendommen er beliggende inden for 300 meter fra
Urtehus Skov samt omfattet af deklaration af 30. marts 1966.I I den anledning tillader fredningsnævnet herved fristen for bebygg~l-
se af ejendommen i 2 år fra 7. oktober 1990 .• Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 58, stk. l, 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladelsen.
Klageberettigede er:

Den, der har bedt om fredningsnævnets afgørelse, Roskilde amtsråd,
Hvalsø kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeriet.'1' ., te' t!uI JømlDls rIe

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN '!'"2.1. "1 ( 3- OO() ~ ø
Akt. nr. S
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tt TillBd~lsen mA ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis nogen
af de klageberettigede klager til Overfredningsænvnet inden klage-
fristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfrednings-
nævnet opretholder den. De kan regne med at fA underretning fra Over-
fredningsnævnet, hvis der klages til det.

Med venlig hilsen
tfI~
Knud Olsen

I

•



/
FREDNINGSNÆVNET FORe ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret i K_ge
Niels Juelsgade 6
4600 KlDge. Tlf.: (03) 65 1068

Ny adresse:
Jernbanegade 7
4600 Køge

Dato 5. december 1990
Jour. nr. __ ---L..w...~:.LJ_.~'--_ES 68/90

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Møllebjergvej 4
Postboks 72
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Modtaget I
Skov-og Naturstyreleen

- 7 DEC, 1990

I Ejendom: Matr. nr. 23 Kr. Såby
beliggende Bjergskovvej 11, Hvalsø.
Roskilde amtskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-4/257/5-90.

Ved brev af 18. juli 1990 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, nedrivning af en
eksisterende bygning på ca. 162 m2 indeholdende beboelse og stald
og opførelse i stedet af et enfamiliehus på ca. 155 m2 - ca. 130 m2

2beboelse og ca. 25 m garage i overensstemmelse med nogle fremsendte
tegninger mrkt. 1-3. Tegningerne er udarbejdet af arkitekt Henry
Nielsen, Roskilde .

• Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et område nord og øst
for Kirke-Hvalsø.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34, at det byggeri, der er nævnt foran, gennemføres.

Eredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladel-
sen. Klageberettigede er:

J ',' ~,,\/~ 11/3 - ~cC7J
':..k; t'!r ..f
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HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø,

GENPART
til orientering

MOdttlget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 "AR. 1991

REG.NR. 706-:'. o C>

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Ny adresse:

Jernbanegade 7
4600 Køge

~ro 5. marts 1991
Adresse:
Dommerkontoret i K.ge
Niels Juelsgade 6
4600 Kflge. Tlf.: 1&31651068

Jour. nr. __ ....:.....:::........:~~;.-._FS 21/90

•
• Ejendom: Matr. nr. 7 ~ Nr. Hvalsø, Kirke Hvalsø

beliggende Holbækvej 52, Hvalsø.
Roskilde amt, åben land afd.'s j.nr.: 8-70-53-4/257/2-90 .

...JVed brev af 8. marts 1990 har De for ejeren af den ovennævnte ejendom
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af et maskinhus
på 5 x 15 meter.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. marts 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område.

ett Da maskinhuset må anses for erhvervsmæssig nødvendig for driften som
landbrugsejendom er afgørelsen ikke til hinder for byggeriet, jfr .

.. afgøreisens § 5 b.

Miljoministeriet
S.v- og Naturstyrelsen
J.~N IZt\J'b-OOo~
Akt. nr. 10.

Med venlig hilsen
ti,...,.,), () t ••.- -

Knud Olsen

\



REG.NR. IO"3~ .00

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Ny adresse:

Jernbanegade 7
4600 Køge

Dato 11. marts 1991
Jour. nr. F S 8/91

Modtaget r
Skov- og Naturatymlsen

12MAR. 1991

Adr .... :
Dommerkontoret iKoge
Niels Juelsgøde 6
4600 Koge. Tlf.: ~31 651068

Herr
Henrik Svendsen
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup .

GENPART
tif orientering

• Ejendom: Matr. nr. 8 ~ Nr. Hvalsø, Kirke Hvalsø
beliggende Tadremøllevej 12, Hvalsø.
Roskilde amt, åben land afd.' s j. nr.: 8-70-53-4/257/2-91.

Ved brev af 21. januar 1991 har De som ejer af den ovennævnte ejendom
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en ny maskin-
hal til erstatning for en nedbrændt.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. marts 1980 om fredning af et nord og øst og Kirke-
Hvalsø beliggende område.

Da maskinhallen må anses for erhvervsmæssig nødvendig for driften som
landbrugsejendom er afgørelsen ikke til hinder for byggeriet, jfr.
afgøreIsens § 5 b.

Med venlig hilsen
~
Knud Olsen

~ iliøministeriet
~kov- og Naturstyre1sen

J.nr. SN Vi \\ \~- (3Do ~

Akt. nr. q I

C, :
~1~:



J REG.Nl 1o<O ~ . a o
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT
Adresse:
Dommerkontoret iK~8
Niels Juelsgec:le 6
4600 Kfge . TIt.: (631 65 10 68

Ny adresse:
Jembanegade 7
4600 Køge

Oaro 21. juni 1991

Jour. nr. FS 52/91

Herr
Ole Seielstad
Hanehøjgård
Hanehøjvej 2
Kissereup
4330 Hvalsø.

Modtaget'
Skov- og Naturstyri)rSeI"f

2 " JUNI 1991

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 6 Kisserup by, Kisserup
beliggende Hanehøjvej 2, Kisserup.
Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-4/257/3-91.

Ved brev af 31. oktober 1990 har De ansøgt Roskilde Amt om tilladel-
se til at etablere en kunstig sø med et areal på 2000 m2 på ovennævn--
te ejendom. De har i ansøgningen oplyst, at området tænkes tilplan-
tet med egnede træer og buske.

e
e
•

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. november
1980, og amtet har derfor videresendt ansøgningen til fredningsnævnet
og indstillet, at tilladelse meddeles på følgende betingelser:

1. Vandhullet etableres indenfor det på kortbilaget marke-
rede område. Ingen del af vandhullet må ligge indenfor
den nærliggende skovbyggelinie.

2. Vandhullet udgraves som en fladbundet skål med en maxi-
2mal dybde på ca. 1 m og med en maximal størrelse på 2000 m .

3. Der må ikke etableres øer i vandhullet.

4. Det opgravede materiale skal planeres ud, således at der
ikke henligger volde.

Amtet
er og

har endvidere indstillet, at dispensation
b us k e nægt~'~;l.ltc'n'!1lsteriet

vlWv- ();:;Nato/SWrelsen
J.nr. SN ,J~ /II:> -009'6-
Akt nr. / i i;

til plantning af træ-
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• Fredningsnævnet har besigtiget arealet.

Tilladelse findes at kunne meddeles i medfør af naturfredningslovens
§ 34 på de af amtet opstillede betingelser. Nævnet, hvis afgørelse
er enstemmig, finder derimod, at en beplantning vil stride imod fred-
ningen, der har til formål at bevare de landskabelige værdier og ud-
trykkelig indeholder et forbud mod tilplantning med træer og buske.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. 1, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:• Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

rilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis no-
gen af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet inden kla-
gefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra
Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag
(naturfredningslovens § 64 a).e

•e ~Knud Olsen

hilsen
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t REG. NR. '7o3S ,00

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

D~o 25. september 1991
Ny adresse:
Jernbanegade 7
4600 Køge

FS 53/91Jour. nr. -..:..-:.......:....--Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (b31 651068

l 1'1

Herr landinspektør
Poul Gert Carstensen
Toftebakken 17
Postbox 11
3460 Birkerød.

(3 E l\jf)A Fr I
-iii oridntblit 'U

\

Ejendom: Matr. nr. 7 ~ og 7 ~ Kisserup by, Kisserup
beliggende Hjortemarksvej 4, Kisserup.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/257/6-91.
Deres j.nr.: 7240.

Ved brev af 10. maj 1991 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladel-
se til at overføre et areal på 357 m2 fra matr. nr. 7 ~ Kisserup by,
Kisserup til matr. nr. 7 ~ smst. Det overførte areal agtes anvendt
som haveareal/køkkenhave.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-
relse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Ved en besigtigelse den 9. september 1991 blev det konstateret, at
køkkenhaven var anlagt, og oplyst, at dette var sket omkring begyn-
delsen af maj.

Efter Overfredningsnævnets afgørelse skal området bevares i sin nu-
værende tilstand og arealerne anvendes som hidtil, hvilket i den
foreliggende sag vil sige til landbrugsdrift. Arealerne må ikke til-
plantes med træer og buske, bortset fra tilplantning omkring bebyg-
gelse på eksisterende havearealer. Da en tilladelse vil få konse-
kvenser for lignende fremtidige ansøgninger finder nævnet, at en
tilladelse vil være i strid med fredningens formål. Nævnet finder
derfor ikke grundlag for at meddele den ønskede tilladelse.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm over afgørelsen.
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I REG.NR. rc23 .00
FREONINGSNtFVNET FOR
ROSKILDE AMT

Adresse:
Dommerkontor~t i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

l\.liftriA~r.",~ ~

Skov-ogj\iaturstyrslsero

~ aJJEC. ~99~

Dalo 5. december 1991

FS 109/91Jour. nr. _----:-=......=.~...L_::.:..:=.... __

Herr landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

GENPART
t:~orientering

Ejendom: Matr. nr. 1 ~ Kirke Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Raunsbjergvej 24, Hvalsø.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/257/8-91.
Deres j.nr.: 4392.

Ved brev af 20. september 1991 har De ansøgt om fredningsnævnets,til-
ladeIse til at udstykke ca. 5 ha af matr. nr. 1 b Kirke Hvalsø by,
Kirke Hvalsø til afhændelse til grusgravning.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. marts 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke
Hvalsø beliggende område.

Fredningsnævnet har ved skrivelse af 7. august 1991 meddelt, at der ~el på baggrund af foreliggende oplysninger ikke kræves tilladelse til
råstofudvinding, som fredningen ikke er til hinder for.

ck>
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e'l•" Den, der har søgt om dispensation, Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde
[i~mtsråd, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.-- ~ J'tlr. § t-\., ::Lto' ~+ 2.~ 13

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af natur-1 fredningslovens § 34 nævnte udstykning.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:
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REG. NR. 70 '3 ~
OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BD

20. december 1991
Tove Binzer
H::i ortemarksvej 4
4330 Hvalsø

J.nr. 2443/79-1/91

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 25. september 1991 i medfør af
naturfredningslovens § 34 afslået Deres ansøgning om tilladelse til ud-
stykning af et 357 m2 stort areal fra landbrugsejendommen matr. nr. 7 g

Kisserup By, Kisserup med henblik på sammenlægning med Deres ejendom matr.
nr. 7 ~ smst., som er på 854 m2. De har påklage t afgørelsen til Overfred-
ningsnævnet.

Landbrugsejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24.
november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende
område i Hvalsø og Lejre Kommuner. Fredningen har til formål at bevare de
landskabelige værdier, der knytter sig til det ca. 1100 ha store område.
Af fredningsbestemmelserne fremgår det bl.a., at det fredede område skal
bevares i dets nuværende tilstand, at almindelig landbrugsdrift på de ek-
sisterende landbrugsarealer kan fortsætte, at der ikke må etableres faste
hegn med undtagelse af sædvanlige kreaturhegn, og at arealerne ikke må til-
plantes med træer og buske. Under Overfredningsnævnets behandling af sagen
udgik et af fredningsnævnet fastsat forbud mod udstykning for ikke unødigt
at hæmme den landbrugsmæssige drift af arealerne.

Under fredningsnævnets besigtigelse fremtrådte arealet delvist som køkken-
have med enkelte frugtbuske. Der var endvidere efter begæring fra Deres
nabo opsat et plankeværk i s~ellet mellem de to ejendomme. Naboejendommen
er en helårsbeboelse udenfor fredningen. De var for fredningsnævnet repræ-
senteret af en landinspektør, der havde angivet, at formålet med udstyk-
ningen var at anvende arealet som have/køkkenhave.
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De har i klageskrivelsen oplyst, at formålet med udstykningen var fejl-
agtigt angivet af landinspektøren. Formålet er at anvende det tilkøbte
areal til græsning for en hest og et par får, samt at udnytte ca. 30 m2 til
dyrkning af kartofler, kål og gulerødder. De finder ikke, at fredningen er
til hinder for en sådan udnyttelse. En del af arealet fremtrådte på besig-
tigelsestidpunktet som køkkenhave, idet De, fra købet i maj måned til hes-
ten skulle komme i slutningen af september, havde udnyttet arealet på en
hensigtsmæssig måde. Frugtbuskene er nu flyttet, og arealet indrettet som
fold til hesten.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det angivne formål for udstykningen om at anvende arealet til græsningsfold
og dyrkning af kartofler m.v. må sidestilles med almindelig landbrugsmæssig
udnyttelse. På denne baggrund finder Overfredningsnævnet ikke, at en dis-
pensation fra naturfredninglovens § 34 er fornøden, sålænge arealet ikke
tilplantes eller ændrer karakter til egentlig have.

Fredningsnævnets afgørelse af 25. september 1991 ophæves derfor.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig .

Med venlig hilsen

/::'~~
Birgitte Damm

fm.
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•
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKilDE ÅMT
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

Dato _18. marts 1992
Jour. nr. ~ __FS 106/91

DSB Ejendomssektoren
Vognmagergade 9, 2
1120 København K.

GENPART
til orienterinq--

• Vedr.: Umatrikuleret j ernbaneareal Lejre-Hvalsø, km 46,6.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/257/9-91.
DSB's j.nr.: Df 001.161-024.

Ved brev af 18. september 1991 har De som ejer af den ovennævnte ejen-
som ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at sælge et areal på
1.695 m2 beliggende ved 46,6 km-mærket på banen Lejre-Hvalsø. Area-
let består efter det oplyste dels af en tidligere have og dels af et
vejareal, som ikke længere benyttes. Arealet agtes af køberen anvendt
som landbrugsjord.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-
relse af 24. november 1980 om fredning af et område nord og øst for
Kirke-Hvalsø.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34, at det salg, der er nævnt foran, gennemføres,
idet det ikke findes at komme i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

J ~ I /~ _.~.~ ~J8
f b
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• Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klage~erettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde
amtsråd, Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis no-
gen af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet inden kla-
gefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra
Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag
(naturffedningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

jltki@!Ia

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR
HOS KILDE AM T
Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7 - 4600 Køge
Tlf. 53-65 10 68

D~o 23. marts 1992
Jour. nr. FS 13 2 I 9 1

Modtaget iSkov-og l'Jaturstyrelsen

2 4 MRS.:992
Herr landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

Ejendom: Matr. nr. 5 ~ Skov Hastrup by, Særløse
beliggende Skovhastrupvej 1, Hvalsø.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/257/12-91.
Deres j.nr.: 5230.

Ved brev af 9. december 1991 har De for ejeren ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at udstykke ovennævnte ejendom, idet 21 ha
2200 m2 agtes afhændet til samdrift med ejendommen matr. nr. 3 a
m.fl.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse om fredning
.. af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende areal i Hvalsø og Lej-

re kommuner.

\

I den anledning godkender fredningsnævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 det ansøgte, idet arealet fortsat skal anvendes
som hidtil.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. 1, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet, Slotsrnarken 15,
2970 Hørsholm over tilladelsen. Klageberettigede er:

Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
Hvalsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
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De kan regne med at få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis
der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i
dag (naturfredningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen

~Knud Olsen



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iK8ge
JerubaDegade 7, 4600 K8ge

TeIef'OD 53651068

Landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

ModtagetI
Skov-og Naturstyrelsen

3 t J'l;l'l 1QQ2I . '.LI hJ..

Dea 30/7 1992
PS 44/91

Ejendom: Matr. nr. 1 ~ m.fl. Sonnerup Hovedgård, Kirke-Hvalsø
og 1 ~ m.fl. Nørre Hvalsø, Kirke-Hvalsø.

Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-53-4/257/10-91 ..
Landinspektør G. Godiksens j.nr.: 4586.

Ved brev af 23. december 1991 har De for ejeren af den ovennævnte
ejendom ansøgt om fredningsnævnets stillingtagen til en påtænkt
udstykning af et skovareal fra Sonnerupgård.

Udstykningssagen vedrører matr. nr. 1 a, 1 c, 1 g, 2 a og 2 b
Sonnerup Hovedgård, Kirke-Hvalsø, og matr. nr. 1 c, 8 b, 8 c og
13 Nørre Hvalsø by, Kirke-Hvalsø.

Baggrunden er, at samtlige disse matr. nr. er omfattet af en
fredningsdeklaration, der er tinglyst d. 15. februar 1966. Matr.
nr. 8 c Nørre Hvalsø er desuden omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for
Kirke-Hvalsø beliggende område. Der er i begge tilfælde tale om
tilstandsfredninger. Iflg. deklarationen fra 1966 er det almin-
deligvis ikke tilladt at udstykke arealerne.

Det fremgår af sagen, at skovarealerne og bebyggelsen på disse
agtes anvendt uændret og at det nye skel følger skovens nuværen-
de afgrænsning mod de dyrkede marker. Det er oplyst, at det ikke
er hensigten at foretage ændringer af bestående forhold .

. L.; . ten" etM' "'l-:llDlS

S" .sv- og Naturstyrels~n
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Under hensyn til det oplyste om, at det ikke er hensigten at fore-
tage ændringer af bestående forhold, finder fredningsnævnet ikke,
at den ansøgte udstykning er i strid med fredningernes formål.

Fredningsnævnet har derfor ingen indvendinger imod, at den ansøg-
te udstykning gennemføres, jfr. for så vidt angår deklarationen
tinglyst den 15. februar 1966 naturfredningslovens § 34 og natur-
beskyttelseslovens § 66, og for så vidt angår sagen iøvrigt be-
kendtgørelse nr. 453 af 11. juni 1992 om udstykningskontrollen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

Adressaten for afgørelsen. (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening 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 Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra
i dag (naturfredningslovens § 64 a sammenholdt med naturbeskyt-
telseslovens § 104,stk. 1, 1. pkt.).



/ REG. NR 7033.00

•
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSJ(II.DE ~Mr
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 5J6S 1068

Den 23/9-1992
103/92FS

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

~.--; .. :~. ~[; ""
.,. J '. :""'~t..

• Ejendom: Matr. nr. 8 ~ Nr. Hvalsø by, kr. Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 5, Nr. Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr. 06.03.10.G01/F13577.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-53-4/257/5-91.

Ved brev af 21. juli 1992 har De fremsendt forslag til beplant-
ning omkring Hvalsø Renseanlæg. Det er oplyst, at beplantnings-
bæltet skal være 8 meter bredt og bestå af en blanding af små,
gamle danske skovtræer og -buske, som tjørn, æble, slåen, kirse-
bæk, hyld og rødel.

Det var en forudsætning for nævnets tilladelse til udbygning
.. af renseanlægget i medfør af naturfredningslovens § 34 og 37,

at nævnet kunne godkende en sådan plan.

Nævnet har besigtiget ejendommen og kan på grundlag heraf god-
kende planen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

eiuminiHteriet .
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Oer Kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddel~, klages
.. til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen. (Det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfrednings-
forening 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 Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret-
tidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet ...
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra
i dag (naturfredningslovens § 64 a sammenholdt med naturbeskyt-
telseslovens § 104, stk. 1, l.pkt.).

Med venlig hilsen

~
Knud Olsen

Kopi til: Roskilde amt, åben land afdelingen, Køgevej 80,
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, Hørsholm.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, Kø-
benhavn K.
Kirsten Jensen, Ranunkelvangen 4, Solrød Strand.
Ole Borgå, Avlsmosevænget 12, Hvalsø.
Anne og Preben Herbo, Sonnerupgaard, Hvalsø .

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

Modt"C.8t i Telefon 5365 1068
C::l<oV- 09 f\l3h': l,,, \' .:lisen

~ .." -:.~~2 \) tl:\ \. - Den 22110.92

FS30a/92

Dansk Naturgas A/S
Agern Alle 24 - 26
2970 Hørsholm.

Vedr. etablering af bassiner til opbevaring af trykprøvevand.

I skrivelse af 13. oktober 1992 til Roskilde Amt har De an-
søgt om tilladelse til etablering af et midlertidigt bassin
til opbevaring af vand, der havde været anvendt til trykprøv-
ning af ledningen Stenlille - Torslunde.

Roskilde Amt har ved besigtigelse konstateret dels, at det
ansøgte bassin er etableret og dels, at der herudover er
etableret et andet bassin til opbevaring af rent vand. Bassi-
nerne har en størrelse på hver 50x30x4 m3• Der søge~ om til-
ladelse til etablering/bibeholdelse af bassinerne i 3 måne-
der.

Bassinerne er etableret på ejendommen matr. nr. 4-a Skov-
Hastrup by, Særløse, Hvalsø kommune. Ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 24. november 1980, hvoraf
det bl.a. fremgår, at der ikke uden fredningsnævnets tilla-
delse må foretages opfyldning, planering eller afgravning af
terrænet.

Fredningsnævnet finder det uheldigt, at bassinerne er etable-
ret uden forudgående ansøgning til fredningsnævnet.

Efter omstændighederne meddeler fredningsnævnet herved i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til de allere-
de etablerede bassiner på vilkår, at der foretages en reta-
blering af terrænet umiddelbart efter, at anvendelsen af bas-

.... ~' .....{',l.
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sinerne er ophørt - dog senest 31. marts 1993. Fredningsnæv-
net har ved sin afgørelse taget hensyn til den situation, der
er opstået i forbindelse med udførelse af arbejdet, og til at
der alene er tale om en midlertidig etablering af bassinerne.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmigt.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § 50 og § § 86 og 87:

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

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

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

Med venlig hilsen

NJdJdl/L
Kopi til: Roskilde Amt, j.nr. 8-70-51-8/257/2.

Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Kirsten Jensen
Poul Christensen
Hvalsø kommune, teknisk forvaltning.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

TeleCon5365 1068

Den 26. marts 1993
FS9/9.3

ROSKILDE AMT
Åben land afdelingen
Køgevej 80
4000 Roskilde.

Vedr.: Skiltning af nationale cykelruter.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-52-12-4-91.

Ved brev af 12. februar 1993 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til opsætning i fredede områder af skilte som
stivejvisning for de nationale cykelruter.

•

Ansøgningen vedrører Hvalsø-fredningen (Overfredningsnævnets
_ afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst

for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommu-
ner), Ledreborg-fredningen (Overfredningsnævnets kendelse af
6. juli 1973 vedrørende Ledreborg gods) den verserende fred-
ning af området omkring Gl. Lejre og Vallø fredningen (Over-
fredningsnævnets afgørelse af 14. juli 1981 om fredning af
dele af Vallø gods i Køge og Vallø kommuner)

Fredningsnævnet tillader herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1 opsætningen af de pågældende skilte,
da opsætningen ikke findes at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
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FREDNINGSNÆVNET
i-OR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 1068

Den 11/05-94
FS 13/94

Henrik Svendsen
Høedsvej 79 b
stigs Bjergby
4440 Mørkøv.

Vedr.: Matr. nr. 8 a Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø.

I skrivelse af 8. januar 1994 til Hvalsø kommune, som har vi-
deres endt brevet hertil, har De ansøgt om tilladelse til at
etablere en minkfarm umiddelbart nord for laden på ejendom-
men, der er på ca. 100 tdr. land. Det dyrkede areal er ca. 45
ha.

De har oplyst, at De ønsker at opføre 5 to-rækkede minkhaller
med en længde på 40 m. Minkfarmen vil komme til at fylde 56 x
43 m (2.408 m2). De agter at anvende en farve, der passer til
omgivelserne (jordfarve), og er som vilkår for en dispensa-
tion villig til at etablere beplantning om hallerne, der vil
blive meget synlige fra Tadrevej vest for ejendommen, men kun
lidt synlige fra vejen øst for ejendommen. De har oplyst, at
De er villig til at indgå på et vilkår om, at minkhallerne
skal fjernes, hvis pelsdyrdriften ophører.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et område nord og øst for
Kirke Hvalsø.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

/C'.7d /..z, /~ - 000 cf
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Efter fredningsbestemmelsernes § 5 a må der ikke opføres ny
bebyggelse.

Fredningsbestemmelsernes § 5 b, hvorefter fredningen "dog ik-
ke [er] til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres
ny bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødvendig for den på-
gældende ejendoms drift som landbrugsejendom, såfremt bebyg-
gelsen ... opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygninger på ejendommen ...", kan efter fredningsnævnets op-
fattelse ikke anvendes, idet den påtænkte pelsdyravl næppe er
omfattet af landbrugslovens § 7 b efter de foreliggende op-
lysninger om ejendommens størrelse m.v.

Under hensyn til det påtænkte byggeris størrelse og til Deres
foran gengivne holdning til spørgsmålet om farver, afskærmen-
de beplantning og fjernelse, såfremt pelsdyravlen ophører, 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 det på-
tænkte byggeri gennemføres. Tegninger, beplantning, materia-
levalg og farver skal godkendes af fredningsnævnet, før ar-
bejdet iværksættes.

Det er et vilkår for tilladelsen, at bygningerne skal fjer-
nes, hvis pelsdyravlen på ejendommen ophører.

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
dispensation), offentlige myndigheder,
ningsforening og lokale foreninger og

den, der har søgt om
Danmarks Naturfred-

lignende, som har en
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væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse 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

JIA./jjjft?

Kopi til:
Roskilde Amt, åben land afdelingen, Køgevej 80, 4000 Roskil-
de.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.
Dansk Ornotologisk Forening, lokalafdeling for Københavnsom-
rådet, Att.: Fredningsudvalget, Vesterbrogade 140, 1620 Kø-
benhavn V.
Fl. Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke Hyllin-
ge.
Lars Diernæs, Skov Hastrupvej 12 B, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, teknisk forvaltning, Postboks 72, 4330 Hval-
sø.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Modtaget I
&kov- oq Naturstvrelsefi Telefon 53 65 10 68

1 S JU1l199~ Den 14/07-94
FS 13/1994

Henrik Svendsen
"Tadregård"
Tadremøllevej 12
4330 Hvalsø.

GENPART
tif orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 ~ Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø
.. beliggende Tadremøllevej 12, Hvalsø.

I skrivelse af 11. maj 1994 gav fredningsnævnet principiel
tilladelse til, at De etablerede en minkfarm umiddelbart nord
for laden på ovennævnte ejendom, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
område nord og øst for Kirke Hvalsø. Tegninger, den planlagte
beplantning og det påtænkte materialevalg skulle godkendes af
fredningsnævnet, før arbejdet blev iværksat.

.. De har derefter i skrivelse af 15. juni 1994 redegjort for
den påtænkte beplantning og farvevalget og givet oplysninger
om minkhallernes højde. Skrivelsen var vedlagt en oversigts-
plan over beplantningen og tegninger over de planlagte mink-
haller.

Fredningsnævnet godkender herved, at arbejdet udføres i over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger og de givne oplys-
ninger om beplantningen og farvevalget.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

\ 'l.\ \ I ~ - o 00 CJ(
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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 videresende Ise til Naturklage-

• nævnet.

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

Med venlig hilsen

TiJ1iJllilf;t
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 6S 10 68

KOPI Den 01/08-95
PS 27/1995

Landinspektør Erling Klæsøe
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde

REG.Nit =TC'3~.OG
Deres j.nr. TK 952021

Ejendom: Matr. nr. 12 a Kisserup by, Kisserup.
beliggende i Hvalsø kommune,
Roskilde amt j.nr.: 8-70-51-8-257-3-95

I skrivelse af 19. maj 1995 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at
der foretages arealoverførsel af 217 kvm. (delareal 2) fra
matrikelnummer 12 a Kisserup by, Kisserup, til matrikelnummer
37 a sammesteds.

Det fremgår af Deres ansøgning, at det pågældende areal skal
benyttes til have i forbindelse med det hidtidige matr.nr. 37
a og at der ikke er planer om at bebygge arealet.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning.af et nord og øst for Kirke
Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

Under hensyn til det oplyste om den påtænkte anvendelse af
arealet, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet til-
lader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, at den påtænkte arealoverførsel kan gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

A b \1.\ lI 'b - 000 3'
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• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,
sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

~lil1ltL
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.
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 55/95

Den 09/10-95

ROSKILDE AMT
Naturafdelinqen
Køgevej 80
4000 Roskilde .

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 12 ~ Kisserup by, Kisserup
beliggende Hjortemarksgården, Kisserup, Hvalsø
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-257-3-95.

•

I skrivelse af 28. august 1995 har De orienteret frednings-
nævnet om, at der på ovennævnte ejendom, der er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fred-
ning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, er
plantet et læhegn bestående af træer. I den anledning har De
indhentet en redegørelse fra ejeren. på grundlag af redegø-
relsen har De besluttet ikke at foretage Dem videre i sagen,
idet det i henhold til § 3 b i Overfredningsnævnets afgørelse
efter Deres opfattelse er tilladt at foretage hegns- og læ-
plantning.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge afgørelsens § 3 b må arealerne ikke tilplantes med
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plant-
ning af hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, på
eksisterende havearealer og på fredskovspligtige arealer.

AO \'l.\\ I ~- 000<6

2c>



• - 2 -

Sagen angår dels et læhegn ved bebyggelsen og dels et efter
det oplyste 408 meter langt hegn, som er plantet i marken med
det formål at dæmpe sandflugten.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at sidstnævnte hegn kræ-
ver nævnets godkendelse, men at det ikke er i strid med fred-
ningens formål, hvorfor det godkendes i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

•
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FOR ROSKILDE AMT '2, S o' o," t ".'1-'

Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
FS 11/96

Den 28/03-96

Mads Frazier & Hanne J. Dannulat
Bentsensvej 24
4330 Hvalsø. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 38 ~ Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø og 53 og
55 Kisserup by, Kisserup
beliggende Bentsensvej 24, Hvalsø.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-257-1-96.

I skrivelse af 19. februar 1996 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
plante grantræer med dertil hørende læhegn og nyttebeplant-
ninger på matr. nr. 38 ~ Hvalsø by, Kirke Hvalsø og den syd-
lige halvdel af matr. nr. 55 Kisserup by, Kisserup med hen-
blik på produktion af juletræer og pyntegrønt.

.. De anfører i ansøgningen, at jorden er af ringe dyrkningsmæs-
sig værdi og derfor mere rentabel til juletræsproduktion,
samt at tilplantningen vil forbedre arealerne æstetisk og
mindske den skæmmende virkning af nogle elledninger, der er
ført hen over arealerne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredning~ns formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.
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I følge afgøreIsens § 3 ~ kan almindelig landbrugsdrift på
eksisterende landbrugsarealer fortsættes. Fredningen er ikke
til hinder for, at der foretages sædvanlige driftsomlægnin-
ger. Til sædvanlige driftsomlægninger hører ikke tilplantning
og gartneridrift.

I følge afgøreIsens § 3 b må arealerne ikke tilplantes med
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plant-
ning af hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, på
eksisterende havearealer eller på fredskovspligtige arealer .

• Under hensyn til de nævnte bestemmelser, er det fredningsnæv-
nets opfattelse, at det ansøgte er i strid med fredningens
formål. Ansøgningen 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 indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklage-
nævnet.
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Mads-Frazier
Bentsensvej 24
4330 Hvalsø

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

REG. NR. 10 Y?>. 00. Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/3-
0001
Ref. LT-P

Den 1. oktober 1996

Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til at foretage beplantning på ejendommen, matr. nr. 38 c,
Hvalsø by, Kirke Hvalsø og på en del af ejendommen, matr. nr. 55tt og 53 c Kissserup by, Kisserup.

Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning på
de ovennævnte ejendomme.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.

• Med brev af 19. februar 1996 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at foretage beplantning på de ovennævnte ejen-
domme med henblik på produktion af juletræer og pyntegrønt.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24.
november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø
beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningsnævnet har den 28. marts 1996 meddelt afslag på det an-
søgte, som efter nævnets opfattelse vil være i strid med fred-
ningens formål.

Den 29. marts 1996 har De indbragt fredningsnævnets afgørelse
for Naturklagenævnet, der har videre sendt klagen til behandling
i Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrel.ren

Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf. 39 4720 00

Fax 39 27 9899
Telex 21485 nature dk
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•
De har bl.a. gjort gældende, at fredningsbestemmelserne ikke
automatisk udelukker muligheden for dispensation eller at til-
plantning automatisk strider mod fredningens formål, men at der
skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, jf.
også Overfredningsnævnets udtalelser i forbindelse med fred-
ningen. Efter Deres opfattelse har fredningsnævnet ikke foreta-
get en sådan konkret vurdering i forbindelse med den trufne
afgørelse.

De har endvidere gjort gældende, at Deres ansøgning alene ved-
rører et areal på ca. 1,5 ha ud af det fredede område som om-
fatter 1100 ha.

•
De har endelig peget på, at arealet er beliggende i udkanten af
det fredede område, og at der er ført højspændingsledninger hen
over området og placeret 2 stk. to-benede højspændingsmaster på
det ansøgte areal.

De landskabelige konsekvenser af en tilplantning med grantræer
vil være af positiv art for så vidt angår højspændingsledninger
og master og uden betydning for de øvrige landskabelige værdier.

De er derfor af den opfattelse, at der bør meddeles en tilladel-
se til det ansøgte, som ikke vil være i strid med fredningens
formål om at bevare de landskabelige værdier samt at netop matr.
nr. 38 c og den sydlige halvdel af matr. nr. 55 om nogen er
velegnet til en dispensation fra fredningen som følge af de
specielle forhold og beliggenheden.

Skov- og Naturstyrelsen har anmodet amtet og fredningsnævnet om
en udtalelse i anledning af Deres klage.

Amtet har i en udtalelse af 22. maj 1996 anført, at amtet altid
foretager en konkret vurdering i hvert enkelt sag, og at der
foretages besigtigelse i stort set alle sager, også i den kon-
krete sag. Amtet henholder sig iøvrigt til sit brev af 15. marts
1996 til fredningsnævnet.•
Fredningsnævnet har i en udtalelse af 13. maj 1996 oplyst, at
nævnet ikke har foretaget besigtigelse i nærværende sag. Alene
det lokale medlem har besigtiget området. Nævnet har - også på
baggrund af sit kendskab til området i almindelighed - den
generelle holdning, at beplantning med nåletræer i det pågælden-
de fredede område ikke vil kunne tillades, idet det vil bryde
afgørende med områdets karakter. Derfor blev der ikke foretaget
samlet besigtigelse i sagen.

Fredningsnævnet har efterfølgende besigtiget området, idet det
amtsrådsvalgte medlem dog ikke havde mulighed for at deltage. De
var til stede og påviste, hvor beplantningen skulle ske.

Fredningsnævnet er herefter fortsat af den opfattelse, at om-
rådet er af en sådan karakter, at den påtænkte beplantning - der
vil virke som et fremmedelement - ikke bør tillades.

De har fået forelagt disse udtalelser, og har i brev af 12. juli
1996 til Skov- og Naturstyrelsen bl.a. anført, at De fortsat
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•
ikke finder, at den ansøgte beplantning vil være i strid med
fredningens formål.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier i
området. Det fremgår således af § 2 i fredningskendelsen, at det
fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

Det følger heraf, at arealerne må anvendes som hidtil, således
at almindelig landbrugsdrift på landbrugsarealerne kan fortsæt-
tes. Der kan i den forbindelse foretages sædvanlige driftsom-
lægninger, hvortil dog ikke henregnes tilplantning og gartneri-
drift, jf. § 3 a.

I følge § 3 b må arealerne ikke tilplantes med træer og buske.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at spørgsmålet om jule-
træsproduktion har været genstand for særlige overvejelser i
forbindelse med Overfredningsnævnets behandling af frednings-
sagen.

Overfredningsnævnet opretholdt imidlertid bestemmelsen om be-
plantningsforbud i fredningsnævnets kendelse .

Spørgsmålet om tilplantning af arealer inden for det fredede
område skal således afgøres af fredningsnævnet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet på grundlag af en vur-
dering af sagens faktiske og retlige grundlag i overensstemmelse
med almindelige forvaltningsretlige principper.

I lyset af formålet med fredningen og efter en samlet vurdering
af de i sagen foreliggende oplysninger har styrelsen ikke fundet
anledning til at ændre den af fredningsnævnet trufne afgørelse,
der herefter stadfæstes.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

(~i;U71~?~
Lisbeth Toft-Petersen•



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKIWE AMT
Dommerkontoret iKøge
.Jernhant>gadp 7, 4600 KAg~

TeleCon53 65 10 68

Den 12/12-96
FS 63/1996~.Henrik Svendsen

Tadre Møllevej 12
Nr. Hvalsø, Kirke Hvalsø
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 a Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 12, Nørre Hvalsø, Kirke Hvalsø.
Roskilde amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-7-96.

8.1/18.09.96.
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

• De har ansøgt Hvalsø kommune om tilladelse til at opføre
yderligere tre minkhaller på ejendommen. Kommunen har i skri-
velse af 16. september 1996 forelagt sagen for frednings-
nævnet.

Det fremgår af ansøgningen og den indsendte tegning, at de
pågældende minkhaller skal have samme størrelse og udformning
som de nuværende og at de agtes opført øst for de eksisteren-
de minkhaller.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et område nord og øst for
Kirke-Hvalsø.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge fredningsafgørelsens § 4 må der ikke foretages ter-
rænændringer og i følge § 5 a må der ikke opføres ny bebyg-
gelse.

•
Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet i skrivelse af ll.
maj 1994 gav principiel tilladelse til opførelse af 5 mink-
haller. Tegninger, beplantningsplan, materialevalg og farver
skulle godkendes af fredningsnævnet, før arbejdet blev iværk-
sat.

cx...ols""-1 \ ,~~\ ~ \'- \~-o0 C:> "-=
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Efter at De i skrivelse af 14. juni 1994 havde redegjort for
den påtænkte beplantning og farvevalget og havde givet oplys-
ninger om minkhallernes udformning og højde, godkendte fred-

• ningsnævnet i skrivelse af 14. juli 1994, at arbejdet blev
udført i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de
givne oplysninger om beplantningen og farvevalget.

•

•

De havde oplyst, at de uden om hegnet omkring hallerne vil-
le etablere et trerækket beplantningsbælte øst, vest og nord
for hallerne. Beplantningen skulle bestå af løvtræer - en
blanding af træer og buske såsom tjørn, æble, slåen, kirse-
bær, rødelog birk. De ville anvende grå eternit til tage og
hegnet omkring hallerne.

Under fredningsnævnets besigtigelse den 2. december 1996 i
anledning af ansøgningen om tilladelse til opførelse af yder-
ligere tre haller blev det konstateret, dels at De i strid
med fredningsafgørelsens § 2 havde foretaget terrænændringer,
idet De havde foretaget udgravning og planering af det områ-
de, hvor De agtede at anbringe de minkhaller, De søgte om
tilladelse til at opføre, dels at De ikke havde overholdt de
vilkår, der var stillet i fredningsnævnets skrivelse af 14.
juli 1994. Beplantningen var ikke etableret med den følge, at
især hegnet mod øst fremtrådte meget dominerende, når man så
det fra vejen øst for hallerne. Det blev ligeledes konstate-
ret, at hallerne og hegnet i grå eternit fremtrådte på en li-
det pyntelig måde i landskabet.

Under hensyn at der alene er tale om en beskeden udvidelse af
den etablerede minkfarm, er det fredningsnævnets opfattelse,
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennem-
føres.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Arbejdet med opførelse af hallerne og etablering af beplant-
ning omkring hegnet om samtlige haller skal være afsluttet
senest den 1. juli 1997. Beplantningsbæltet skal bestå af

• egnskarakteristiske træer og buske - tjørn, slåen, æble, kir-



sebær, ask, røn, benved og hassel. Der må ikke plantes nåle-
træer. Beplantningsbæltet skal være mindst 3-rækket oq mindst
5 m bredt og det skal i løbet af ca. 5 år udgøre et effektivte dække. De første 3 år skal beplantningsbæltet renholdes og
plejes. De nye haller og hegnet omkring dem skal males med
jordfarver. Samtlige minkhaller skal fjernes, såfremt pels-
dyravlen på ejendommen ophører.

De eksisterende minkhaller og hegnet omkring dem bør af hen-
syn til helhedsindtrykket også males med jordfarver inden den
1. juli 1996.

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) f offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

Med venlig hilsen

MvtJ1jlfL
•
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7, 4600 Køge

Telefon S3 6S 10 68
FS 66/96

Den 02/01-97

HVALSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 22 Kr. såby by, Kr. Såby
beliggende Bjergskovvej 13, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-8-96

8.1/10.10.96
Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.: 0119-15.

I skrivelse af 24. september 1996 har De for ejeren af den
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
opførelse af nyt maskinhus/lade.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-

__ Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge afgøreIsens § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse el-
ler tilbygning til eksisterende bebyggelse. Fredningen er dog
ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny
bebyggelse, såfremt denne er erhvervsmæssig nødvendig til
ejendommens drift som landbrugsejendom, opføres i umiddelbar
tilknytning til eksisterende bygninger og for avls- og
driftsbygninger ikke overstiger 12,5 m.

Qc:l~~ \"\~~-\ '1...\l\ 1,-\Jcrc) ~
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Roskilde Amt har den 28. november 1996 foretaget en besigti-
gelse, hvorunder det blev konstateret, at bygningen allerede
var opført, og at et tidligere eksisterende maskinhus er ned-
revet.

Amtet har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca.
12,8 ha. Den nye bygning, der ligger markant på en bakke tæt
ved vejen, har en bredde på 10 m mod den tidligere bygnings
5,36 m. Bygningen er opført i umidddelbar tilknytning til
landbrugsejendommens bygninger og har en højde på ca. 6 m.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
byggeriet ikke er i strid med fredningens formål. Frednings-
nævnet godkender det derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens
sammenholdt med § § 86 og 87:

§
\

78, stk. 2,

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.

Med venlig hilsen

~~N~
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•
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Te!efon 53 65 10 68
FS 41/97

Den 21. august 1997
Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø. GENPART

til orientering

REu. NR. 1o~3.G o·

Ejendom: Matr. nr. 67 ~ Kirke såby by, Kirke Såby
.. beliggende Bjergskovvej 14, Kr. Såby.

Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-52-1-257-5-97
8.1/20.06.97
0119-15.Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

I skrivelse af 16. juni 1997 har De for ~jeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til op-
førelse af udhus m.v. på ialt 130 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner ...
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge afgøreIsens § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på allerede be-
byggede ejendomme opføres mindre selvstændige bygninger såsom
garager, carport og hobby-drivhuse, når de opføres i tilknyt-
ning til bebyggelsen.

Det fremgår af sagen, at bygningen ønskes opført parallelt
med og ca. 5 m fra det eksisterende stuehus på ca. 140 m2 med
stort set samme form som dette og med samme farvevalg. Byg-
ningen skal indeholde carport/brændehus på ca. 55 m2, red-

o 2 d" b lt o 5 2skabsrum pa ca. 19 m og et lsponl e rum pa 5 m
(Vis rI) ."~' ,
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Roskilde ~..a ... er et i .illl~l.igt ønske at

• etablere de ansøgte funktioner og at der er tale om en arki-
tektonisk god løsning.

Under hensyn hertil, er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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



FREDNINGSN/El7NET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Teiefon 53 65 10 68
FS 49/97

Den 20. august 1997

Landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup.

GENPART
til orientering

REG. NR. ~ o?>~. 00

• Ejendom: Matr. nr. 12 ~ og 37 ~ Kisserup by, Kisserup
beliggende Hjortemarksvej 13, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-52-1-2257-4-97

8.1/16.06.97.
4795.Landinspektør Godik Godiksens j.nr.:

I skrivelse af 16. juni 1997 til Roskilde Amt har De for
ejerne af ovennævnte ejendomme fremsendt en ansøgning om til-
ladelse til at arealoverføre 299 m2 fra ejendommen matr. nr.
12 a Kisserup by, Kisserup til ejendommen matr. nr. 37 c
smst.

• Da matr. nr. 12 a er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 24. november 1980 om fredning af et område nord
og øst for Kirke-Hvalsø, har amtet videresendt skrivelsen til
fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge afgøreIsens § 3 b må arealerne ikke tilplantes med
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plant-
ning af hegn eller tilplantning omkring bebyggelse, på ek-
sisterende havearealer og på fredskovpligtige arealer.

Det er oplyst, at arealet gennem en del år har været benyttet
af ejeren af matr. nr. 37 c som del af eksisterende have.
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Det er rredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at den på-
tænkte arealoverførsel gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~~~
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• F'Rh;lJNJNGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
FS 15/98

Den 5. maj 1998
Landinspektør
Godik Godiksen
Stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup

GENPART
til orientering

•
Ejendom: Matr. nr. 10 a, 43 og 44 Kisserup by, Kisserup
beliggende Raunsbjergvej 14, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-1-98

8.1/23.2.98

I skrivelse af 20. februar 1998 har De ansøgt Roskilde Amt om
tilladelse til udstykning af ovennævnte ejendom. Da ejendom-
men er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø
beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, er sagen vi-
deresendt til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

• Det fremgår af skrivelsen og de medsendte bilag, at udstyk-
ningen angår matr. nr. 43 og 44 Kisserup by samt 10,9337 ha.
af matr. nr. 10 a samme steds, og at arealerne vil blive ud-
nyttet som hidtil.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

QOl'DYo\ ~~~- \~u ..\~--ooo~
~
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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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
.. i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

(I I{)A';~J!~Lielt!J l
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
FS 55/98

Den 03/12-1998
Landinspektør
Godik Godiksen
stestrup Oldvej 81
4360 Kirke Eskilstrup

GENPART
til orientering

REb. NR. io2,~ .00.

Ejendom: Matr. nr. 8 a og 9 p Kisserup by, Kisserup
beliggende Bryggervej 1 og 3, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-5-96

8.1/9.10.98 8a-9p
0119-15Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

Landinspektør Godik Godiksens j.nr.: 5635

I skrivelse af 6. oktober 1998 har De for ejerne af oven-
nævnte ejendomme ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
arealoverføre 928 m2 fra matr. nr. 8 a Kisserup by, Kisserup,
til matr. nr. 9 p smst. og 809 m2 fra matr. nr. 9 p, smst.,
til matr. nr. 8 a smst.

Det fremgår af Deres ansøgning, at det førstnævnte areal, der
henligger som krat og skrænt i skygge af store træer, som
hidtil indgår som en naturlig del af den eksisterende have og
at sidstnævnte areal, der er ubevokset og ubebygget, overfø-
res til brug som landbrugsareal.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.
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Under hensyn til at fredningen omfatter ca. 1132 ha, er det
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte, der er af beske-
dent omfang og har til formål at opnå en bedre landbrugs-
mæssig arrondering, ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 den påtænkte arealoverførsel.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).
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REG. NR 7033.00

FREDNINGSNÆVlVET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iK"Ie
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 6S 64 96
FS 8/2000
Den 3. april 2000

Landinspektør
Erling Klæsøe
Himmelev Bygade 68
4000 Roskilde

~~~'00~(1'qsti~
S~Vn ;)~:'l\!~;.ttlrSwrelser-

C-' ~ Aff\. ZOOii GENPART
til orientering

Ejendomme: Matr. nr. 48 og 52 Kisserup By, Kisserup
beliggende Bentsensvej 26 & 28, Hvalsø
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-1-00

8.1/8.2.00

I skrivelse af 31. januar 2000 har De for ejerne af de oven-
nævnte ejendomme ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at
foretage arealoverførsel/magelæg mellem ovennævnte ejendomme.

Det fremgår af Deres ansøgning, at der overføres 1016 m2 fra
matr. nr. 52 til matr. nr. 48 (delareal 2) og 619 m2 fra
matr. nr. 48 til matr. nr. 52 (delareal 1).

Det er oplyst, at matr. nr. 48 er en landbrugsejendom, og at
der på matr. nr. 52, der er uden landbrugspl igt, drives en
udflytterbørnehave. Det er endvidere oplyst, at delareal 1
med kratbevoksning og adgangsvej til matr. nr. 52 er uden in-
teresse for landbrugsejendommen, men naturligt hører til ud-
flytterbørnehavens have.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.
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TTl1derhensyn til formålet med det påtænkte magelæg, d~L ikke• medfører væsentlige ændringer, er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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



REG.NR. 1033,00

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

TeJef'on 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 26/2000
~ 27. juni 2000

Henrik Svendsen
"Tadregård"
Tadre Møllevej 12
4330 Hvalsø GENPART

til orientering
/

•
Ejendom: Matr. nr. 8 a Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 12, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0008a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-7-96

8-70-51-4-257-5-96
8.1/15.5.00

I skrivelse af 28. marts 2000 har De som ejer af den oven-
nævnte ejendom ansøgt Hvalsø kommune om tilladelse til udvi-
delse af minkfarm med 2 stk. 2-rækker haller og 2 stk. l-ræk-
ke haller for mink.

•
Det fremgår af Deres ansøgning, at udvidelsen skal ske inden-
for det allerede afgrænsede/indhegnede areal for minkhaller,
og at der omkring indhegningen er et afskærmende beplant-
ningsbælte.

De har oplyst, at tagbeklædningen af hensyn til omgivelserne
vil blive mørkegrønne.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, er sagen
videresendt til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.
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I følge afgørelsens § 5 b er fredningen ikke til hinder for,e at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er
erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugs-
ejendom, såfremt den opføres i umiddelbar tilknytning til ek-
sisterende bygninger.

Under hensyn hertil og da det er fredningsnævnets opfattelse,
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål tilla-
der nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens S 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

nævnet.

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 S 66, stk. 2).
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKage
Jernbanegade 7. 4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax 56 6S 64 96
FS 30/2000
Den 18. september 2000

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltninq
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 6 a Skov-Hastrup by, Særløse
.. beliggende Espelundsvej 8, Hvalsø

Hvalsø kommunes j.nr.: 015-0006a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-3-00

8-70-21-1-257-9-96
8.1/15.5.00

Arkitekt Johs. Møller j.nr.: 9996

I skrivelse af 10. maj 2000 har De for ejeren af den oven-
nævnte ejendom ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til opfø-
relse af udsigtsstue og terrasse med et spejlbassin.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger, at der
.. ønskes tilladelse til at udvide stuehuset med en 21 m2 stor

udsigtsstue af glas, og at der omkring stuen skal være et
spejlbassin på ialt 60 m2•

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, har am-
tet videresendt sagen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
er knyttet til området.

I følge afgøreIsens § 5
eksisterende bebyggelse.

A'O \ C\C\Co - l.2.-l\ /3 - 000 C.
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må der ikke opføres tilbygning til
Fredningen er dog ikke til hinder
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for, at der foretages mindre til- og ombygninger.• Det er oplyst, at udsigtsstuen m.v. vil harmonere med den øv-
rige store gårdsbebyggelse, og at den ikke vil virke domine-
rende i landskabet.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens S 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

• Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

•
En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresende lse 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).
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RE~NR. 7033 00

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 651068
Fax 56 65 64 96
FS 54/2000
Den 06/11-2000

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 53 c Kisserup by, Kisserup
beliggende Bentsensvej 24, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0053c
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-257-1-96

8.1/14.8.00

I skrivelse af 10. august 2000 har De for ejeren af oven-
nævnte ejend om ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til ombyg-
ning og udvidelse af stuehuset.

Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen består af tre byg-
ninger med forskellige tage. Rumhøjden er meget lille, og
tanken er at fjerne alle tre tage og hæve muren til ens høj-
de. Tagkonstruktionen udføres af hanebåndspær med samme tag-
hældning som hovedhusets nuværende og belægges med tagsten.
Ejendommen, hvis boligareal øges fra 270 til 330 m2, får nye
vinduer og udvendige døre.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-
Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, er sagen
videresendt til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der
• er knyttet til området.

\qq 6 ~ t~l/ J~-()CXJ ro
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• Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages mindre
til- og ombygninger på eksisterende bygninger.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte der vil
forbedre helheden, ikke er i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

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

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 40/2001
Den 27. august 2001

Hvalsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 2 i Skov Hastrup by, Særløse
beliggende Skovhastrupvej 19, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 015-0002 i
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-
8-257-2-01

I skrivelse af 10. maj 2001 til Roskilde Amt har De
for ejeren af den ovennævnte ejendom ansøgt om til-
ladelse til at opføre en tilbygning til beboelses-
bygningen.

Det fremgår af Deres ansøgning og de indsendte teg-
ninger, at tilbygningen er på 75 m2 fordelt med ca.
48 m2 i stueplan og ca. 27 m2 i tagetage.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et,
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i
Hvalsø og Lejre kommuner, har amtet videresendt an-
søgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Skov- og NaturS'flelsen
J.nr. SN 2001 - I~ " J -Cbl
Akt. nr. 0" O

:z -
SCANNET
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Ifølge afgørelsen § 5 må der ikke opføres ny be-
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende
indretninger samt tilbygninger til eksistrende be-
byggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at
der foretages mindre til- og ombygninger på en ek-
sisterende bygning, eller at der på allerede bebyg-
gede ejendomme opføres mindre selvstændige bygnin-
ger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, når
de opføres i tilknytning til bebyggelsen.

I § 9 bestemmes, at en dispensation kan meddeles,
når det ansøgte ikke vil komme i strid med fred-
ningens formål.

Roskilde Amt har oplyst, at den nuværende ejendoms
boligareal er registreret til 75 m2• Byggeriet er i
fuld gang. På ejendommen er i forvejen en mindre
bolig samt en mindre ladebygning og udhuse. Tilbyg-
ningen sker i forlængelse af den eksisterende bolig
i samme stil og med samme taghældning, dog er til-
bygningen lidt højere end den eksisterende bolig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Frednings-

.. nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri
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-

•
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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.

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.

Haraldsgade 53,Skov- og Naturstyrelsen,
København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4,
4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070
Kirke Hyllinge.
Klaus Engberg, Mosevej 16, 4330 Hvalsø.
Dan Mathiasen, Skovhastrupvej 19, 4330 Hvalsø.

Side 3/3
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 71/2001
Den 17. januar 2002

Hvalsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Postbox 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø GENPART

tiI orientering

• Ejendom: Matr. nr. 11 a m.fl. Nr. Hvalsø, Kirke
Hvalsø
beliggende Raunsbjergvej 24, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0011a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.:
8-70-51-8-257-6-01 - 8.1/081101

I skrivelse af 5. november 2001 har De anmodet
fredningsnævnet om at vurdere, om en udvidelse af
en stald på ovennævnte ejendom vil være i strid med
Overfredningsnævnets kendelse af 24. november 1980
om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-

e liggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Det er oplyst, at den eksisterende stald er på ca.
1000 m2 og udvidelsen på ca. 420 m2 med en byg-
ningshøjde på ca. 5,7 m.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgøreIsens § 5 b og c er fredningen ikke
til hinder for, at der på en landbrugsejendom, op-
føres ny bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødven-
dig for den pågældende ejendoms drift som land-e brugsejendom, såfremt bygningshøjden ikke nødven-



"

diggør dispensation fra bestemmelserne i eller i
medfør af kommuneplanlovens § 43 (d.v.s. at højden
ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygnin-
ger, og opførelsen sker i forbindelse med den eksi-
sterende bebyggelse.

Fredningsnævnet har indhentet en vurdering fra Ros-
kilde Amt, der blandt andet har udtalt:

•
"Produktionsforøgelsen på ejendommen er fra ca. 141
dyreenheder til 229 dyreenheder . Dette indebærer,
at der skal være et areal på 136 ha til rådighed
for udbringning af gylle (harmoniarealet) , og at
der heraf på den pågældende ejendom skal være et a-
real på 56 ha (arealkravet) . Det er oplyst, at der
på ejendommen er et areal på ca. 79 ha til ud-
spredning af gylle, og der er kontrakter for et a-
real på 267 ha.

Den ansøgte tilbygning må betragtes som erhvervs-
mæssig nødvendig for den valgte driftsform på den
pågældende ejendom."

Fredningsnævnet kan tilslutte sig amtets vurdering
og har derfor ingen indvendinger imod byggeriet.

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,tt' Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-

Side 2/4
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ger og lignende,
afgørelsen.

som har en væsentlig interesse i

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.

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

Med venlig hilsen

••
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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 3712002
Den 4. juni 2002

Erling Svendsen &
Henrik Svendsen
Bentsensvej 14
4330 Hvalsø. GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 10 a Nørre Hvalsø by, Kirke
Hvalsø
beliggende Bentsensvej 14, Hvalsø
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-02 - 8.1/180402

I skrivelse af 15. april 2002 har Østlige Øers Svi-
ne- og Byggerådgivning på Deres vegne ansøgt Hvalsø
kommune om tilladelse til opførelse af 2 DAN-CORN
stålsiloer til kornopbevaring på ovennævnte ejen-
dom .• De har oplyst af kornsiloerne får et grundareal på
128,7 m2, en total højde på 9,3 meter og et rum-
indhold på ca. 900 m3 svarende til 5000 tønder
korn. Der vil blive plantet et læhegn af hurtigt
voksende træer og buske blandet med f.eks. bøg, så-
ledes at kornsiloerne skjules mest muligt.

Ejendommen drives i fællesskab med matr. nr. 8 a
Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø efter landbrugs lovens
regler.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
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nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, er
sagen sendt til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsens § 5 b er fredningen ikke til
hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres
ny bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødvendig for
ejendommens drift som landbrugsejendom, såfremt den
opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende

.. bygninger. Siloers højde må ikke overstige 15 m.

Roskilde Amt har oplyst. at siloerne placeres 20 m
fra eksisterende bygninger. Amtet har vurderet, at
de to ejendomme producerer ca. 8000 tdr. korn,
hvilket - da de to siloer hver har en kapacitet på
ca. 5000 tdr. - giver en overkapacitet på ca. 2000
tdr. Amtet finder dog, at siloerne er nødvendige
for de to ejendommes drift, idet det vil være van-
skeligt at finde siloer, der kapacitetsmæssigt sva-
rer til behovet.

• Det er fredningsnævnet s opfattelse, at siloerne er
erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommen, og da
nævnet ingen indvendinger har imod placeringen, når
de skjules af et hurtigtvoksende læhegn, tillader
nævnet derfor opstillingen af siloerne.

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-

Side 2/4
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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
ti udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for

den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

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

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 63/2001
Den 1. juli 2002

Henrik Svendsen
Tadre Møllevej 12
4330 Hvalsø GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 8 a Nørre Hvalsø by, Kirke Hval-
sø
beliggende Tadre Møllevej 12, 4330 Hvalsø
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-01 - 8.1/231001

I skrivelse af ll. oktober 2001 har Hvalsø kommune
fremsendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til
udvidelse af minkfarm med 10 haller, idet ejendom-
men er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst
for Kirke-Hvalsø beliggende område.~.. Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke foretages terrænæn-
dringer eller opføres ny bebyggelse, herunder sku-
re, boder og andre lignende indretninger. Frednin-
gen er dog ikke til hinder for, at der på en land-
brugsejendom opføres ny bebyggelse, der er er-
hvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom, såfremt bebyggelsen op-
føres i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygninger .

• Under en besigtigelse den 13. marts 2002 oplyste
De, at der i forbindelse med hallerne af miljømæs-

Cl.-c/ .{ hJ 2.. C7V / -I~1//3 - 00 I 6
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•
sige hensyn skulle opføres en gylletankl som De
ønskede at opstille ved hallernes nordøstlige hjør-
nel og at der skulle foretages en mindre terræn-
ændring deri hvor de ny haller skulle opstilles.

Roskilde Amts repræsentant henstillede under mø-
detl at en gylletank blev placeret sydvest for hal-
lernel og Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning
fremsendte på Deres vegne en revideret situations-
planl hvorefter gyllebeholderen blev placeret vest
for de allerede opførte haller. Samtidig skulle den

• udvides til 1000 m3 for dermed at få opbevarings-

kapacitet til minimum 13 måneder. Minkfarmen og
gyllebeholderen vil blive skjul t bag et 3-rækket
læhegn bestående af en blanding af tjørnl æblet
slåenl kirsebærl rødelog birk.

Minkfarmen blev etableret i 1994 med 5 to-rækkede
haller på baggrund af en tilladelse fra frednings-
nævnet. Nævnet har i 1996 og 2000 godkendt opførel-

sen af yderligere 7 haller.

Hovedstadens Udviklingsråd har den l. oktober 2001

• udtalt I at udvidelsen ikke vil ændre ejendommens
karakter fra landbrug i retning af en industriel
produktion.

Det er fredningsnævnets opfattelsel at udvidelsen
og opstillingen af gylletanken vil være erhvervs-
mæssig nødvendig for ej endommens drift som land-
brugsej endoml og da minkfarmen og gyllebeholderen
vil blive dækket af det 3-rækkede læhegnl har næv-
net ingen indvendinger imod det ansøgte, der derfor
tillades i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l under forudsætning afl at der anvendes samme
farvevalg som ved de tidligere godkendte minkhal-

.' ler.
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Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

afgørelsen er
over afgørel-

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~J~ L~J~
Linda Lauritsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 8112002
Den 14/10-2002

Brdr. Hyveled I/S
Roskildevej 17 A
4330 Hvalsø

GEr\'PART
tU or~entering

Ejendom: Matr. nr. 8 k Kr. Hvalsø by, Kr. Hvalsø
beliggende Roskildevej 19, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 01.09.P16/02-00180
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-3-257-1-01

I skrivelse af 28. januar 2002 har De ansøgt Ros-
kilde Amt om tilladelse til indvinding af råstof-
fer på ovennævnte ejendom.

Da arealet er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø
og Lej re kommuner, er sagen videresendt til fred-
ningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke foretages terrænæn-
dringer, og der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning,
planering eller afgravning .

od. ;2001- 1211 /3 0010,a..L...k Cl



•
Fredningen er dog ikke til hinder for grusgravning
på den del af matr. nr. l b Kirke-Hvalsø by, Kirke
Hvalsø, som ligger syd for banen, og på den sydlig-
ste ca. 200 m brede del af matr. nr. 8 a smst. op
mod skoven, såfremt den i råstoflovens § 5, stk. 2,
omhandlede plan for råstofindvinding i hovedstads-
området fører til, at det af ressourcernæssige hen-
syn er ønskeligt, at der indvindes grus fra disse
arealer.

Ansøgningen angår det af undtagelsen vedrører matr.
.. nr. 8 a Kirke Hvalsø by nævnte areal. Arealet blev

imidlertid ikke medtaget som graveområde i råstof-
planen, og da arealet, der grænser op til skov, ef-
ter nævnets opfattelse har en væsentlig landskabe-
lig værdi, vil en dispensation være i strid med
fredningens formål. Ansøgningen kan derfor ikke i-
mødekommes.

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 .

•
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En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

•
Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Roskilde Amt, Udvalget for Teknik og Miljø, Køgevej
80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4,
4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Klaus Engberg, Mosevej 16, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Kommunalbestyrelsen & Teknisk For-
valtning, Postbox 72, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.
Anders Thomsen, Roskildevej 19, 4330 Hvalsø.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 90/2002
Den 04/11-2002

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Postbox 72
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Ejendom: Matr. nr. 8 g Nørre Hvalsø, Kirke Hvalsø
beliggende på Tadre Møllevej 5.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-7-02 - 8.1/180902

I skrivelse af 10. september 2002 har De ansøgt om
fredningsnævnet s tilladelse til opførelse af en
bygning på 25 m2 med en højde på ca. 4,3 m beklædt
med træ på ovennævnte ejendom, der huser Hvalsø
fællesrenseanlæg.

.. Roskilde Amt har oplyst, at bygningen placeres i en
lavning, så den ikke vil være synlig i forhold til
det omliggende terræn.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø
og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området .

..



• Ifølge afgøreIsens § 5 må der ikke opføres ny be-
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende
indretninger samt tilbygning til eksisterende be-
byggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at
der på allerede bebyggede ejendomme opføres mindre
selvstændige bygninger, når de opføres i tilknyt-
ning til bebyggelsen.

Under hensyn til, at byggeriet ikke vil være syn-
ligt i forhold til det omliggende terræn,og til, at
det opføres i tilknytning til det eksisterende ren-

.. seanlæg, er det fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
Nævnet tillader derfor, at byggeriet 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 ha+ 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
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 93/2002
Den 3. december 2002

Anders Thomsen
Roskildevej 19
4330 Hvalsø GENPART

til orientering

Ejendom: Matr. nr. 9 b Kr. Hvalsø by, Kr. Hvalsøtt beliggende Roskildevej 19, Hvalsø

I skrivelse af 23. september 2002 har De som ejer
af den ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at oprette en juletræskultur på
en del af ovennævnte ejendom. Det drejer sig om et
areal på ca. 1 ha.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø
og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må arealerne anvendes som hidtil,
således at almindelig landbrugsbrugsdrift kan fort-
sætte. Det er tilladt at foretage sædvanlige
driftsomlægninger. Det udtales, at tilplantning ik-
ke henregnes hertil, og at arealerne ikke må
beplantes med træer og buske.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnet s op-
fattelse, at det ansøgte er i strid med fredningens
formål. Fredningsnævnet kan derfor ikke imødekomme

CLGls~~ \,-\~lL l~-cro\O



det ansøgte.

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-

e 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.

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

50/2004
14. juli 2004

• Ejendom: Matr. nr. 8 g Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 5, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0008-g
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-7-02 - 22.1/060505

I skrivelse af 5. maj 2004 har De ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til at opføre en hal pla-
ceret over det eksisterende slamlager.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord(tt og øst for Kirke Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggel-
se, herunder skure, boder og andre lignende indret-
ninger samt tilbygninger til eksisterende bebyg-
gel se. Der må heller ikke etableres andre faste
konstruktioner og anlæg, såsom mure, tårne og lig-
nende.

Det fremgår af ansøgningen, at De påtænker at op-• føre en ca. 580 m2 åben overdækket landbrugshal med
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • }'2/1 (1:> - ~~ f -O
Akt. nr. lq -.... Bil.



en total højde på ca. 8,4 m. Hallen placeres over
et eksisterende slamlager for at sikre at slammet
kan forblive tørt. Taget beklædes med bølgeeternit
og der udføres ikke vægbeklædning.

Slamlageret er beliggende ved siden af en ca. 6,5 m
høj bygning, der er beklædt med brunligt eternit-
tag.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at De ikke på
overbevisende måde har godtgjort nødvendigheden
af en hal med en taghøjde på 8,4 m, og da en sådan
højde, vil være yderst synlig i det omgivende land-
skab, finder nævnet ikke at kunne godkende Deres
ansøgning. Derimod kan nævnet godkende en hal af
samme højde og med samme tagbelægning og farve som
den bygning, der er beliggende ved siden af slam-
lageret.

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-
sendelse til Naturklagenævnet .

Side 2/4



.' Side 3/4

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

Med/venlig 9ilsen

.L;:.j~L~~
. Linda Lauritsen

•

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge ,V!odtaget i

'" ~ atu:rstyrelsea

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 80/2004
Den 4. oktober 2004

"flV

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
4000 Roskilde

• Vedr.: Etablering af cykelsti langs landevej 522
mellem Kirke Hvalsø og Dyvelslyst.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-3-04 - 22.1/010304

I skrivelse af 25. august 2004 har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til at etablere en cy-
kelsti i begge sider langs landevej 522 mellem
Hvalsø og Dyvelslyst.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 5. juli 1972 vedr. fredning af Åstrup gods
og Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november
1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø
beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningen af Åstrup har til formål at sikre, at
arealerne udnyttes som hidtil. Ifølge kendelsen er
det uden fredningsnævnets tilladelse forbudt at an-
lægge eller omlægge veje, dog kræver markveje som
led i landbrugsdriften ikke tilladelse, at ned-
bryde sten- og jorddiger.

Fredningen af det nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område har til formål at bevare de land-

• skabelige værdier, der er knyttet til området. Den

k\~)1..\\/~ - O~)a
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•
er dog ikke til hinder for, at der anlægges stier
med henblik på områdets rekreative udnyttelse.

Det er oplyst, at vej anlæggets bredde vil blive
forøget med 5 m i hver side, idet cykelstien vil få
en bredde på 2 m fra vejen og med en yderrabat på 1
m.

I vej ens østlige -side langs Balleskov e-r et jord-
dige, der er adskilt fra vejen af en grøft. Det er
hensigten at rørlægge grøften og fylde den op og
herpå anlægge cykelstien.

De har endvidere oplyst, at diget kun vil blive be-
rørt minimalt, og har vurderet at anlægget ikke vil
medføre, at der ledes større mængder overfladevand "
end hidtil til de omliggende vådområder.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at anlægget ik-
ke vil stride imod formålet med de to fredninger,
og da det er et led i et regionalt stisystem, til-
lader nævnet herved l medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 stk. 1 det ansøgte.

tt 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 fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.



'1

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Na turklagenævnet . Nævnet vil sende Dem

_ en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

.. på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

Side 3/4
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Kopi til:
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4,
4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard , Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Svend Lindbæk, Marbjergvej 4, 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 72,
Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.
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SkO\!$og Naturstyrelsert

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 87/2004
Den 4. november 2004

Hvalsø kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

SCANNET

Ejendom: Matr. nr. 31 b Nørre Hvalsø, Kirke Hvalsø
beliggende Bentsensvej 43, Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0031b
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-9-04 - 22.1/220904

I skrivelse af 23. august 2004 har Arkitektfirma
Buchs Tegnestue ApS for ejeren af den ovennævnte e-
jendom ansøgt kommunen om tilladelse til en til-
bygning til enfamiliehus, en opvarmet havestue på
26 m2•

• Tilbygningen ønskes opført med stråtag som på det
eksisterende hus, med hvidmalede vinduespartier i-
sat energiruder og med indlagt gulvvarmeslanger i
terrændækket.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i
Hvalsø og Lej re kommuner, har De fremsendt sagen
til fredningsnævnet.

Fredningen har til formål at bevare de landskabe-
lige værdier, der er knyttet til området .•
,.20.:::> "\ - 11-\\ l~- uC)lo
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Ifølge afgørelsen må der
se, herunder tilbygning
gelse. Fredningen er dog
der foretages mindre til-
sisterende bebyggelse.

ikke opføres ny bebyggel-
til eksisterende bebyg-
ikke til hinder for, at
og ombygninger på en ek-

Det er oplyst, at den eksisterende bolig er på 200
m2 fordelt på 1~ etage.

Da der er tale om en beskeden udvidelse af beboel-
sen, er det fredningsnævnets opfattelse, at det an-
søgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af natur-
beskyttelseslavens § 50, stk. l, at det påtænkte
byggeri 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 videre-
sendeise til Naturklagenævnet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

Side 2/4
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en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 112/2004
Den 8. marts 2005

Hanne Dannulat
Bentsensvej 26
4330 Hvalsø

GENPART
til orienter~ng . ,

,.0 ;1

Ejendom: Matr. nr. 48 g Kisserup by, Kisserup
.. beliggende Bentsensvej 26, Hvalsø.

Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0048a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-13-04 - 22.1/071204

I skrivelse af 26. september 2004 har De som ejer
af den ovennævnte ejendom, ansøgt Hvalsø kommune om
tilladelse til opførelse af et væksthus på 27 m2

med en højde på 3,78 m på ovennævnte ejendom.
Væksthuset ønskes opført l tilknytning til og umid-
delbart nord for ejendommens bygninger.

.. Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i
Hvalsø og Lejre kommuner, har Hvalsø kommune vide-
resendt sagen til fredningnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyg-
gelse, herunder skure, boder og andre lignende ind-
retninger samt tilbygning til eksisterende bebyg-
gelse. Fredningen er ikke til hinder for, at der på
allerede bebyggede ejendommme opføres mindre selv-

~'?Q 1 - rt\ \ ,~ - o.:::>} 3
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• stændige bygninger såsom garager, carporte og hob-
by-drivhuse, når de opføres i tilknytning til be-
byggelsen.

Da det ansøgte opfylder betingelserne herfor, til-
lader nævnet herved det ansøgte.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

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

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

Med venlig hilsen

1.L r f~ ==-
A. Ljynfstrom
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• SCAl\fNET
FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

28/2005
4. maj 2005

FDF Roskilde
v/Ole Bøggild
Motelvej 46
4000 Roskilde

\/ .

• Ejendom: Matr. nr. 30 c Nørre Hvalsø by, Kirke
Hvalsø
beliggende Boerbjergvej 49, Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0030c.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j .nr.: 8-70-51-8-257-2-05 - 22.1/140305.

I skrivelse af 10. juni 2004 har De ansøgt Hvalsø
kommune om tilladelse til opførelse af et pumpehus
i forbindelse med renovering af eksisterende vand-
forsyningsanlæg. Pumpehuset får et udvendigt mål på

~ 3,1 x 2,4 m og en højde på ikke over 2,5 m. Huset
skal indeholde en brønd med en diameter på godt 1 m
med vandværket samt en eltavle.

Kommunen har videresendt sagen til Roskilde Amt, da
ejendommen er omfattet af skovbyggelinien.

Da ejendommen tillige er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om
fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø belig-
gende område i Hvalsø og Lejre kommuner, har amtet
videresendt sagen til fredningsnævnet.

~:ti -)L~\]~ -::D 16
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• Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området. Det fredede
område skal bevares i dets nuværende tilstand.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggel-
se, herunder skure boder og andre indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der fo-
retages mindre til- og ombygninger på en eksiste-
rende bygning, eller at der på allerede bebyggede
ejendomme opføres mindre selvstændige bygninger,
såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, når de
opføres i tilknytning til bebyggelsen.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for-
mål.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Frednings-
nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, at det påtænkte byggeri
gennemføres. Det er dog en forudsætning, at byg-
ningen holdes i mørke jordfarver, og at beklædnin-
gen skal være en en til to beklædning af uhøvlede
brædder.

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-

•
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• 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.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-

ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes

på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-

vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

4' C" ~~4. Lr1/tYåm
•
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•• NATURKLAGENÆvl~ET
FORMANDEN

FrederiJr..sDQrggdc !5, 1360 1<rAhenJ1i!"!zl(

SCANNET 11/ 33955700
Fax 33955769
X400 S=nkn, P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mall. nkn@nkn.dk

- 6 JULI 2005
J.nr.: 03-121/250-0004
KBP

Afgørelse
i sagen om afgrænsning af fredningen af Gundestedgård i Hvalsø

•
Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 24. juni 2004 truffet afgørel-
se om, at ejendommen matr.nr. 9 a(m.fl.), Nr. Hvalsø, Kr. Hvalsø, Gun-
destedgård i sin helhed er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 24. november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø be-
liggende område, der forbyder ny bebyggelse. Afgørelsen er påklaget til
Naturklagenævnet af ejerne.

•
Fredningen, der har til formål at sikre arealerne opretholdt i deres
nuværende tilstand, overvejende som landbrugsarealer, således at de
landskabelige værdier, der er knyttet til området, kan fastholdes, og
således at området sammen med de tilgrænsende fredede områder kan komme
til at tjene som udflugtsområder, blev rejst af Danmarks Naturfred-
ningsforening efter anmodning fra Ib Theill Knudsen, der da var ejer af
ejendommen Gundestedgård, og som gav afkald på erstatning. Frednings-
forslaget omfattede hele ejendommen, bortset fra det areal, hvorpå de 3
parceller er beliggende. Ved fredningsnævnets kendelse af 20. juni 1979
blev hele Gundestedgård, bortset fra det nævnte areal og en stationær
campingplads, fredet.

•

Kendelsen blev påklaget af Hvalsø Kommune tilOverfredningsnævnet, der
behandlede sagen sammen med en anden fredning. I Overfredningsnævnets
afgørelse udtales det, at "fredningen findes at burde omfatte Gunde-
stedgårds jorder i deres helhed, således at der skabes sikkerhed for at
den del af ejendommen, som i dag anvendes til stationær campering, ikke
ved et eventuelt ophør af denne arealanvendelse overgår til en væsent-

mailto:nkn@nkn.dk


.. lig ændret benyttelse". Det er i kendelsen anført, at der er "enighed
mellem kommunen og ejeren om, at fredningen af Gundestedgård eventuelt
kan udvides til at omfatte hele ejendommen, hvis det samtidig bestem-
mes, at der fortsat kan drives camperingsvirksomhed på det til camping
hidtil benyttede areal, og at dette areal - såfremt campingpladsen ned-
lægges - herefter kun må anvendes til nyttehaver og lignende".

Forud for fredningen fra 1973 blev der foretaget en udstykning af Gun-
destedgårds sydlige jorder. I forbindelse med byggemodningen blev de
tre nævnte parceller kloakeret og vandstik indlagt. I fredningsforsla-
get var disse arealer, udeladt, hvilket også er tilfældet på de fred-
ningskort, der er udarbejdet i forbindelse med såvel fredningsnævnets
som Overfredningsnævnets afgørelse.

Klagerne har navnlig anført, at det fra fredningssagens start har været
åbenbart, at det omhandlede areal var holdt uden for fredningen, hvil-
ket bekræftes af kortmaterialet. Klagerne har endvidere henvist til en
udtalelse i et brev af 25. april 2004 fra Bent Godtfredsen, der var
formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Hvalsø Kom-
mune, og som deltog i behandlingen af fredningssagen. I brevet er ud-
talt, at sagen resulterede i den afgrænsning, der er angivet på kortbi-
lagene, og at man tilsyneladende havde "glemt" de arealer, der nu øn-
skes bebygget, formentlig fordi de lå i landzone og ikke var selvstæn-
digt matrikuleret.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 78, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Ved uoverensstemmelse mellem tekst og kortbilag i en fredningsafgørelse
er det teksten, der er afgørende for fortolkningen af afgøreIsens ind-
hold.

Nævnet finder, at teksten i Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 er så entydig og klar i forhold til afgrænsningen af fred-
ningen, at fredningen må anses at omfatte ejendommen i sin helhed, og
at de omhandlede arealer, der ønskes udstykket og bebygget er omfattet
af fredningen. Der er herved lagt vægt på, den i kendelsen refererede
enighed mellem daværende ejer og kommunen om fredningens omfang samt at
det af fredningsbestemmelsernes § 3 a fremgår, at fredningen omfatter
hele matr.nr. 9 a, (og 9ay og 9az) .

2



3

4It Fredningsnævnets afgørelse af 24. juni 2004 stadfæstes derfor.

Inger Vaaben
Viceformand

/ Kurt Bjerre Pedersen
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

56651068
56656496

8112005
03/11-2005

Hvalsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

• Ejendom: Matr. nr. 8 a og 8 h Nørre Hvalsø by,
Kirke Hvalsø - Hvalsø Renseanlæg.
RAMB0LL Danmark A/S ref. 0541810 - B00004-1-ERD (l)
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-01

I skrivelse af 30. maj 2005 har RAMB0LL A/S på kom-
munens vegne ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til
at udvide kommunens renseanlæg med et areal på ca.
3500 m2• Arealet vil blive beplantet i lighed med
beplantningsbæl tet omkring det nuværende rensean-
læg. Arealet ønskes anvendt til opførelse af en de-
nitrifikationstank med en diameter på 16 ID og en
højde over terræn på 90 cm, hvor nitrat omsættes
til frit kvælstof, som forsvinder til atmosfæren,
samt til udvidelse af det eksisterende åbne bassin
med henblik på at kunne opbevare regn- og spilde-
vand under kraftig nedbør, indtil det kan ledes til
selve renseanlægget.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område l

Hvalsø, er sagen videresendt til fredningsnævnet.
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Formålet med fredningen er at bevare de landska-
belige værdier, der er knyttet til området, således
at arealerne benyttes som hidtil.

Ifølge afgørelsen må arealerne ikke tilplantes med
træer og buske. Dog er fredningen ikke til hinder
for plantning af hegn eller for tilplantning om-
kring bebyggelse, på eksisterende havearealer og på
fredskovspligtige arealer. Der må ikke opføres ny
bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende
indretninger samt tilbygning til eksisterende be-

'. byggeIse . Der må endvidere ikke etableres andre
faste konstruktioner og anlæg med bygninger.

Det følger af afgøreIsens § 9, at der kan meddeles
dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for-
mål.

Det er oplyst, at planerne er en følge af, at der i
de senere år er sket en byudvikling, der medfører
en øget tilførsel af regn- og spildevand.

Uanset, at der er tale om et betydeligt indgreb i
det fredede areal; er det fredningsnævnets opfattel-
se, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens
formål, og nævnet meddeler herved i medfør af af-
gøreIsens § 9 den ønskede tilladelse. Det er dog en
forudsætning, at beplantningen udføres af hjemme-
hørende løvfældende arter.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan
meddelt,

inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
klages til Naturklagenævnet over afgørel-



Sen. Klageberettigede er:

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales/ hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 103/2005
Den 7. april 2006

Per Hoff
Aggerup Huse 6
4330 Hvalsø

Modtaget i
Skov- og N atuI'.atyr@I~~D

'I 8 APR, 200a
GENPART

til orientering

'. Ejendom: Matr. nr. 23 a Kisserup by, Kisserup
beliggende Aggerup Huse 6, Kisserup.
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0023a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-05 - 22.1/121205

I skrivelse af 2. november 2005 har De ansøgt Hval-
sø kommune om tilladelse til at opføre et bryghus
på ca. 150 m2 på ovennævnte ejendom.

•
Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, har
kommunen videresendt ansøgningen til fredningsnæv-
net.

Fredningens formål er at bevare de
værdier, der er knyttet til området,
realerne anvendes som hidtil.

landskabelige
således at a-

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyg-
•

gelse. Såfremt en bebyggelse er erhvervsmæssig nød-
vendig for ejendommens drift som landbrugsej endom
og opføres i umiddelbart tilknytning til eksiste-

(. rende bygninger, vil fredningen dog ikke være til
hinder herfor, og mindre bygninger såsom garager,



•

•

•

•

carporte og hobby-drivhuse kan opføres l tilknyt-
ning til bebyggelsen.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at afgørelsen
sætter klare grænser for byggeri indenfor det fre-
dede område, og at et bryghus som det ansøgte såvel
ved sit formål som sin størrelse overskrider disse.
Under hensyn hertil finder nævnet ikke grundlag for
at imødekomme ansøgningen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyt telseslovens § 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 fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56 65 64 96
FS 21/2006
Den 12. april 2006

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

SCAl~NET~
GENPART

tn orientering

• Ejendom: Matr. nr. 11 a Kisserup by, Kisserup
beliggende Aggerupvej 6, Kisserup
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0011a
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-06 - 22.1/22 070306

I skrivelse af 2. marts 2006 har De for ejeren af
den ovennævnte ejendom ansøgt om tilladelse til om-
bygning af svinestalden til bolig.

Et mindre maskinhus i den vestlige del af svine-
staldens nordfacade vil blive fjernet. De eneste
udvendige bygningsmææsige ændringer, der skal ske,
er flere og~større vinduer og døre.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø
og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området I således at
arealerne anvendes som hidtil.



Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggel-
se.

Under hensyn til, at den påtænkte ændring sker
indenfor rammerne af det eksisterende byggeri, fin-
der nævnet ikke, at det ansøgte er i strid med
fredningens formål. Da nævnet iøvrigt ingen ind-
vendinger har imod ombygningen, meddeler det herved
den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 7'8,
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 fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævne~q som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet ..Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetalesr hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

"

Side 3/4



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

Telefon S6 65 1068
Fax S6 65 64 96
FS 10212005
Den 2. februar 2006

Prime Nature ApS
Att.: Mette Gildberg
Vestergade 10
7323 Give

SCAN1\fET

• Ejendom: Matr. nr. 9 a Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Gundestedvej 40, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-04 - 22.1/29.09.05

I skrivelse af 29. september 2005 har De for ejeren
ansøgt Roskilde Amt om tilladelse til at rejse skov
på den nordlige og vestlige del af ovennævnte ejen-
dom (Gundestedgård).

• Ansøgningen vedrører et areal med åbne græsarealer,
der er omkranset af et 5-6 rækket læhegn.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse al 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i
Hvalsø og Lejre kommuner, har amtet videresendt sa-
gen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare d"e landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må arealerne ikke tilplantes med
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder
for plantning af hegn eller tilplantning omkring



,.

•
bebyggelse, på eksisterende havearealer og
skovspligtige arealer. Den eksisterende skov
jendommen skal bibeholdes og genplantning vil
ske med løvtræer.

fred-
på e-
kunne

Ejeren har oplyst, at det er tanken at opsætte et
vildthegn omkring arealet, men således at der vil
blive adgang for offentligheden.

Det areal, hvorpå der ansøges om tilladelse til
skovrejsning, ligger i udkanten af fredningen mel-

.. lem offentlig vej og et areal, der ved fredningen
er tilladt anvendt til campingplads. Det er fred-
ningsnævnets opfattelse at plantning af en løvskov
det pågældende sted ikke vil stride imod fredning-
ens formål. Da nævnet ingen indvendinger har imod
det ansøgte, giver nævnet herved den ønskede tilla-
delse.

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 fore-
ninger og lignende, som har e~ væsentlig interesse
i afgørelsen.,

•
En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendelse til Naturklagenævnet .
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage .

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2) .
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SCAl~liET
Modt9P'Pt: 1

Skov. og Nat~;;tYrelsen

29 MAJ 2006

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 23/2006
Dato 26. maj 2006

Hvalsø Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

GEN~;:>ART
Jj."~ • .;, ~d~onen~er~ng

• Ejendom: Matr. nr. 9 b Kirke Hvalsø by, Kr. Hvalsø
beliggende Roskildevej 21, Hvalsø
Hvalsø kommunes j.nr.: 003-0009b
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-4-01 - 22.1/030406

I skrivelse af 29. marts 2006 har De fremsendt en
ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning til
enfamiliehus på ovennævnte ejendom. Der er i reali-
teten tale om en nybygning, idet det eksisterende
hus vil blive nedrevet.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende bolig har
et bebygget areal på 61 m2 og et boligareal på 91
m2• Huset er opført i 1850 og i meget dårlig stand.
Det påtænkte hus har i stuen et boligareal på ca.
93 m2 og på 1. salen ca. 88 m2, plus et areal på
ca. 23,5 m2, der er ført igennem begge etager. Her-
til kommer en garage på 41,5 m2 i stueplanet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.

Slt\v:,- J 2' - 000

b



Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggelse
eller tilbygning til eksisterende bebyggelse. Den
er dog ikke til hinder for, at der foretages mindre
til- og ombygninger eller at der på allerede be-
byggede ejendomme opføres mindre selvstændige byg-
ninger, såsom garager, carporte og hobby-drivhuse i
tilknytning til bebyggelsen.

• Det er fredningsnævnets opfattelse, at det eksi-
sterende hus ikke er bevaringsværdigt , og at det
derfor bør erstattes af en ny bolig. Det forelig-
gende proj ekt vil imidlertid såvel ved sin stør-
relse som udformning udgøre et fremmedelement i
landskabet, og nævnet afslår derfor ansøgningen.

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 fore-
ninger 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.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
mOdtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Mep_v~nli~ hilsen
"Lt...4c~~

Linda Lauritsen
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Skov- ()'r Naturstvrelsen

28 AUG, 2006

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 10312005
Den 25. august 2006

Per Hoff
Aggerup Huse
4330 Hvalsø

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 23 a Kisserup by, Kisserup
beliggende Aggerup Huse 6, Kisserup.
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0023a.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j .nr.: 8-7O - 51-8-257-5-05 - 22. 1/1212O 5

Den 7. april 2006 afslog fredningsnævnet en ansøg-
ning fra Dem om tilladelse til at opføre et bryghus
på ca. 150 m2 på Deres ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 24. november 1980 om fredning af et nord

• og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de
værdier, der er knyttet til området,
realerne anvendes som hidtil.

landskabelige
således at a-

•

Ifølge kendelsen må der ikke opføres ny bebyggelse,
herunder skure, boder og andre indretninger samt
tilbygninger til eksisterende bebyggelse. Såfremt
en bebyggelse er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift og opføres i umiddelbar tilknytning
til ekslsterende bygninger, vil fredningen dog ikke
være til hinder herfor, og mindre bygninger såsom
garager, carporte og hobbydrivhuse kan opføres l
tilknytning til bebyggelsen.



')
tit

Fredningsnævnet udtalte i sin begrundelse, at det
var fredningsnævnets opfattelse, at kendelsen satte
klare grænser for byggeri indenfor det fredede om-
råde, og at et bryghus som det ansøgte såvel ved

sit formål som sin størrelse overskred disse.

Ved skrivelse af 6. april 2006 har De fremsendt en
anmodning om tilladelse til et mindre projekt, der
bygningsmæssigt kun angår udvidelse af et mindre
hus fra 20 m2 til 30 m2 og en carport fra 35 m2 til

.. 63 m2, hvortil kommer en forhøjelse af tagkonstruk-
tionerne.

Det ny projekt vil medføre en udvidelse af bebyg-
gelsen på ejendommen, der går ud over, hvad und-
tageIsesbestemmelserne i fredningen forudsætter. Da
projektet efter nævnets opfattelse i øvrigt vil
ændre bebyggelsens karakter og præget på det om-
givende landskab, finder nævnet ikke grundlag for
at imødekomme ansøgningen.

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 fore-
ninger og lignende, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen .

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7, 4600 Køge

Telefon 5665 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 31/2006
Den 02/10-2006

Hvalsø kommune
Teknisk Forvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

GENPART
til orientering

.. Ejendom: Matr. nr. 10 a Kisserup bYI Kisserup
beliggende Raunsbjergvej 14, Kisserup.
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0010.
Roskilde Amt I Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-3-06 - 22.1/190506

•

I skrivelse af 1. maj 2006 har ejeren har af den
ovennævnte ejendom ansøgt kommunen om tilladelse
til at indrette eksisterende bygning (tidligere
stald) med værelser, opholdsrum I køkken og toiletl

herved boligen udvides med 83 m2 til i alt 344 m2•

Det er oplyst I at ombygningen, der er påbegyndt,
ikke ændrer bygningens facade.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende område, har
De fremsendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Det er fredningsnævnets opfattelsel at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål. Frednings-

.. nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 11 at byggeriet gennemføres.

SNS -(21'" 00094



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 fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke

• påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jembanegade 7,4600 Køge

Telefon 56651068
Fax 56656496
FS 72/2006
Den 20. oktober 2006

Anja Eliasen & Steen Bjerrum
Roskildevej 21
4330 Hvalsø

GENPART'
til orientering

.. Ejendom: Matr. nr. 9 b Kirke Hvalsø by, Kirke Hval-
sø
beliggende Roskildevej 21, Hvalsø.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-4-01 - 22.1/240806.

I skrivelse af 18. august 2006 har arkitekt Flem-
ming østergaard på Deres vegne ansøgt Roskilde Amt
om tilladelse til opførelse af en ny bolig på oven-
nævnte ejendom.

Boligen er udformet som et traditionelt stuehus i
~ klassicistisk stil med en frontispice ved ind-

gangs facaden og større fremspringende frontispice
mod øst.

Huset placeres på samme sted som eksisterende hus,
dog vendes husets hovedretning, således at facaden
følger skel og den eksisterende lade/staldbygning.

Bygningen opføres i tradionelle materialer - blank
mur og tegl på taget der udføres gesims ligeledes i
traditionel udformning.

• Det samlede etageareal/bruttoetageareal bliver ca .
247,5 m2, fordelt med 137 m2 i stueplan og første
sal på 111 m2•

')

Modt.,etl
Skov. Ojf Naturltyr.I'1D

23 OKT, 2006



I tilknytning til beboelseshuset opføres en dob-
beltgarage på ca. 40 m2, ligeledes i blank mur og
med tegltag og taghældning som stuehus.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, har
amtet videresendt ansøgningen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggel-
se. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der
foretages mindre til- og ombygninger eller at der
på allerede bebyggede ejendomme opføres mindre
selvstændige bygninger, såsom garage carport og
hobby drivhus i tilknytning til bebyggelsen.

Fredningsnævnet har i en afgørelse den 26. maj 2006
vedrørende en ansøgning om et tidligere projekt ud-
talt, at det eksisterende hus ikke er bevarings-
værdigt, men at projektet såvel ved sin størrelse
som udformning ville udgøre et fremmedelement i
landskabet. Nævnet gav derfor afslag.

Det er nævnets opfattelse, at det nu foreliggende
projekt ikke vil udgøre et markant fremmedelement i
landskabet, og da nævnet iøvrigt ingen indvendinger
har, godkender det herved det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon
Fax
FS
Den

S6 6510 68
S6 65 64 96

67/2006
14/11-2006

Modtageti
Hans Emil JeppeseSkov-og: Naturstyreløen
Aggerupvej 6 15 NOV. 2006Kisserup
4330 Hvalsø.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 11 a Kisserup by, Kisserup
beliggende Aggerupvej 6t Kisserupt Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr.: 032-0011a
Roskilde Amt t Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-1-06 - 22.1/190906.

I skrivelse af 10. september 2006 har De ansøgt
Hvalsø kommune om tilladelse til opførelse af et
læskur til heste på ovennævnte ejendom.

Det fremgår af det vedlagte materialet at læskuret
skal være 4x6 m med ensidigt hældende tag. Faca-
derne bliver på henholdsvis 2t5 m og 2t25 m. Taget
dækkes med matsorte stålpladert og facaderne holdes
i en sortbrun farve. Dørhullet bliver ca. 2,7 m i
bredden og ca. 2 m i højden. Der isættes ikke port.

Da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et
nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, har
kommunen videresendt sagen til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdiert der er knyttet til området .

SI\JS -12r-ooo~4 ak+- 13
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Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyg-
gelse, herunder skure, boder og lignende. Fred-
ningen er dog ikke til hinder for, at der på en
landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er er-
hvervsmæssig nødvendig for en ej endoms drift som
landbrugsejendom, såfremt bebyggelsen er et læskur
og bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation
fra kommuneplanlovens § 43.

•
Da læskuret er omfattet af nævnte undtagelsesbe-
stemmelse og nævnet iøvrigt ingen indvendinger har,
godkender nævnet herved det ansøgte. Tilladelsen
gælder dog kun, sålænge skuret anvendes som læskur
for kreaturer.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslavens § 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 fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

., 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
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påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
mOdtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

Side 3/4
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Hvalsø kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 7312006

Modta~l' 14111-2006
Skov- og Naturstyreløel1

15 NOV. 2006

GENPART
til orientering

• Ejendom: Matr. nr. 7 e Kisserup by, Kisserup
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-06 - 22.1/210906
Rambøll A/S j.nr.: 0541843 - B 00096-1

I skrivelse af 19. september 2006 har Rambøll A/S
på Deres vegne ansøgt om tilladelse til etablering
af pumpestation på det nordvestlige hjørne på oven-
nævnte ejendom. Den synlige del bliver en tank med
en diameter på 60 cm, en bredde på 1 m og en højde

• på 20 cm.

Pumpestationen skal sikre en stabil drift af spil-
devandssystemet i Kisserup.

Ansøgningen var stilet til Roskilde Amt, der har
videresendt den til fredningsnævnet, da ejendommen
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24.
november 1980 om fredning af et nord og øst for
Kirke Hvalsø beliggende område.

•
Fredningens formål er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området .

-SNS -/2/- OOD9Y o-.~+- 12



Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggelse
eller andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. Fredningsnævnet kan dog meddele dispensa-
tion, når det ansøgte ikke vil komme i strid med
fredningens formål.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte
har en sådan størrelse og en sådan karakter, at det
ikke vil komme i strid med fredningens formål, og
da nævnet ingen indvendinger har imod proj ektet,
godkender det herved det ansøgte.

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 fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

• modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Side 2/4
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen
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24 NOV. 2006

FREDNINGSNÆWET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 65 10 68
Fax 56 65 64 96
FS 73/2006
Den 23/11-2006

Hvalsø kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 7 e Kisserup by, Kisserup
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-257-5-06 - 22.1/210906
Rambøll A/S j.nr.: 0541843 - B 00096-1 - B 00117-1

Fredningsnævnet gav ved sin afgørelse af 14. novem-
ber 2006 tilladelse til etablering af en pumpesta-
tion på ovennævnte ejendom.

Ved en fejltagelse er den i afgørelsen refererede
beskrivelse ikke korrekt.

Pumpestationen skal rettelig bestå af en nedgravet
glasfibertank med et dæksel, der har en diameter på
60 cm og rager 20 cm over terræn. Ved siden af tan-
ken skal etableres en teknikkiosk med el- instal-
lation, pumper og styring. Kiosken vil få en længde
på 2,0 m, en bredde på 1,2 m og en højde på 1,2 m.
Den vil blive malet mørkegrøn og ligner en mindre
transformerstation.

Idet nævnet beklager den skete fejl, godkender det
herved det forelagte projekt.



,, .

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 fore-
ninger 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen,
København 0.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

Haraldsgade 53, 2100

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer, Hjortemarksvej 4,
4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Svend Lindbæk, Marbjergvej 4, 4330 Hvalsø.
Rambøll A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge.
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FREDNINGSNÆlNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 56 651068
Fax 56 65 64 96
FS 66/2006
Den 13/12-2006

Henrik Svendsen
Tadre Møllevej 12
4330 Hvalsø.

GEi\JPART'
',1U orienterinOl~

Ejendom: Matr. nr. 8 a Nr. Hvalsø, Kr. Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 12, Hvalsø.
Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0008a.

I skrivelse af 28. august 2006 har Hvalsø kommune
fremsendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til
opsætning af en ny minkhal i stedet for de to vest-
ligst placerede haller, der enten nedrives eller
placeres i forlængelse af to af de øvrige haller på
minkfarmen.

Den ny hal har en bredde på 15 m og en højde på ca.
4,20 m, hvilket er ca. 1,5 m højere end de nuvæ-
rende haller.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 24. november 1980 om fredning af et nord
og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige-
værdier, der er knyttet til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggel-
se, herunder skure, boder og andre lignende indret-
ninger. Fredningen er dog ikke til hinder for, at
der på en landbrugsej endom opføres ny bebyggelse,
der er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens



drift, såfremt bebyggelsen opføres i umiddelbar
tilknytning til eksisterende bygninger.

Minkfarmen blev etableret i 1994 med 5 to-rækkede
haller på baggrund af en tilladelse fra frednings-
nævnet. Nævnet har i 1996, 2000 og 2002 godkendt
udvidelser med yderligere haller. Det var et vil-
kår, at minkfarmen blev skjult bag et tre-rækket
læhegn bestående af en blanding af tjørn, æble,
slåen, kirsebær, ask, røn, benved, hassel, rødelog
birk, og at minkhallerne fik samme farve som tid-
ligere godkendte haller. Det udtales i afgørelsen,
at den sidste udvidelse, der også omfattede en gyl-
letank, var erhversmæssig nødvendig for ejendommens
drift som landbrugsejendom.

Under hensyn til, at opsætningen vil ske inden for
de eksisterende rammer, og til, at den sker som led
i den landbrugsrnæssige drift, tillader nævnet her-
ved det ansøgte. Det er dog en forudsætning, at den
allerede etablerede beplantning ikke berøres, og at
der ikke anvendes farver, der afviger fra farven
ved de nuværende haller.

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 afgø:r::~l-

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

Side 2/4
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En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

tI Lc:::.:/~~("... ~
Linda Lauritsen
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Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltningl Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsenl Haraldsgade 531 2100

København 0.
Det Centrale Fredningsregisterl Haraldsgade 531

2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforeningl Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforeningl Lokalkomite i
Hvalsø v/Tove Langhoff Binzer 1 Hjortemarksvej 41

4330 Hvalsø.
Dansk Ornitologisk Forening 1 Vesterbrogade 1401

1620 København V.
Peder Kjærsgaardl Poplens Kvarter 41 Osted, 4000
Roskilde.
Svend Lindbækl Marbjergvej 41 4330 Hvalsø.
Hvalsø kommune 1 Teknisk Forvaltningl Møllebjergvej
4, 4330 Hvalsø.
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Frederiksborggade 15 1360 København K

Tlf. 33955700
Fax: 3395 5769
X400' S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mazl: nkn@nkn.dk

3 O MRS. Z007

NATT JRKT ,AfTEN fF.VNET

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelser

~ O MAJ 2001

J.nr. NKN-121-00041
jkw

Afgørelse
i sagen om dispensation til udvidelse af en carport samt et eksisteren-
de hus på en ejendom indenfor en fredning ved Kirke-Hvalsø i Lejre Kom-

mune.

Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 25. august 2006 meddelt afslag
på dispensation til at udvide en carport samt et eksisterende hus på
ejendommen matr. nr. 23a Kisserup by, Kisserup beliggende Aggerup Huse
6 i Kisserup. Afgørelsen er påklage t til Naturklagenævnet af ansøger.

Ansøger ønsker en eksisterende carport udvidet fra 35 m2 til 63 m2 og
en eksisterende lille hus fra 20 m2 til 30 m2• Udvidelsen af det lille
hus vil medføre en forøgelse af højden fra 4,5 m til 7,2 m, men ansøger
er indforstået med at højden evt. reduceres.

Den eksisterende bebyggelse - bortset fra carporten - er opført med
bindingsværk og med eternittag. Carporten er med fladt tag og opført i
træ og har karakter af et åbent skur/halvtag.

Den nye "carport" er i realiteten en helt ny bygning og opføres i samme
stil som den eksisterende bebyggelse og med hvidkalkede vægge, sorttjæ-
ret sokkel staldvinduer, sortmalede trægavle og sort bølgeeternit.

Det mindre hus ornbygges og opføres på tilsvarende vis.

Ønsket om om- og tilbygning er begrundet i, at ansøger ønsker at etab-
lere mikrobryggeri på ejendommen. Det er i ansøgningen understreget, at

mailto:nkn@nkn.dk
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der ikke i fremtiden ønskes gennemført yderligere bygningsændringer på
ejendommen. De fremlagte bygnings tegninger er skematisk udformet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. novem-
ber 1980 om fredning af områder om Kirke-Hvalsø. Fredningens formål er
at bevare området i dets nuværende (daværende) tilstand.

Efter fredningens § 5a må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder sku-
re, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksiste-
rende bebyggelse.

Efter § 5c er fredningen ikke til hinder for, at der foretages mindre
om- og tilbygninger på eksisterende bygning, eller at der på allerede
bebyggede ejendomme opføres mindre selvstændige bygninger såsom gara-
ger, carporte og hobby-drivhuse, når de opføres i tilknytning til be-
byggelsen.

Roskilde Amt havde under sagen intet at indvende imod det ansøgte og
fandt at projektet var omfattet af undtagelsesbestemmelserne i frednin-
gens § 5c.

Kommunen ønskede ikke at tage stilling til projektet, idet det efter-
følgende skulle behandles efter planlovens landzonebestemmelse.

Ansøger anfører i sin klage, at han finder at fredningsnævnet har for-
tolket fredningen "strammere" end den er tiltænkt samt henviser til am-
tets udtalelse under sagens behandling.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området uden deltagelse af
sagens parter.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan der meddeles dispensation fra en
frednings bestemmelser, forudsat dette ikke vil stride mod fredningens
formål.
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Efter § Sc i fredningen, er denne ikke til hinder for, at der foretages
mindre om- og tilbygninger på eksisterende bygning, eller at der på al-
lerede bebyggede ejendomme opføres mindre selvstændige bygninger såsom
garager, carporte og hobby-drivhuse, når de opføres i tilknytning til
bebyggelsen.

Naturklagenævnet finder, at der efter § Sc er en umiddelbar ret til at
foretage mindre om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse samt
til at opføre mindre bygninger i tilknytning til den eksisterende, uan-
set ordlyden i § Sa.

Det henhører under fredningsnævnets kompetence at afgøre, hvorvidt en
bebyggelse er omfattet af § Sc eller om der kræves dispensation hertil,
hvilket i praksis må forstås således, at bygningsændringer sker under
fredningsnævnets censur.

Det er Naturklagenævnets vurdering, at udvidelsen og ombygningen af
carporten findes at ligge ud over hvad der umiddelbart er tilladt efter
§ Sc, hvorfor der kræves dispensation hertil.

Den ønskede ombygning af det mindre hus med en udvidelse fra 20 til 30
m2 og en forøgelse af taghøjden findes som udgangspunkt i sig selv at
være omfattet af bestemmelsen i § Sc, såfremt taghøjden ikke overstiger
den eksisterende bebyggelses eller der ændres på taghældningen samt at
udvidelsen sker i samme byggestil som den eksisterende bebyggelses.

Set i sammenhæng med, at der i øvrigt ønskes udvidelse af anden bebyg-
gelse på ejendommen, finder Naturklagenævnet dog, at der på denne bag-
grund også kræves dispensation til udvidelsen af det lille hus, idet
begrebet "mindre om- eller tilbygninger" må ses i relation til ejendom-
men som helhed.

Hvorvidt udvidelserne er begrundet i indretning af et mikrobyggeri fin-
des i relation til fredningen at være af underordnet betydning, idet
fredningen som udgangspunkt ikke regulerer anvendelsen af den eksiste-
rende bebyggelse, såfremt der ikke er modstrid hermed i relation til
fredningsformålet, hvilket ikke ses at være tilfældet i nærværende sag.

Den fremtidige anvendelse er derimod reguleret efter planlovens landzo-
nebestemmelser, jf. kommunens bemærkninger under fredningsnævnets be-
handling af sagen.
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Det er Naturklagenævnets sammenfattende vurdering, at den ønskede byg-
ningsændring af det mindre hus vil være ubetænkelig i forhold til fred-
ningen. Opførelse af et nyt hus på 65 m2 til erstatning for carporten
er en væsentlig bygningsændring, som vil forrykke bebyggelsens samlede
fremtræden og karakter, den eksisterende bebyggelses størrelse og frem-
træden i landskabet taget i betragtning, og det er Naturklagenævnets
vurdering, at den ansøgte nybygning er for stor til at der bør meddeles
dispensation hertil.

Naturklagenævnet skal dog i den forbindelse bemærke, at man finder at
et reduceret projekt til erstatning for carporten vil kunne falde in-
denfor rammerne af, hvad der vil kunne dispenseres til, også hvis udvi-
delsen af det lille hus gennemføres.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Roskilde Amts afslag
på det samlede projekt som anført i afgørelsen af 25. august 2006.

/
Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

John Dalgaard
Bryggervej 4, Skov Hastrup
4330 Hvalsø.

Moeltqetl
Skov ..OlfNatuntyre188D

~ 1 JUNI 2001

Jernbanegade 7
4600 Køge
Tlf. 56642726
Fax 56656496

FS 4/2007

Den
31. maj 2007

Ejendom: Matr. nr. 14 Kisserup by, Kisserup
Lejre kommunes j.nr.: 07/895
Miljøcenter Roskildes j.nr.: ros-412-00066

De har i forbindelse med planerne om udvidelse afNordvestbanen med et
ekstra spor måttet afhænde Deres ejendom matr. nr. 56 Kisserup by til Tra-
fIkstyreisen, da boligen skal nedlægges. Istedet ønsker De tilladelse til at
opføre en ny bolig på en del af matr. nr. 14 smst., der er en landbrugsejen-
dom på 8,4 ha.

Begge ejendomme er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende om-
råde.

Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Ifølge afgørelsen må der ikke opføres ny bebyggelse.

Fredningsnævnet har under et møde på stedet konstateret, at det ny byggeri
vil ligge på en bakke og være særdeles synligt fra det omgivende land.

Det er under hensyn hertil fredningsnævnets opfattelse, at et byggeri det på-
gældende sted vil være i strid med fredningens formål, og nævnet kan derfor
ikke give den ønskede tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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



Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sør-
ge for sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

Side 24



SCANNET
FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Lejre kommune
Byg og Plan
Postboks 51
4070 Kirke Hyllinge

Ejendom: Matr. nr. 8 a Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Tadre Møllevej 12.
Tidl. Hvalsø kommunes j.nr.: 005-0008a
Miljøcenter Roskildes j.nr.: 412-00133

RØiNl

Niels Juelsgade 6
Postboks 6
4600 Køge
Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk

FS 74/2006
Den
15. august 2007

7033. od

I skrivelse af20. oktober 2006 har Hvalsø kommune for ejeren ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en tilbygning på 35 m2 til ejen-
dommens kornlager, der har et areal på 364 m2• Tilbygningen skal anvendes
som fyrrum.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af24. novem-
ber 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til
området.

Ifølge afgørelsen er fredningen ikke til hinder for, at der på en landbrugse-
jendom opføres ny bebyggelse, der er erhversmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift, såfremt den placeres i umiddelbar tilknytning til ejendom-
mens bygninger. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der foretages
mindre tilbygninger.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ved sin anvendelse, stør-
relse og placering opfylder undtagelsesbestemmelsen i fredningen, og næv-
net tillader derfor det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår afnaturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med
§ § 86 og 87:
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sør-
ge for sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

Med venlig hilsen

_L~ /~
Linda Lauritsen

Side 2/1



tEiNt 7033.001

Tlf. 56 64 27 26
Fax 56 65 64 96
E-post:
anc@domstol.dk

Modtq" t
Skov. Ol( Natufltyrell.

2~ OKT.2007

SC':~l~l\TE~
FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND Niels Juelsgade 6

Postboks 6
4600 KøgeLejre kommune

Lyndby Gade 19, Lyndby
407OKirke Hyllinge
Att.: Chila Yunai

FS 2/07

Den
23/10-2007

Ejendom: Matr. nr. 1 b m.fl. Kirke Hvalsø by, Kirke Hvalsø og matr. nr. 11
a m.fl. Nørre Hvalsø by, Kirke Hvalsø
beliggende Raunsbjergvej 24, Hvalsø.
Lejre kommunes j.nr.: 07/1557 - chyu
Miljøcenter Roskildes j.nr.: 412-00064.

I skrivelse af 12. marts 2007 har De videresendt en ansøgning fra ejeren af
den ovennævnte ejendom om tilladelse til etablering af tre vandhuller med et
samlet areal på 1500-1800 m2 på en del af matr. nr. 11 b Aggerup Jorder,
Kisserup. til erstatning for et vandhul på matr. nr. 1 b Kirke Hvalsø, Kirke
Hvalsø, der ønskes anvendt til forsinkelsesvandhul for regnvand og befæste-
de arealer og tage fra ny bebyggelse.

Vandhullerne kræver tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 og dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3. Disse tilladelser vil blive givet betinget af,
at der opnås tilladelse fra fredningsnævnet.

Det fremgår af ansøgningen, at vandhulleme skal være en del af et samlet
naturprojekt på 1,7 ha. I forbindelse med projektet ønskes etableret beplant-
ning på den højeste del af arealet mod den gamle banedæmning. Til beplant-
ningen ønskes anvendt egnskarakteristiske lave buske og solitære træer. Be-
plantning vil med tiden skulle erstatte den gamle nåletræsbeplantning på
dæmningen.

Miljøcenteret har den 18. september 2007 udtalt, at det er centerets opfattel-
se, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder eller
betydelige forstyrrelser for arter, som området er udpeget for.

'1-1 L t" '"2..J fo R: ~L$ - t 2. (-O O l '. PlJU .J



Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af24. novem-
ber 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til
området.

Ifølge afgørelsen må arealerne ikke tilplantes med træer og buske, og fred-
ningen er ikke til hinder for fjernelse af eksisterende beplantning. Moser, sø-
er og vandløb må ikke opfyldes eller afpumpes, og der må ikke foretages ter-
rænændringer.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en tilladelse vil medføre en forbedring
af naturværdierne, og for en stor dels vedkommende vil genoprette den op-
rindelige natur. Under disse omstændigheder findes det ansøgte ikke at være
i strid med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor den ønskede tilla-
delse på de vilkår, som Lejre kommune har stillet i skrivelsen af 12. marts
2007.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen. Klageberettigede er:

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

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sør-
ge for sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlin-
gen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2).
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FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde 

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

 
 
 
Hans Ole Olsen 
Bjergskovvej 9 
4330 Hvalsø 
 
 
 
 
 
                FS 33/2013 
                4. februar 2014  
 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 24 Kirke Såby By, Kirke Såby  
Beliggende: Bjergskovvej 9, 4330 Hvalsø 
Lejre kommunes j.nr.: 13/17547 
 
  
I e-mail af 24. september 2013 har De som ejer af ovennævnte ejendom 
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til lovliggørelse af et brændeskur 
på ejendommen. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at brændeskuret allerede var opført ved 
Deres overtagelse af ejendommen i 1996. Skuret har et grundmål på 
2,75 meter x 6,5 meter, samt en højde på 1,85 - 2,2 meter. Det er 
placeret mere end 10 meter fra naboskel og nærmeste bygning. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. 
november 1980. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området.  
 
Ifølge afgørelsens § 5 a om bebyggelse og andre faste anlæg, må der 
ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. 
 
Af pkt. c i samme bestemmelse fremgår, at fredningen ikke er til hinder 
for, at der foretages mindre til- og ombygninger på en eksisterende 
bygning, eller at der på allerede bebyggede ejendomme opføres mindre 



selvstændige bygninger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, når 
de opføres i tilknytning til bebyggelsen. 
 
Lejre Kommune har i skrivelse af 4. december 2013 bl.a. oplyst, at det er 
kommunens vurdering, at et brændeskur kan sidestilles med en mindre 
selvstændig bygning, og at kommunen ikke har indvendinger til det 
ansøgte. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som formandsbeslutning af fredningsnævnets 
formand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Da brændeskuret kan sidestilles med en mindre selvstændig bygning og i 
øvrigt var opført, før ejeren i 1996 erhvervede ejendommen, er en 
lovliggørelse ikke i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet 
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at 
brændeskuret lovliggøres. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har 
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere. 
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med 
§ 86 og § 87. 
 
Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for Østsjælland så vidt muligt 
elektronisk på oestsjaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. brev til 
Fredningsnævnet for Østsjælland, Helligkorsvej 7, 3. sal, 4000 Roskilde. 
 
Fredningsnævnet videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens 
bedømmelse. Klageren vil modtage kopi af brevet til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en 
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 



modtaget klagen fra Fredningsnævnet for Østsjælland. Klageren skal 
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde 
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
 

     
• Lejre Kommune (camh@lejre.dk)  

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

• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø 

(Lejre@dn.dk) og (tove.binzer@gmail.com) 

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove 
Binzer, roskilde@friluftsraadet.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 
V (natur@dof.dk), Lokalafdeling: (lejre@dof.dk)  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Att.: Camilla Højrup (camhøleire.dk)

FS 28/2014
Den 16. oktober 2014

Ejendom: Matr. nr. 48a, Kisserup By, Kisserup
Beliggende: Bentsensvej 26 og 26A, 4330 Hvalsø
Lejre kommunes j.nr.: 14/8931
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02488

I e-mail af 11, juli 2014 har Lejre Kommune p vegne af ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
etablering af en svømmesø p ejendommen.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte tegninger og fotografier, at
der ønskes tilladelse til etablering af en svømmesø til privat brug i haven.
Søen fr et vandspejl p 75—100 kvm.

Søen er en ferskvandssø med biologisk rensning. Søen inddeles i tre
zoner, en dybvandzone med en dybde p 3 meter, en lavtvandzone med
en dybde p 1,2 meter og en bredzone med en dybde p indtil 0,5 meter.

Søen anlægges i en udgravning, hvor dybvandzonens lodrette kanter
etableres som støbte fundamenter. Hele søen/bassinet fores med en
vandtæt membran. Søen er et lukket økosystem/biotop, hvor
membranen adskiller søens ledningsvand fra påvirkning af overfladevand
og grundvand. Vandet i søen renses primært ved hjælp af biologiske
processer og sikres ved installation af biofiltre, der sikrer den fornødne
overflade og en konstant gennemstrømning ved hjælp af en
cirkulationspumpe. Søen etableres i niveau med det eksisterende terræn,
og der etableres en træterrasse i forbindelse med søen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24.
november 1980 om fredning af et område nord og øst for Kirke Hvalsø.



Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til omrdet, og det fredede omrde skal bevares i dets nuværende
tilstand.

Ifølge fredningsafgørelsens § 4 m der ikke foretages terrænændringer
og ifølge § 5, litra a, m der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure,
boder og andre lignende indretninger. Af § 5, litra d, fremg&, at der ikke
mS etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.

Lejre Kommune har i e-mail af 11. juli 2014 vurderet, at der alene er tale
om en mindre terrænændring, idet svømmesøen placeres i ejendommens
haveareal og anlægges, s den fr et naturligt udtryk. Kommunen
vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens
formgl eller bestemmelser.

Afgørelse

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

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig

Svømmesøen med tilhørende træterrasse vil blive anlagt p
ejendommens haveareal og vil alene give anledning til mindre ændringer
i ejendommens terræn. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens forml. Fredningsnævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det p&ænkte
arbejde gennemføres.

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

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

Klagevejledning

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

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

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



Klagen skal indsendes til Fredningsnævnet for østsjælland s vidt muligt
elektronisk p oestsiaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. brev til
Fredningsnævnet for østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde.

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

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

Med venlig hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer Lone Langer (lone.langer@gmail.com)
• Ansøger Grontmilj (mortenasp.hansen@grontmii.dk)
• Lejre Kommune v. planlægger Camilla Højrup (camh@leire.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

København ø (dn@dndk)
• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø

(Leire@dn.dk) og (tove.binzer@kjmail.com)
• Friluftsrdet, frfriluftsraadet.dk
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove

Binzer, (roskilde@friluftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk), samt
• Lokalafdeling: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

 
Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
Att.: Lærke Lundsten 
 
Fremsendes pr. e-mail: Llun@lejre.dk  
 
 FS 33/2014 
 Den 18. december 2014 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 1a og 1b Kisserup By, Kisserup 
Beliggende: Aggerupvej 8, 4330 Hvalsø 
Lejre kommunes j.nr.: 14/10844 
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-02209 
 
  
I e-mail af 24. juli 2014 har Lejre kommune på vegne af Charlotte Riis og 
Kasper Larsen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en 
økologisk frugtplantage på ovennævnte ejendom.  
 
Fredningsnævnet har anmodet om supplerende oplysninger, og ansøger 
har bl.a. forevist fuldmagt fra ejendommens ejer, Erik Nielsen.  
 
Det fremgår af ansøgningen og det øvrige materiale, at der ønskes 
tilladelse til at anlægge en økologisk frugtplantage, hovedsageligt med 
gamle danske frugtsorter på de vestlige 2 hektar (22.972,79 kvm.) af 
matr.nr. 1a Kisserup By, Kisserup. Ansøgerne påtænker at købe den 
pågældende ejendom. 
 
Plantesystemet vil være et lavintensivt espalieringssystem, hvor 
planterne står ved pæle, og beskæringsmetoden er spindeltræer. 
Rækkerne anlægges nord-syd med en afstand på 5 meter mellem 
rækkerne og med ca. 40 rækker i alt. Planteafstanden bliver på 1,5–2 
meter og plantehøjden på 2,5–4 meter afhængig af art og sort. Der vil 
maksimalt blive 1.000 planter på arealet. Frugtplantagen vil blive 
placeret i en lavning i terrænet, så den ikke hindrer udsynet til kirken 
eller ud over det omkringliggende landskab.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. 
november 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø 
beliggende område. 
 



Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede område bevares i dets 
nuværende tilstand. 
 
Af fredningsafgørelsens § 3a fremgår, at arealerne må anvendes som 
hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksisterende 
landbrugsarealer kan fortsættes. Fredningen er ikke til hinder for, at der 
foretages sædvanlige driftsomlægninger, dog må eksisterende stendiger 
ikke fjernes. Til sædvanlige driftsomlægninger henregnes ikke tilplantning 
og gartneridrift. 
 
Af fredningsafgørelsens § 3b fremgår, at arealerne ikke må tilplantes 
med træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plantning af 
hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, på eksisterende 
havearealer og på fredskovpligtige arealer. Fredningen er ikke til hinder 
for fjernelse af eksisterende beplantning. 
 
Lejre kommune har i e-mail af 24. juli 2014 oplyst, at det er kommunens 
vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har ved e-mails af 
henholdsvis 13. og 21. september 2014 udtalt sig imod, at der gives 
dispensation til etablering af en økologisk frugtplantage på det 
pågældende sted. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 28. november 
2014. Under besigtigelsen har ansøger oplyst, at de i mellemtiden har 
købt ejendommen med overtagelse pr. 1. januar 2015.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda 
Lauritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er ikke truffet i enighed. 
 
Indledningsvis gengives mindretallets udtalelse, og derefter følger 
flertallets udtalelse. 
 
Mindretallet, Linda Lauritsen, bemærker, at der ikke bør gives 
dispensation til anlæggelse af en frugtplantage. Dette ville være i strid 
med fredningens formål om at bevare de landskabelige værdier og om, at 
området skal bevares i dets nuværende tilstand. Fredningsafgørelsen 
indeholder et forbud mod tilplantning med træer og buske, bortset fra 
hegn, havearealer med videre. En frugtplantage af den ønskede størrelse 
vil virke dominerende i landskabet, selv om den placeres i en lavning i 
forhold til bakken foran kirken. 
 



Flertallet, Karin Haldrup og Ole Møller, bemærker, at der bør gives 
dispensation til anlæggelse af en frugtplantage. Der er tale om en 
økologisk plantage, som vil bestå af løvfældende frugttræer. 
Frugtplantagen vil blive anlagt i en lavning i terrænet. Plantagen vil ikke 
blokere for indsynet til kirken eller udsigten over landskabet. Plantagen 
vil ikke ændre karakteren af det åbne landskab. Derfor er det ansøgte 
ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets udtalelse.  
 
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Tilladelsen er betinget af, at beplantning med frugttræer alene sker på 
den vestligste del af matr. nr. 1a Kisserup By Kisserup inden for det 
areal, der mod vest afgrænses af skellet mod matr. nr. 1b Kisserup By, 
Kisserup og mod øst af en linje i forlængelse af skellet mellem matr. nr. 
10e og 9t begge Kisserup By, Kisserup. Arealet er vist med grøn 
afgrænsning på følgende kort. 
 
 

 
 
Det er endvidere en forudsætning for dispensationen, at træerne ikke 
bliver højere end 4 meter. Når der ikke længere drives frugtavl, skal 
plantagen fjernes. 
 
Da ansøger har oplyst, at arealet skal omlægges til økologisk drift, skal 
fredningsnævnet bemærke, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke er 
udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. Hvis tilladelsen ikke er anvendt inden 3 år, skal der derfor 
søges om dispensation på ny.  



 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3 er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen (det vil sige den, der har 
søgt om dispensation), ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening, lokale eller landsdækkende foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen med flere. 
Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, sammenholdt med 
§ 86 og § 87. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.  
 
Klage kan indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet gennem 
Klageportalen, som kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. Klage kan også indgives til Fredningsnævnet 
så vidt muligt elektronisk på oestsjaelland@fredningsnaevn.dk eller pr. 
brev til Fredningsnævnet for Østsjælland, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Klageren modtager en 
opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Klageren skal 
benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. I visse tilfælde 
tilbagebetales gebyret til klageren. Der henvises til Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

  



Kopi til: 
 

• Ansøgerne Charlotte Riis og Kasper Larsen (charlotte@riis.co)     
• Lejre Kommune v. Lærke Lundsten (llun@lejre.dk)     
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø (dn@dn.dk)  
• DN Lejre v/Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø 

(Lejre@dn.dk) og (tove.binzer@gmail.com) 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove 

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

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling, Lejre: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 
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AFGØRELSE 

i sag om etablering af en frugtplantage indenfor det fredede område nord og øst for Kir-

ke-Hvalsø i Lejre Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse af 18. december 

2014 om dispensation til etableringen af en frugtplantage på matr.nr. 1a Kisserup By, Kisserup, på 

ejendommen Aggerupvej 8, 4330 Hvalsø.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

 
  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.  

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Danmarks Naturfredningsforening har navnlig anført, at en tilladelse til det ansøgte vil medføre en 

stor landskabspåvirkning og en ændring af karakteren af det åbne landskab. 

  

Sagens oplysninger 

Ejendommen, Aggerupvej 8, består af matr.nr. 1a og 1b Kisserup By, Kisserup, på samlet 8,9 ha og 

er en landbrugsejendom. Ejendommens bygninger er beliggende i landsbyen Kisserup, mens jorden 

er beliggende mod vest langs Aggerupvej. Kisserup Kirke er beliggende ud til jorden.  

 

Ejerne har ansøgt om at etablere en frugtplantage på ca. 2,3 ha med hovedsagligt gamle danske 

frugtsorter. Træerne skal stå ved pæle og beskæres som spindeltræer. Rækkerne anlægges nord-syd 

med en afstand på 5 meter mellem rækkerne, og med ca. 40 rækker. Ifølge ansøgningen anlægges 

plantagen i en lavning, så udsynet til kirken eller det omkringliggende landskab ikke hindres.  

 

Fredningsnævnet ved afgørelse af 18. december 2014 meddelt dispensation til etableringen af frugt-

plantagen. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af et 

nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre kommuner, Roskilde Amt. Over-

fredningsnævnet behandlede klager over Fredningsnævnets afgørelser af 2 fredninger af hhv. 20. 

juni 1979 af 17 ha og 14. november 1979 af ca. 1.100 ha.  

 

Fredningen omfatter ca. 1.132 ha beliggende i Lejre Kommune.  

 

Fredningens formål ( § 1) er, at bevare de landskabelige værdier, som er knyttet til området.  

 

Det fremgår af Overfredningsnævnets afgørelse, at nævnet bl.a. har taget stilling til, om der skal 

være et beplantningsforbud i fredningen. Overfredningsnævnet har vurderet, at det skal være umid-

delbart tilladt at foretage hegns- og læbeplantning. Videre har nævnet vurderet:  

 

Det findes derimod ikke foreneligt med frednings formål, hvis det var muligt for ejerne at foretage tilplant-

ning af et hvilket som helst areal i området. Spørgsmålet, om et areal kan tillades tilplantet, bør i dette om-

råde afgøres efter en konkret vurdering af konsekvenserne i landskabelig henseende og må derfor forelæg-

ges fredningsnævnet til afgørelse, når det enkelte ønske om tilplantning opstår som aktuelt.  

 

Beslutningerne om beplantning er omfattet i følgende fredningsbestemmelser:  

 

§ 2:  

Det fredede område skal besvares i dets nuværende tilstand. 

 

§ 3, a:  

Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksiste-

rende landbrugsarealer kan fortsættes. Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages sædvanlige drifts-

omlægninger, dog at eksisterende stendiger ikke må fjernes. Til sædvanlige driftsomlægninger henregnes 

ikke tilplantning og gartneridrift. (…). 

 

§ 3, b:  
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Det følger endvidere af § 2, at arealerne ikke må tilplantes med træer og buske. Fredningen er dog ikke til 

hinder for plantning af hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, på eksisterende havearealer og freds-

skovspligtige arealer. 

 

I henhold til Lejre Kommuneplan 2013 er de 2,3 ha, som ønskes tilplantet, bl.a. omfattet af følgende 

retningslinjer: 2.1.1 Kulturhistorisk interesseområde, 2.1.6 Kirkeomgivelse, 2.2.1 Værdifulde landska-

ber og 2.7.2 Skovrejsning uønsket. 

 

Lejre Kommune har den 24. juli 2014 til det ansøgte vurderet, at det ikke strider mod fredningens 

formål.  

 

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har i september 2014 udtalt sig imod etableringen 

af en frugtplantage det pågældende sted.  

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. november 2014 med deltagelse af ansøger, Lejre 

Kommune, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse af 18. december 2014 er ikke truffet i enighed.  

 

Fredningsnævnets formand – dommeren – har vurderet, at der ikke bør meddeles dispensation til 

anlæggelse af en frugtplantage. Dette vil stride imod fredningens formål om at bevare områdets 

nuværende tilstand, og en frugtplantage af den ansøgte størrelse vil virke dominerende i landskabet, 

selv om den placeres i en lavning i forhold til bakken foran kirken eller ændre karakteren af det åbne 

landskab.   

 

Flertallet på 2 af nævnets medlemmer finder, at der bør gives dispensation til en økologisk frugtplan-

tage, som består af løvfældende træer. Plantagen vil i lavningen ikke blokere for indsynet til kirken 

eller udsigten over landskabet. Dispensationen er givet i overensstemmelse med flertallets beslutning 

 

Dispensationen har vilkår om, at frugttræerne ikke må blive højere end 4 meter og skal fjernes, når 

der ikke længere drives frugtavl.  

 

Klager finder, at frugtplantagen er i strid med fredningens bestemmelser, og at den ansøgte place-

ring vil medføre en stor landskabspåvirkning og vil give en ændring af karakteren af det åbne land-

skab. En stadfæstelse af dispensationen vil i værste fald kunne danne præcedens for etablering af 

plantager inden for fredningen. Tilladelsen bør ændres til et afslag. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 20. maj 2015 besigtiget området med deltagelse af Danmarks 

Naturfredningsforening, Lejre Kommune, beboer i området og en repræsentant for ansøger. Ansø-

gers repræsentant oplyste, at højden af frugttræerne ikke behøvede at være mere end 2,5 meter.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Line Theil Elikofer 

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Vejlby Brogård, Torben Hansen, 

Anne Marie Søe Nørgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik 

Waaben.    
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Der kan kun meddeles dispensation 

fra en fredning i eller uden for et internationalt beskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 

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

er udpeget for, jf. stk. 2.  Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller 

delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af 

fredninger.  

 

Fredningen skal bevare områdets landskabelige værdier. 

 

Nævnet forstår Overfredningsnævnets afgørelse således, at en fredning uden et forbud mod tilplant-

ninger på et hvert tænkeligt sted ville være i strid med fredningens formål om at bevare de landska-

belige værdier. Derfor har Overfredningsnævnet vurderet, at fredningen skal indeholde et tilplant-

ningsforbud, så fredningsnævnet kan foretage en konkret vurdering af, om en ønsket tilplantning 

kan tillades. Overfredningsnævnet har samtidig vurderet, at visse tilplantninger umiddelbart er tillad-

te, herunder plantning af hegn mm.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at den ansøgte frugtplantages påvirkning af landskabet og 

de fredningsmæssige interesser i området ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Nævnet har herefter foretaget en vurdering af, om der bør meddeles dispensation til den ansøgte 

frugtplantage. 

 

5 af nævnets medlemmer (Line Theil Elikofer (formand), Torben Hansen, Marianne Højgaard Peder-

sen, Peter Thyssen og Henrik Waaben) finder, at etableringen af en frugtplantage – selv med en 

maximal højde på 2,5 m – vil ændre det åbne landskab og sløre udsigten i området, hvilket frednin-

gen har til hensigt at bevare. Dispensationen bør derfor ændres til et afslag. 

 

5 af nævnets medlemmer (Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Anne Marie 

Søe Nørgaard og Jens Vibjerg) finder, at fredningsnævnets dispensation bør stadfæstes.  

 

Det følger af § 10 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnets afgørelser træffes ved stemme-

flerhed, og at formandens eller dennes stedfortræders stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

 

I overensstemmelse hermed ophæver Natur- og Miljøklagenævnet med formandens stemme som 

udslagsgivende hermed Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse af 18. december 2014 om di-

spensation til etableringen af en frugtplantage på matr.nr. 1a Kisserup By, Kisserup, på ejendommen 

Aggerupvej 8, 4330 Hvalsø.  

 

 

På nævnets vegne  

 
Anna-Grethe Underlien Pedersen  

cand. scient. Ph.D. (biolog) 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

• Charlotte Riis og Kasper Larsen, charlotte@riis.co   

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; aei@dn.dk; tove.binzer@gmail.com  

• Lejre Kommune, post@lejre.dk; Llun@lejre.dk  

• Tina Winfield og Jørgen Rheinlænder, jr@innospexion.dk 

• Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk J.nr. FS 33/2014 

• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk  

 

 

 

  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
vi planlægger Camilla Højrup
(camh@lejre.dk)

FN-0SJ-38-2015
Den 10. november 2015

Ejendom: Matr. nr. 4a, Skovhastrup By, Særløse
Beliggende: Skovhastrup By, Særlose
Lejre kommunes j.nr.: 12/16521
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-03253

I e-mail af 16. september 2015 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af
ovennævnte areal, Lejre Forsyning, Lejre Spildevand, A/S, ansøgt om
fredningsnævnets lovliggørende dispensation til bibeholdelse af en pum
pestation med tilhørende el-skab.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte fotografier, at pumpestation
og tilhørende el-skab er udført i 1991 under daværende Hvalsø Kommu
ne. Arealet blev købt af Lejre Spildevand i 2012.

Pumpestationen består af en pumpebrønd og en ventlibrønd samt et el
skab. Pumpebrøndens diameter er 1400 mm. Ventilbrøndens diameter er
2000 mm. Pumpestationens opland er Kisserup, Skovhastrup, Særløse,
Ny Tolstrup og Avnstrup Centret.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende
om rå de.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares
i dets nuværende tilstand.



Efter fredningsafgørelsens § Sa, må der ikke opføres ny bebyggelse, her
under skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygninger til
eksisterende bebyggelse.

Det fremgår af afgørelsens § Sd, at der heller ikke må etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der såle
des ikke etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagsplad
ser eller lossepladser, og der må ikke anbringes faste hegn, mure, tårne
og lignende eller master, herunder master for luftledninger til strømfor
syning.

Ifølge afgørelsens § 9 kan der gives dispensation, når det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål,

Lejre kommune har i e-mail at 16. september 2015 oplyst, at det er
kommunens vurdering, at pumpestationen ikke er i strid med formålet i
fredningen. Kommunen har ingen indvendinger mod lovliggørelse af
pumpestationen, idet den er placeret tæt på den tunnel, der fører over
Bryggervej, på et sted hvor der ikke er særlige landskabelige værdier.

Naturstyrelsen har i e-mail af 14. oktober 2015 oplyst, at man er enig i
Lejre Kommunes vurdering, og at det ansøgte ikke vil medføre beskadi
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår at habitatdirektivets bilag IV.

Afgøre I se

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, dommer Linda Laurit
sen.

Da pumpestationen er beliggende tæt på tunnelen ved Bryggervej og er
placeret på et areal, hvor der ikke er særlige landskabelige værdier, er
det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fred
ningens formål. Fredningsnævnet giver derfor i medfør af naturbeskyttel
seslovens § 50, stk. 1, dispensation til lovliggørelse af pumpestationen.

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

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

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mii
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
så vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside



www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes flndes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage



meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
flyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 k efter, at den
er givet.

Med venlig hil n

% .zc
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer, Lejre Forsyning (sura@lejreforsyning.dk)
• Lejre Kommune vi planlægger Camilla Højrup (camh@lejre.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nst@nst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn@dn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre (leire@dn.dk)
• Friluftsrådet, fr@fhluftsraadet.dk
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, (roskilde@friluftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling: (leire©dof.dk)



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre kommune
Att. planlægger Birgitte Uhrbrand
(biuh@lejre.dk)

FN-0SJ-50-2015
Den 11. februar 2015

Ejendom: Matr. nr. 5a Kisserup By, Kisserup
Beliggende: Hanehojvej 43, 4330 Hvalsø
Lejre kommunes j.nr.: 15/1609
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-03428

I e-mail af 4. december 2015 har Lejre kommune på vegne af Skovdyr

kerforeningen øst, der repræsenterer ejeren af ejendommen, ansøgt om

fredningsnævnets tilladelse til at etablere en ny Sø 09 udvide en eksiste

rende sø på ejendommen.

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med at etablere en ny sø og ud

vide en eksisterende sø er at skabe opholds- og ynglemulighed for dyreli

vet og at tilføre området en større diversitet.

Den nye 50 forventes at få en størrelse på 1.500-2.000 m2 og med en

maksimal dybde på 2,5 m, Den ønskes etableret med bugtende brinker

og en flad profil i forholdet 1:3 eller 1:5. En eksisterende sø ønskes udvi

det med 600-800 m2

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be
liggende område i Hvalsø og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares
i dets nuværende tilstand.

Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår, at der ikke må foretages terrænæn
d ringer.

Lejre Kommune har i brev af 4. december 2015 oplyst, at det er kommu
nens vurdering, at etablering af en ny 50 og udvidelse af en eksisterende



sø vil kunne bidrage positivt til omrgdets landskabelige værdier ved at
skabe en mere varieret natur og dermed gode forhold for dyreliv. Lejre
Kommune har ingen indvendinger til det ansøgte.

Lejre Kommune har i e-mail at 5. januar 2016 præciseret, at ansøgnin
gen alene vedrører etablering at en ny sø og udvidelse af en eksisterende
sø, og at fredningsnævnet ikke skal tage stilling til ansøgers ønske om
oprensning af søer, idet dette ikke skal behandles af fredningsnævnet.

Naturstyrelsen har i e-mail af 22. december 2015 oplyst, at det ansøgte
ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse at plantearter eller yngle-
eller rasteomrgder for de dyrearter, der tremgr at habitatdirektivets bi
lag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da etablering af en ny sø og udvidelse af den eksisterende 50 p ejen
dommen vil skabe en mere varieret natur og forbedre forholdene for dy
relivet, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte vil bidrage
positivt til omrgdets landskabelige værdier og derfor ikke er i strid med
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbe
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

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

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

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 gr efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan kiages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
5g vejledningen pg Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat pg dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber pg en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når ebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes findes pa Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen rører 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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.



Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
matte være afsluttet.

Det følger endvidere at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

Med venlig hils n

/LC - LV

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer Anne Katrine Langebæk, Hanehøjvej 3, 4330 Hvalsø,
• Ansøger, Skovdyrkerforeningen øst (rdiskovdvrkerne.dk)
• Lejre kommune vi planlægger Birgitte Uhrbrand (biuh@leire.dk)
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (nstnst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre (leire(adn.dk);
• Friluftsrdet, fr@friluftsraadet.dk
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v, formanden Tove Sin

zer, roskiIdefriluftsraadet.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre kommune 
Att. planlægger Birgitte Uhrbrand 
(biuh@lejre.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-51-2015  
 Den 11. februar 2015 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 3f Kisserup By, Kisserup 
Beliggende: Ryttervej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre kommunes j.nr.: 15/1609 
Naturstyrelsens j.nr.: NST-4112-03429 
 
I e-mail af 4. december 2015 har Lejre kommune på vegne af Skovdyr-
kerforeningen Øst, der repræsenterer ejeren af ejendommen, ansøgt om 
fredningsnævnets tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen. 

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med at etablere en ny sø er at 
gøre lokaliteten attraktiv for områdets dyreliv heriblandt særligt vandfug-
le, insekter og padder og at tilføre området varieret og endnu mere di-
versitet.  

Den nye sø forventes at få en størrelse på 1.500-2.000 m2 og med en 
maksimal dybde på 2,5 m. Den etableres med bugtende brinker og en 
flad profil i forholdet 1:3 eller 1:5.    

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område i Hvalsø og Lejre kommuner. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 
i dets nuværende tilstand. 
 
Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår, at der ikke må foretages terrænæn-
dringer. 
 
Lejre Kommune har i brev af 4. december 2015 oplyst, at søen etableres 
på en lokalitet, hvor der naturligt er en lavning i terrænet. Det er kom-
munens vurdering, at etablering af en ny sø med bugtende brinker vil 
kunne bidrage positivt til områdets landskabelige værdier ved at skabe 



en mere varieret natur og dermed gode forhold for dyreliv. Lejre Kom-
mune har ingen indvendinger til det ansøgte. 
 
Naturstyrelsen har i e-mail af 23. december 2015 oplyst, at det ansøgte 
ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- 
eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bi-
lag IV.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.  
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Da etablering af en ny sø på ejendommen vil skabe en mere varieret na-
tur og forbedre forholdene for dyrelivet, er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ansøgte vil bidrage positivt til områdets landskabelige vær-
dier og derfor ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet 
tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3 er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil-
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og-
så vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, for-
længes 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege-
byret, hvis  
 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 



Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Ejer Mads Strand Olsen, Ryttervej 2, 4330 Hvalsø, 
• Ansøger, Skovdyrkerforeningen Øst (rdi@skovdyrkerne.dk)   Ejer     
• Lejre kommune v/ planlægger Birgitte Uhrbrand (biuh@lejre.dk)    
• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk) 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin-

zer, roskilde@friluftsraadet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre Kommune 
v/ Birgitte Uhrbrand 
(biuh@lejre.dk)  
 
 
 
 FN-ØSJ-28-2016  
 Den 29. juli 2016 
 
 
Ejendom: Matr. nr. 7e, Kisserup By, Kisserup  
Beliggende: Hjortemarksvej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 15/18352 
SVANAS j.nr.: 511-00064 
 
I e-mail af 29. juni 2016 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af oven-
nævnte ejendom via Skovdyrkerforeningen Øst ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at etablere 4 søer på ejendommen og tilladelse til at 
placere opgravet materiale i to lavninger på ejendommen. 
 
Det fremgår af ansøgningen med tilhørende kortmateriale, at formålet 
med at etablere søerne er at skabe gode forhold for dyrelivet og at tilføre 
området en større diversitet. Vandhullerne etableres i koordinering med 
to naboer, der har fået tilladelse fra Fredningsnævnet til at etablere 
vandhuller. Det betyder, at der opstår en synergieffekt mellem vandhul-
lerne og gode transportkorridorer for dyrelivet. 
 
Søerne forventes at blive maksimalt 1.000 kvm. store, bortset fra sø nr. 
2, der vil blive på ca. 2.000 kvm. Søernes maksimale dybde bliver ca. 2 
meter. Søerne etableres med bugtende brinker og en flad profil i forhol-
det 1:3 eller 1:5.  
 
Jorden placeres i op til 60-70 cm. tykkelse i to lavninger på matrikel-
nummer 7e, der tilsammen udgør ca. 0,6 hektar. Jorden indarbejdes så 
naturligt som muligt i terrænet.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 



Efter fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede område skal bevares i 
dets nuværende tilstand. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 4 må der ikke foretages terrænændringer. 
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning.  
 
Lejre kommune har i brev af 29. juni 2016 vurderet, at det ansøgte ikke 
strider imod fredningens formål. Søerne etableres på lokaliteter, hvor der 
naturligt er lavninger i terrænet, og der er allerede flere småsøer i det 
omkringliggende landskab. Søerne vil passe godt ind i det naturudtryk, 
der allerede er i området og vil bidrage positivt til de landskabelige vær-
dier og dyrelivet. 
 
Udspredelsen af det opgravede jord vil efter kommunens vurdering ikke 
kunne ses, hverken fra Kisserup eller Tinghøjvej. Udspredelsen af jorden 
er af underordnet betydning og vil ikke forringe de landskabelige værdier 
i området. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mails af 12. juli 2016 op-
lyst, at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadi-
gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Fredningsnævnet finder, at søerne vil bidrage positivt 
til de landskabelige værdier og dyrelivet, og nævnet finder, at den øn-
skede udspredelse af det opgravede materiale er af underordnet betyd-
ning og ikke vil forringe de landskabelige værdier i området. Derfor tilla-
der fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at 
det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 



 
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil-
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og-
så vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, for-
længes 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, 
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege-
byret, hvis  
 



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 

Kopi til: 
 

• Skovdyrkerforeningen Øst (rdi@skovdyrkerne.dk)       
• Lejre Kommune v/ Birgitte Uhrbrand,(biuh@lejre.dk)                                              
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kø-

benhavn Ø (svana@svana.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• DN lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk) 
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin-

zer, (roskilde@friluftsraadet.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 

 
 
 
 
 
 
  
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
v/ planlægger
Birgitte Uhrbrand
(landzone@lejre.dk)

FN -05)-26-2016
Den 14. september 2016

Ejendom: Matr. nr. 5a Kisserup By, Kisserup
Beliggende: Hanehøjvej 3, 4330 Hvalso
Lejre Kommunes j.nr.: 16/8436
SVANAS j.nr.: 511-00107

I e-mail af 29. juni 2016 har Lejre Kommune p vegne af ejeren af oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at udLægge jord
i forbindelse med etabLeringen at nye søer på ejendommen.

Fredningsnævnet gav 11. februar 2016 tilLadeLse til etablering at en ny sø og udvi
delse at en eksisterende sø på ejendommen (FN-0SJ-50-2015). Ejeren har efter
føLgende valgt at søge om tilladelse til at jorden, der graves op i forbindeLse med
etabLering at søerne, pLaceres i op til 30 cm tykkeLse i to område på hhv. 2500 m2
og 4000 m2 på matrikeL nr. 5a, Kisserup By, Kisserup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. novem
ber 1980 vedrørende fredning af et nord og ost for Kirke-Hvalsø beliggende områ
de i Hvalso og Lejre kommuner.

Fredningens forml er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Efter fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede område bevares i dets
nuværende tilstand, og ifølge § 4 m der ikke foretages terrænændrin
ger. Der m således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller fo
retages opfyldning, planering eller afgravning.

Lejre Kommune har i brev at 29. juni 2016 bl.a. oplyst, at det er kom
munens vurdering, at udlægningen af den opgravede jord ikke strider
mod fredningens forml.



Den opgravede jord placeres p to skrånende arealer i tilknytning til de
lokaliteter, hvor den eksisterende sø udvides, og den nye sø etableres.
Jorden indarbejdes s naturligt som muligt i terrænet. Det vil efter kom
munens vurdering ikke pvirke oplevelsen af landskabet i omrdet næv
neværdigt, at der placeres 30 cm jord p de ønskede arealer.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 18. juli 2016 op
lyst, at det er styrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre be
skadigelse/ødelæggelse af planteafter eller yngle- eller rasteomrder for
de dyrearter, der fremgk at habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da fordelingen af det opgravede materiale indpasses i terrænet og ikke
vil forringe de landskabelige værdier i området, og da det ansøgte ikke er
i strid med fredningens formål, tillader Fredningsnævnet i medfør at na
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.

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

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

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil
jøkiagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
s vejledningen p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nk gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes findes p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den pklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den pklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast parts
hø ring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
matte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.



Ne,ienIig h)en

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejeren Anne Katrine Langebæk, Hanehøjvej 3, 4330 Hvalsø
• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)
• Styrelsen for Vand- og Natur-forvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kø

benhavn ø (svanaçsvana.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre (Ieire@dn.dk);
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• FriIuftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin

zer, (roskildefriluftsraadet.dk)
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling: (leireadoLdk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
vi planlægger
Birgitte Uhrbrand
(landzone @ lejre d k)

FN - øSi -27-2016
Den 14. september 2016

Ejendom: Matr. nr. 3f Kisserup By, Kisserup
Beliggende: Ryttervej 2, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 16/8435
SVANAS j.nr.: 5 11-00108

I e-mail at 29. juni 2016 har Lejre Kommune på vegne at ejeren at oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse at udtægge jord i
forbindeLse med etabLeringen af en ny sø pä ejendommen.

Fredningsnævnet gav 11. februar 2016 tilLadeLse til etablering af en 50 ejen
dommen (FN-ØSJ-51 -201 5). Ejeren har efterfølgende vaLgt at søge om tilLadeLse til
at jorden, der graves op i forbindelse med, at søen etabLeres, placeres i op til 30
cm tykkelse i et område på Ca. 3.500 m2 på matrikel nr. 3f, Kisserup By, Kisserup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. novem
ber 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende områ
de i Hvalso og Lejre kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området. Efter fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede område beva
res i dets nuværende tilstand, og ifølge § 4 må der ikke foretages ter
rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse at forekomster i jor
den eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Lejre Kommune har i brev at 29. juni 2016 bka. oplyst, at det er kom
munens vurdering, at udlægningen at den opgravede jord ikke strider
mod fredningens formål.

Den opgravede jord ønskes udlagt i et lavtliggende område på den mark,
der ligger i tilknytning til arealet, hvor søen etableres. Jorden indarbejdes
så naturligt som muligt i terrænet. Det vil ikke påvirke oplevelsen af



landskabet i omrdet nævneværdigt, at der placeres 30 cm jord p de
ønskede arealer.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i e-mail af 18. juli 2016 op
lyst, at det er styrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre be
skadigelse/ødelæggelseaf planteafter eller yngle- eller rasteomrder for
de dyreafter, der fremgar af habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredn[ngsnævnets afgørelse er enstemmig.

Da fordelingen af det opgravede materiale indpasses i terrænet og ikke
vil forringe de landskabelige værdier i området, og da det ansøgte ikke er
i strid med fredningens formål, tillader Fredningsnævnet i medfør af na
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det ptænkte arbejde gennemføres.

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

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

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla
gefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Mil
jøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. og
s vejledningen p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for klagefri
stens udløb. Hvis klagefristen udløber p en lørdag eller en helligdag, for
længes 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 hovedforml er be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres forml
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr p 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nk gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta
lingen kan ligeledes findes p Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen rører til, at den pklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge at overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse at frist for efterkommelse at afgørelse som følge at den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagege
byret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.

Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
flyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
mtte være afsluttet.

Det følger endvidere at naturbeskytteiseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.



Me9 venlig hj»en

%
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer Mads Strand Olsen, Ryttervej 2, 4330 Hvalsø
• Lejre Kommune (landzone©leire.dk)
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaitning, Haraldsgade 53, 2100 Kø

benhavn Ø (svana@svana.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dndn.dk)
• DN lokalafdeling: Lejre (leire©dn.dk);
• Friluftsrdet, (frfriluftsraadet.dk);
• Friluftsrdet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Sin

zer, (roskildefriluftsraadetdk);
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturJdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (Ieiredof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-51-2016  
 Den 9. marts 2017 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 7a Nr. Hvalsø, Kirke Hvalsø   
Beliggende: Holbækvej 52, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 16/15323 
Miljøstyrelsens (SVANA) j.nr.:511-00426  
 
  
I e-mail af 13. december 2016 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til etable-
ring af en sø. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at søen ønskes anlagt for at øge herligheds-
værdien af ejendommen. Søen vil blive placeret på et areal, der ligger 
nord for Nr. Hvalsø. Arealet består af landbrugsjord.  
 
Søen vil få et areal på ca. 750 m2 og vil ligge ca. 90-100 m nord for be-
byggelsen på ejendommen. Søen ønskes etableret med en dybde på 1,5-
2 m på en tredjedel af arealet og med en bredhældning på 1:3-1:5. Den 
opgravede jord vil blive fordelt i en tykkelse på maks. 20 cm på et areal 
sydvest for den anlagte sø inden for matriklen. Det er oplyst, at der ikke 
vil ske beplantning ved søen. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område. 
 
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området. Efter fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede om-
råde bevares i sin nuværende tilstand, og efter § 4 må der ikke foretages 
terrænændringer, og der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i 
jorden, foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 



Lejre Kommune har i e-mail af 13. december 2016 oplyst bl.a., at det er 
kommunens vurdering at etableringen af søen ikke strider mod formålet 
med fredningen. Søen vil bidrage positivt landskabeligt til arealet og bi-
drage til at fremme biodiversiteten på arealet. Den specifikke lokalitet for 
søen har hidtil været en græsmark, der ifølge luftfotos fra tidligere år 
skiftevis har været slået og afgræsset. Søen ønskes etableret i en natur-
lig lavning på marken. Udbringningen af den opgravede jord i en tykkelse 
på maks. 20 cm. vil ikke virke skæmmende på området. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 20. december 2016 oplyst, at det ansøgte 
efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 

 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Søen vil forøge naturkvaliteterne i det pågældende område. Det er fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens 
formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, reg-
nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om 
naturbeskyttelse § 87 afgives via en klageportal, der findes via Borger.dk 
eller Virk.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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
 
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)    
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk) 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin-

zer, (roskilde@friluftsraadet.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
(landzone@lre.dk)

FN-0SJ-29-2017
Den 10. juli 2017

Ejendom: Matr.nr. ic Hulegård, Allerslev og 6a Skov Hastrup By,
Særløse
Beliggende: Umiddelbart opstroms tilløb af Kisserupløbet til Sær
løserenden
Lejre Kommunes j.nr.: 17/3503
Miljøstyrelsens j.nr. SVANA 51100847

I e-mail af 7. juni 2017 har Lejre Kommune ansøgt om fredningsnævnets

tilladelse til lovliggørelse af en allerede anlagt, mindre plankebro over

Særløserenden. Særløserenden er et kommunevandløb, der har tilløb fra

Kisserupløbet, og vandløbet fortsætter herefter som Ledreborg Å.

Det er oplyst, at der foreligger fuldmagt fra ejerne af ejendommene til at

søge om lovliggørende dispensation til arbejdsbroen.

Broen er placeret umiddelbart opstrøms tilløbet af Kisserupløbet til Sær
løserenden. Broen er anlagt p to fri-jern med broplanker i niveau med
terrænet og frit vandløbsprofil. Broen er ikke synlig i landskabet. Broens
bredde er ca. 1,80 meter.

Formalet med broen er at forbedre adgangsforholdene til Særløserenden

og Kisserupløbet for kommunens mænd i forbindelse med udførelsen af

vandløbsvedligeholdelsen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. november

1980 om et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende omr3de.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet

til området.

Af fredningsbestemmelsen § 2 fremg3r, at det fredede område skal beva

res i dets nuværende tilstand.



Af fredningsbestemmelsens § 3 litra c fremgår, at moser, søer og vandløb

ikke må opfyldes eller afpumpes.

Af fredningsbestemmelsens § 5 litra d fremgår, at der ikke må opføres

andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.

Lejre Kommune har i e-mail af 7. juni 2017 vurderet, at arbejdsbroen

ikke strider mod fredningens formål, og at den ikke påvirker de landska

belige værdier i området nævneværdigt.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 5. juli 2017 oplyst, at det ansøgte efter Mil

jøstyrelsens vurdering ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse af plan

tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af

habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

Denne afgørelse er truffet som en formandsafgørelse at fredningsnæv

nets formand, dommer Linda Lauritsen.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med

fredningens formål. Broen ikke er synlig i landskabet, og den skal anven

des til vedligeholdelse at åen. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør at

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at broen bevares.

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

Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre

nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Klagevejledning

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 bekendtgørelsen.

Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på

Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for

klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-

dag, 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling at en kla
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret
reguleres årligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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 at overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet at Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring at den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse at 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 klage
gebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.
Det følger endvidere at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.

Med venlig hilsen

Jt %&
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune, (landzone@lejre.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)



• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben
havn ø (dndn.dk)

• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre
(Iejredn.dk);

• Friluftsrådet, (fr(friIuftsraadet.dk)
• FriIuftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roskilde@friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leire@dot.dk).



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-10-2017  
 Den 19. juli 2017 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 57a Kisserup By, Kisserup 
Lejre kommunes j.nr.: 17/1502 
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA-511-00854 
 
   
I e-mail af 13. februar 2017 har Lejre Kommune på vegne af Banedan-
mark ansøgt om fredningsnævnets lovliggørende tilladelse til rørlægning 
af ca. 40 meter af en grøft langs banelegemet på ejendommen samt an-
læg af en fliseseng ved indløbet til denne rørlægning. 
 
Banedanmark har oplyst, at rørføringen var yderst nødvendigt for stabili-
teten af banelegemet og dermed for togsikkerheden, idet grøften forår-
sagede erosion af banelegemet. Der anvendes et ø250 rør til rørføringen. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. no-
vember 1980 om fredningen af areal ved Hvalsø og Kisserup. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området, og at bevare det fredede område i dets nuværende tilstand. 
 
Af fredningsafgørelsens § 3 litra c, fremgår, at moser søer og vandløb 
ikke må opfyldes eller afpumpes. 
  
Af fredningsafgørelsens § 6 fremgår, at fredningen ikke er til hinder for, 
at Danske Statsbaners arealer i området anvendes til baneformål, og at 
der eventuelt anlægges et yderligere spor. 
 
Lejre Kommune har i e-mail af 13. februar 2017 bl.a. oplyst, at den an-
søgte rørlægning kobles på en allerede eksisterende rørlægning via en 
eksisterende fliseseng. En stor del af banegrøften er derfor allerede rør-
lagt, og området ændrer ikke væsentligt karakter. Kommunen vurderer 
derfor, at der bør gives lovliggørende dispensation. 
 



Miljøstyrelsen har i e-mail af 7. juli 2017 bl.a. oplyst, at det ansøgte efter 
styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet ved en formandsbeslutning af fredningsnævnets 
formand, dommer Linda Lauritsen. 
  
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 6, at fredningen ikke er til hinder 
for, at visse arealer anvendes til baneformål. Da det pågældende arbejde 
har til formål at sikre banedriften i området, og da det er fredningsnæv-
nets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, 
giver Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
lovliggørende dispensation til, at det gennemførte arbejde opretholdes. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-



ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 
      

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  



• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk), 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 
V (natur@dof.dk),  

• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk),  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-25-2017  
 Den 21. juli 2017 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 19 Kisserup By, Kisserup 
Beliggende: Kisserup Krat 4, 4330 Hvalsø 
Lejre kommunes j.nr.: 17/4968 
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA-511-00835 
 
  
I e-mails af 6. juni og 6. juli og 20. juli 2017 har Lejre Kommune på veg-
ne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilla-
delse til at opføre et nyt énfamiliehus, der skal erstatte det eksisterende 
stuehus, som ønskes nedrevet. 
 
Det fremgår af den senest reviderede ansøgning af 20. juli 2017, at det 
nye énfamiliehus ønskes opført øst for det eksisterende stuehus, der ned-
rives og 5 meter fra eksisterende lade. Ejendommen opføres som et 1½-
plans hus med et samlet boligareal på 202,6 m2. Huset bliver hvidt, en-
ten vandskuret eller pudset, og taget beklædes med sorte tagsten. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø be-
liggende område. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 
i dets nuværende tilstand. 
 



Efter fredningsafgørelsens § 5a må der ikke opføres ny bebyggelse, her-
under skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygninger til 
eksisterende bebyggelse. 
 
Af fredningsafgørelsens § 5b fremgår, at fredningen ikke er til hinder for, 
at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er erhvervs-
mæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugs-
ejendom, såfremt bebyggelsen enten er et læskur for kreaturer eller op-
føres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen, 
og såfremt bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra kommu-
neplanloven. 
 
Lejre Kommune har i e-mails af 6. juni 2017 og 20. juli 2017 bl.a. oplyst, 
at det nye énfamiliehus placeres i tilknytning til ejendommens øvrige be-
byggelse, og at det nye byggeri vil opleves som en del af den eksisteren-
de bebyggelse på ejendommen og ikke vil forringe den landskabelige 
værdi af området. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke stri-
der mod fredningens formål, og at det ansøgte bør imødekommes. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 3. juli 2017 bl.a. oplyst, at det ansøgte efter 
styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 

Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at der er tale om en landbrugsejen-
dom. Da det eksisterende stuehus vil blive revet ned, og da det ønskede 
énfamiliehus placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, og 
da den landskabelige værdi af området ikke vil blive forringet, er det 
fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med frednin-
gens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 



En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 



meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Ejer, Charlotte Josephine Hjortkjær (seadear@gmail.com)     
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 

(roskilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-31-2017  
 Den 16. august 2017 
 
 
Ejendom beliggende: Jernbanen mellem Lejre og Hvalsø. 
Lejre Kommunes j.nr.: 17/3159 
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA-511-00850 
 
  
I e-mail af 8. juni 2017 har Lejre Kommune på vegne af COWI A/S an-
søgt om fredningsnævnets tilladelse til at opsætte elmaster og køreled-
ninger langs jernbanen mellem Lejre og Hvalsø. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at jernebanestrækningen mellem Roskilde 
og Kalundborg planlægges elektrificeret i 2020-2021 i henhold til lov nr. 
609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbane.  
 
Strækningen fremgår af følgende kort fra Miljøstyrelsen: 
 
 

 
 
 
I forbindelse hermed skal der opstilles køreledningsmaster langs sporene. 
Masterne er ca. 8 meter høje og ca. 3 meter fra nærmeste spormidte. 



Masterne opstilles parvist med en afstand på mellem 60 og 100 meter, 
dog tættere i kurver og omkring broer. På masterne monteres strømfø-
rende ledninger, hvorfra togene kan nedtage strømmen. 
  
De tilgrænsende arealer vil blive pålagt restriktioner i form af en eldrifts-
servitut, hvilket bl.a. betyder, at al træbeplantning i en afstand af ca. 10 
meter fra banen ryddes og holdes nede for at mindske risikoen for, at 
træer vælter ned i køreledningsanlægget. 
 
Dele af jernbanestrækningen og omgivelser (tilstødende bælte på 10 me-
ter) ligger i tre områder, der er omfattet af landskabsfredninger. Det dre-
jer sig om fredningen vedr. Vibevadgård af den 6. juli 1963 og fredningen 
vedr. Ledreborg Gods af den 6. februar 1974 og fredningen vedr. Hvalsø-
Kisserup af den 24. november 1980. Lejre Kommune har oplyst, at an-
søgningen alene vurderes at nødvendiggøre dispensation fra fredningen 
vedr. Hvalsø-Kisserup, og fredningsnævnet behandler således alene an-
søgningen i relation denne fredning. 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 
om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område, at 
formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 2, at det fredede område skal be-
vares i dets nuværende tilstand. 
 
Det fremgår af § 5d, at der ikke må etableres andre faste konstruktioner 
og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres 
campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser og lossepladser, 
og der må ikke anbringes faste hegn (bortset fra sædvanlige kreatur-
hegn), mure, tårne o. lign. eller master, herunder master for luftlednin-
ger til strømforsyning.  
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 6, at fredningen ikke er til hinder 
for, at Danske Statsbaners arealer i området anvendes til baneformål, og 
at der eventuelt anlægges et yderligere spor. 
 
Lejre Kommune har i e-mail af 8. juni 2017 bl.a. oplyst, at jernbanen lø-
ber gennem det fredede areal på en ca. 3,3 km strækning. Der bliver op-
stillet master og køreledninger på begge sider langs banen, og der bliver 
fældet beplantning ud i en afstand af ca. 10 meter langs banens nordlige 
side.  
 



Det er kommunens vurdering, at fældning og beskæring af træerne ikke 
strider mod formålet eller bestemmelser i fredningsafgørelsens § 3b, og 
at masterne med køreledninger heller ikke strider mod formålet med 
fredningen, idet arealet fortsat anvendes til jernbaneformål. Det er imid-
lertid kommunens vurdering, at master og køreledninger kræver dispen-
sation fra fredningsafgørelsens § 5d, jf. § 6. 
  
Det er Lejre Kommunes vurdering, at master og køreledninger vil medfø-
re, at jernbanen på nært hold får en mere markant påvirkning på land-
skabet, end tilfældet er i dag. Master og køreledninger er medvirkende til 
at skabe en mere moderne jernbane til gavn for miljø og klima, da elek-
trificeringen bidrager til nedbringelse af forbruget af fossile brændstoffer.  
På den baggrund er det kommunes vurdering, at elektrificeringen har et 
samfundsmæssigt sigte. 
   
Miljøstyrelsen har i e-mail af 6. juli 2017 bl.a. oplyst, at det ansøgte efter 
styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 6, er fredningen ikke er til hinder 
for, at Danske Statsbaners arealer i området anvendes til baneformål. Da 
elektrificeringen, herunder etablering af master og køreledninger, er i 
overensstemmelse med den omtalte anvendelse af området, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens 
formål eller med bestemmelsen i fredningsafgørelsens § 5d. Frednings-
nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at 
det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 



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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

Kopi til: 
 

• Ansøger, Banedanmark (ufa@bane.dk)      
• Lejre Kommune, (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 

(roskilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk),  
• Nævnsmedlem Karin Haldrup 
• Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk

FN-0SJ-32-2017
Den 1. september 2017

Ejendom: Matr.nr. 4i, Skovhastrup By, Særløse
Beliggende: Skovhastrupvej 8, 4330 Hvatsø
Lejre Kommunes j.nr.: 17/5285
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA-511-00851

I e-mail af 8. juni 2017 har Lejre Kommune p vegne af ejeren at oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at udlægge
ca. 3.000 m3 jord p et ca. 4.000 m2 stort areal p ovenstende ejen
dom.

Det fremgk af ansøgningen, at der p det pågældende areal er en lav
ning p marken, der er svær at afdræne, hvorfor arealet ikke kan dyrkes.
Der vil skulle opfyldes op til 2 meter og med et gennemsnit p 75 cm.
det berørte areal. Området er præget af flere lavninger med dklige
dyrkning sfo rh old.

Ejendommen er omfattet at Overfredningsnævnets afgørelse at 24. no
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be
liggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til omrgdet.

Det fremgk af fredningsafgørelsens § 2, at det fredede område skal be
vares i dets nuværende tilstand. Af § 4 fremg&, at det følger at § 2, at
der ikke m foretages terrænændringer. Der m således ikke ske udnyt
telse at forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller
afg ravn ing

Lejre Kommune har i brev af 8. juni 2017 vurderet, at det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål, men at det strider mod bestemmelsen



om forbud mod terrænændring i 4. Det er kommunens vurdering, at
opfyldning eller planering vil svække de landskabelige kvaliteter i fred
ningen, og kommunen kan derfor ikke anbefale en dispensation til det
ansøgte.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 6. juli 2017 bla. anført, at styrelsen ikke ud
fra ansøgningen kan vurdere, om den ansøgte opfyldning kan medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 29. august 2017.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Den ønskede opfyldning vil medføre væsentlige terrænændringer i områ
det. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte er i strid
med fredningsafgørelsens bestemmelse om terrænændringer. Frednings
nævnet kan derfor ikke give tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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 bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be
skyttelse af natur og miljø, og



• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso
ner pa 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret
reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.



Med venlig hilsen

2%
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer, Anders Thomsen (glbi@dlgtele.dk)
• JM Miljørdgivning ApS (immilioe-logistik.dk)
• Lejre Kommune (Iandzoneleire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mstømst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn@dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(leire@dn.dk);
• Friluftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roski Ide@friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur(bdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leiredof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

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

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-øSJ-46-2017
Den 31. oktober2017

Ejendom: Matr.nr. 9a, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Beliggende: Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø
L.ejre Kommunes j.nr.: 17/7010
Miljøstyrelsen j.nr.: WANA 511.01005

I e-mail at 8. september 2017 har Lejre Kommune p vegne at ejeren at
ovennævnte ejendom fremsendt en ansøgning om fredningsnævnets til
ladelse til udstykning at to grunde med henblik p at opføre to nye boli
ger p ejendommen.

Det fremgk at ansøgningen, at udstykningerne ligger umiddelbar sydvest
for Gundestedgkd, der fungerer som fællesfaciliteter for campingpladsen
samt som boliger for to familier. Udstykningerne er p den vestlige og
sydlige side omkranset at eksisterende enfamiliehuse, og nordøst for ud
stykningerne ligger Gundestedgkd. Det er oplyst, at hver at de udstyk
kede grunde vil være p ca. 1.000 kvm., og at bygningerne tænkes op
ført i sortmalet træ i én etage. Det er yderligere oplyst, at det ptænkes
at bevare s meget at den eksisterende beplantning som muligt, s ha
vens skovlignende præg videreføres.

Ejendommen er omfattet at Overfredninqsnævnets afgørelse at 24. no
vember 1980 vedrørende fredning at et nord og øst for Kirke Hvalsø
beliggende område.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til omrdet, og det fredede område skal bevares i dets nuværende stand.

Det fremgår at fredningsafgørelsens § 3a, vedrørende blandt andet
matr.nr. 9a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, at hvis campingvirksomheden
ophører, m arealet alene anvendes til nyttehaver og lignende.

Det fremgår at fredningsafgørelsens § 3b, at fredningen ikke er til hinder
for fjernelse at eksisterende beplantning, men at den eksisterende skov
p ejendommen Gundestedgrd skal bibeholdes, og at genplantning kun
m ske med løvtræer.

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet
med sagsnr. 18/04798. Klik her for at se afgørelsen.



Det fremgår af fredningsafgørelsens § Sa, at der ikke må opføres ny be
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse.

Lejre Kommune har i e-mail af 8. september 2017 blandt andet oplyst, at
det er kommunens vurdering, at ansøgningen om udstykning med hen
blik på opførelse af to boliger er i strid med fredningens formål og be
stemmelserne i fredningsafgørelsens § 2, § 3 a & b samt § 5 a.

Kommunen vurderer, at udstykning med henblik på opførelse af boliger,
vil ændre områdets nuværende tilstand, da området, hvor boligerne øn
skes opført, vil ændre karakter fra skovbevoksning til parcelhusgrunde
med haveareal.

Dele af skovbeplantningen vil blive fjernet i forbindelse med det ansøgte,
og kommunen vurderer, at dette vil påvirke de landskabelige værdier,
der ønskes bevaret med fredningen.

Yderligere vurderer kommunen, at anvendelse til nyttehaver og lignende
som angivet i fredningsafgørelsens § 3a ikke kan sidestilles med anven
delse til boligformål.

Endelig bemærker kommunen, at der allerede er taget hensyn til fremti
dig udstykning af arealer i fredningen, idet der kan ske en udbygning af
Kirke Hvalsø by mod nordøst, når en lokalplan overfører et udpeget areal
til byzone. Det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt at foretage
yderligere udstykninger med henblik på opførelse af boliger uden for det
allerede udpegede areal, idet dette vil kunne skabe præcedens og indby
de til yderligere udstykninger med henblik på opførelse af nye boliger
inden for fredningen.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 20. september 2017 bla. oplyst, at det an
søgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse eller øde
læggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Der er foretaget besigtigelse i sagen den 25. oktober 2017.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering, at der ikke kan gives
dispensation til udstykning af to grunde med henblik på opførelse af to
boliger. Nævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at det ansøgte vil
være i strid med fredningens formål om at bevare de landskabelige vær-



dier, der er knyttet til området, og at det ansøgte vil være i strid med
fredningsafgørelsens bestemmelse om, at det fredede område skal beva
res i dets nuværende stand. Yderligere bemærker nævnet, at det ansøgte
vil være i strid med fredningens forbud mod yderligere bebyggelse. Ende
lig bemærker nævnet, at der i fredningsafgørelsen er indsat bestemmel
ser, der specifikt omhandler området ved Gundestedgård, og at disse be
stemmelser ikke levner mulighed for udstykning med henblik på opførel
se af boliger på det pågældende areal. Fredningsnævnet kan derfor ikke
give dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning
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 bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret
reguleres årligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.
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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage
gebyret, hvis



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
hø ring.
Tilladelsen m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at den
er givet.

Med venlig hilsen

2
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger (jds@molbak.dk)
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dndn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(lejre(âdn.dk);
• Friluftsrdet, (fr@rriluftsraadet.dk)
• Friluftsrgdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roskilde@friluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (naturtdof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leiredof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-51-2017  
 Den 29. november 2017 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 7a Nr. Hvalsø, Kirke Hvalsø   
Beliggende: Holbækvej 52, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 16/15584 
Miljøstyrelsens j.nr. SVANA-511-01091  
 
  
I brev af 19. oktober 2017 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om Fredningsnævnets tilladelse til at etab-
lere en sø i et område, der i dag er landbrugsjord. 
 
Fredningsnævnet for Østsjælland gav den 9. marts 2017 (FN-ØSJ-51-
2016) ejeren tilladelse til etablering af søen. Der søges nu om en anden 
placering af søen.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at udformningen af søen vil være den 
samme, og søen vil blive placeret i en naturlig lavning på marken med 
jævnt skrånende bredde. Søen har et areal på ca. 750 m2. Søen etable-
res minimum 5 meter fra en eksisterende, beskyttet sø umiddelbart mod 
nordøst.  
 
Der søges tillige om tilladelse til at udlægge den opgravede jord i en tyk-
kelse på maksimalt 20 cm. inden for matriklen. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område. 
 
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området. Efter fredningsafgørelsens § 2 skal det fredede om-
råde bevares i sin nuværende tilstand, og efter § 4 må der ikke foretages 



terrænændringer, og der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i 
jorden, foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Lejre Kommune har i forbindelse med ansøgningen om en anden place-
ring bl.a. oplyst, at det er kommunens vurdering, at etableringen af søen 
ikke strider mod formålet med fredningen. Søen vil bidrage positivt til 
områdets landskabelige værdi og vil bidrage positivt til biodiversiteten på 
arealet. Kommunen har oplyst, at der i forbindelse med en landzonetilla-
delse til etablering af søen vil blive stillet særlige vilkår. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 9. november 2017 bl.a. oplyst, at det an-
søgte efter styrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at søen vil forøge naturkvali-
teterne i det pågældende område, og at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en 
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private per-
soner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Geby-
ret reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 



Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, lokalafdeling, Roskilde/Lejre v. formanden Tove Bin-

zer, (roskilde@friluftsraadet.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling: (lejre@dof.dk). 



 

FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

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

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-57-2017  
                                                         Den 29. november 2017 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 19 Kisserup By, Kisserup 
Beliggende: Kisserup Krat 4, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 17/3693 
Miljøstyrelsen j.nr.: SVANA-511-00835  
 
I e-mail af 16. november 2017 har Lejre Kommune oplyst, at ejeren af 
ovennævnte ejendom ønsker dispensation til opførelse af et nyt énfami-
liehus som erstatning for et stuehus, der nu er nedrevet. 
 
Ansøger fik den 21. juli 2017 fredningsnævnets tilladelse til at opføre et 
énfamiliehus på ejendommen (FN-ØSJ-25-2017), men ejeren ønsker nu 
et andet énfamilieshus opført i stedet for det tidligere ansøgte, men med 
samme placering. 
 
Det fremgår af den nye ansøgning, at det nye énfamiliehus ønskes opført 
øst for, hvor det tidligere stuehus lå og 5 meter fra en eksisterende lade. 
Huset opføres som en 1½-plans murermester villa. Huset måler 12,2 me-
ter × 8, 3 meter og har en højde på 7,7 meter. Husets grundplan er så-
ledes på 101 m2. Huset vil fremstå hvidpudset og med hvide vinduer og 
døre. Taget beklædes med sorte tagsten.    
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø be-
liggende område. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 
i dets nuværende tilstand. 
 



Efter fredningsafgørelsens § 5a må der ikke opføres ny bebyggelse, her-
under skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygninger til 
eksisterende bebyggelse. 
 
Af fredningsafgørelsens § 5b fremgår, at fredningen ikke er til hinder for, 
at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er erhvervs-
mæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugs-
ejendom, såfremt bebyggelsen enten er et læskur for kreaturer eller op-
føres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen, 
og såfremt bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra kommu-
neplanloven. 
 
Lejre Kommune har i brev af 16. november 2017 bl.a. oplyst, at det er 
kommunens vurdering, at det ønskede byggeprojekt ikke strider mod 
fredningens formål. Det nye énfamiliehus placeres i tilknytning til ejen-
dommens øvrige bebyggelse, hvorfor det er vurderingen, at det nye byg-
geri vil opleves som en del af den eksisterende bebyggelse på ejendom-
men og ikke vil forringe den landskabelige værdi af området. 
 

Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsbeslutning af fredningsnævnets 
formand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Fredningsnævnet gav den 21. juli 2017 dispensation til opførelse af et 
1½-plans hus med et samlet boligareal på 202,6 m2. Dispensationen er 
ikke udnyttet, og der er indsendt et revideret projekt. Der er tale om en 
landbrugsejendom. Det eksisterende stuehus er nedrevet. Det ønskede 
énfamiliehus placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål, og at områdets landskabelige værdi ikke vil blive for-
ringet. Derfor tillader Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 



klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso-
ner på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret 
reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv-
net har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
nyttes 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 tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den 
er givet. 
 
 

Med venlig hilsen 



 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
 

• Ejer, Charlotte Josephine Hjortkjær (seadear@gmail.com)     
• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)   
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk);  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 

(roskilde@friluftsraadet.dk), 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk),  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@frednfngsnaevn.dk

FN-ØSJ-29-2018
Den 19. oktober 2018

Ejendom: Matr.nr. 12d, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Beliggende: Raunsbergvej, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 18/5532
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00607

I brev af 7. maj 2018 har Jesper Arffmann på vegne af ejeren af oven
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at foretage en
terrænregulering på ejendommen.

Det fremgår af ansøgningen og de indsendte fotografier, at der ønskes
tilladelse til at foretage terrænregulering med ca. 8.750 kubikmeter jord
på et ca. 7.000 kvadratmeter stort areal. Ændringen vil medfør en forhø
jelse af det nuværende terræn med op til 1,7 meter.

Ansøgningen er begrundet i, at der i stigende grad er dyrkningsmæssige
problemer med det ca. 7.000 kvadratmeter store område, der ønskes
reguleret, således at der kan etableres afdræning fra området.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende
om rå de.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Efter fredningsafgørelsens § 2, skal det fredede område bevares i dets
nuværende tilstand og ifølge § 4 må der ikke foretages terrænændringer.
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta
ges opfyldning, planering eller afgravning.

Lejre Kommune har i e-mail af 22. maj 2018 bl.a. oplyst, at det er kom
munens vurdering, at det ansøgte vil være i strid med fredningsbestem
melsens § 2 og § 4, hvor det fremgår, at området skal bevares i dets nu
værende tilstand, og at der ikke må foretages terrænregulering inden for
det fredede område. Kommunen kan derfor ikke anbefale, at der medde
les dispensation fra fredningen til det ansøgte.



Miljøstyrelsen har e-mail af 29. august 2018 bl.a. oplyst, at styrelsen
ikke ud fra ansøgningen kan vurdere, om det ansøgte kan medføre be
skadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Der har været besigtigelse og forhandlingsmøde i sagen den 26. septem
ber 2018.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller,

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Den ønskede terrænregulering vil medføre væsentlige ændringer i land
skabet. Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at den ønskede ter
rænændring er i strid med fredningens formål og med fredningsafgørel
sens bestemmelse om terrænændringer. Derfor kan fredningsnævnet
ikke give tilladelse til den ønskede terrænregulering.

Klagevejledning

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 bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla
genævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring at den påklagede afgørelse er
forlængelse at frist for efterkommelse 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 klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tUbagebetale gebyret, feks, hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

Med2venlig hfrsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ansøger Jesper Arffmann (Ja-milnlan©hotmail.com),
• Lejre kommune v. Maya Aller (mhQa@leire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mstmst.dk)

ao
Fremhæv



• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben
havn ø (dn@dn.dk)

• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre
(Ieire@dn.dk);

• FriIuftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roskilde ©fri I ufts raa det. d k),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup
• Nævnsmedlem Ole Møller.



FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-41-2018
Den 13. december 2018

Ejendom: Matr. nr. 36b, Nr. Hvalsø by, Kirke Hvalsø
Beliggende: Bentsensvej 18, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 18/10742
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00731

I e-mail 20. september 2018 har Lejre Kommune på vegne af ejeren at
ejendommen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre en dob
belt carport med redskabsrum på 59,4 kvm. på ovenstående ejendom.

Bygningen får en højde på 3,8 meter og vil blive opført i træ og med sort
tag. Bygningen males hvid, så den tilpasses det eksisterende byggeri på
ejendommen. Bygningen placeres i tilknytning til ejendommens beboel
sesbygning og inden for ejendommens haveareal.

Det er oplyst, at der på ejendommen i forvejen er en garage på 48 kvm.,
og at ansøger ønsker at anvende denne til hobbyrum/hobbyværksted. I
den nye carport med redskabsrum vil der være plads til to køretøjer og
små havemaskiner, redskaber mv.

Ejendommen er omfattet at Overfredningsnævets afgørelse at 24. no
vember at 24. november 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for
Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området, og det fredede område skal bevares i dets nuværende til
stand.

Det fremgår at fredningsafgørelsens § 5 a, at der ikke må opføres ny be
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt til
bygning til eksisterende bebyggelse.

Det fremgår at fredningsafgørelsens § 5 c, at fredningen ikke er til hinder
for, at der foretages mindre til- og ombygninger på eksisterende bygnin



ger, eller at der på allerede bebyggede ejendomme opføres mindre, selv
stændige bygninger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, når de
opføres i tilknytning til bebyggelsen.

Lejre Kommune har i brev at 20. september 2018 vurderet, at opførelse
af den ønskede carport med redskabsskur i tilknytning til eksisterende
bebyggelse og inden for ejendommens haverum ikke vil have en væsent
lig indvirkning på de landskabelige værdier i området. Den nye bygning
vil opleves som en del at den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 18. oktober 2018 blandt andet oplyst, at det
ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse/
ødelæggelse at plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrear
ter, der fremgår at habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Ole Møller.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den ønskede dobbeltcarport med
redskabsrum ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet har
ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at bygningen vil blive opført i
tilknytning til den eksisterende bebyggelse og inden for ejendommens
haverum, og at bygningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på de
landskabelige værdier i området. Derfor tillader fredningsnævnet i med
før at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gen
nem føres.

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

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

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejlecining

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 bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla
gefristens 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
afg øre Isen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling at
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.

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 klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

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



Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.

En tilladelse m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 r efter, at
den er givet.

Med venlig/hjlsen

zL
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Lejre Kommune (landzoneleire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dn©dn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(lejre@dn.dk);
• Friluftsrdet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros

kilde © fri I uftsra ad et. d k),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (leire@dof.dk),
• Nævnsmedlem Karin Haldrup

Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Lejre Kommune
(landzone@lejre.dk)

FN-ØSJ-52-2018
Den 12. marts 2019

Ejendom: Matr.nr. 34a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Beliggende: Sentsensvej 41, 4330 Hvalsø
Lejre Kommunes j.nr.: 18/13026
Miljøstyrelsen j.nr.: MST-511-00831

I e-mail af 10. december 2018 har Lejre Kommune på vegne at ejeren af

ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre

et nyt stuehus og en kombineret driftsbygning og garage på ovenstående

ejendom.

Der er hos kommunen ansøgt om tilladelse til at nedrive den eksiste
rende bebyggelse, der består at stuehus, driftsbygning og fire småbyg

ninger.

Det fremgår af ansøgningen, at den nye bebyggelse ønskes opført tilnær

melsesvis inden for det eksisterende bebyggelsesfelt på ejendommen.

Der ønskes opført et nyt stuehus i 11/2 plan med 45 graders taghældning
og en maksimal højde på 8 meter. Stuehuset får et samlet areal på 332

kvm, fordelt på 181 kvm i stueplan og 151 kvm på 1. sal.

Husets facader opføres i rødbrune tegl, og taget beklædes med matte
sorte vingetegl. Vinduer og facadedøre vil være i træ/alu med smalle

sprosser i sort. Kviste udføres som saddeltagskviste med flunker og tag-
dækning i for-patineret zink. Tagrender vil ligeledes være i zink. Der

etableres en overdækket terrasse på 35 kvm som en del at stuehuset.

Driftsbygningen skal fungere som maskinhal og rum til opbevaring at

specialafgrøder, gødning og værktøj mv. Bygningen skal endvidere fun

gere som teknikrum og garage. Bygningen ønskes opført med træbe

klædte facader, 45 graders taghældning og med samme type vingetegl



som stuehuset. Vinduer, facadedøre og porte vil være tilsvarende de vin
duer og døre, der indsættes i stuehuset. Bygningen får et samlet areal på
165 kvm, fordelt på 50 kvm til garage og 115 kvm til teknik- og maskin
hus. I maskinhallen vil der være adgang fra port i gavlen mod nord.

Stuehuset og driftsbygningen vil blive forbundet med et søjlebåret tag til
den ene side og en afskærmende væg beklædt med træ til den anden
side. Forbindelsesgangen får et areal på 34 kvm.

Ejendommen er omfattet at Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no
vember 1980 om fredning at et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende
om rå de.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området.

Det fremgår af fredningsafgørelsens § 5 a, at der ikke må opføres ny be
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt til
bygning til eksisterende bebyggelse.

At tredningsafgørelsens § 5 b og c, fremgår, at fredningen dog ikke er til
hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, der er
erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som land
brugsejendom, såfremt bebyggelsen enten er et læskur for kreaturer el
ler opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejen
dommen, og såfremt bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra
bestemmelserne i eller i medfør at kommuneplanlovens § 43 (d.v.s. at

højden ikke overstiger 12,5 meter for avis- og driftsbygninger, dog 15
meter for visse siloer, eller 8,5 meter for andre bygninger). Denne be
stemmelse om ny bebyggelse på en landbrugsejendom gælder dog ikke
for drivhuse.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der foretages mindre til- og
ombygninger på en eksisterende bygning, eller at der på allerede bebyg
gede ejendomme opføres mindre selvstændige bygninger såsom garager,
carporte og hobbydrivhuse, når de opføres i tilknytning til bebyggelsen.

Lejre Kommune har i e-mail at 10. december 2018 blandt andet vurderet,

at det ansøgte byggeri ikke strider mod fredningens formål. Byggeriet vil
ikke få en negativ indvirkning på områdets landskabelige værdier. Den
nye bebyggelse tår omtrent samme placering som den eksisterende be
byggelse på ejendommen, således at der ikke ændres nævneværdigt på
ejendommens hidtidige bebyggelsesfelt. Bebyggelsens udformning og



materiale- og farvevalg gør, at bygningerne fint kan indpasses i det om
kringliggende landskab uden at virke skæmmende.

Miljøstyrelsen har i e-mail at 18. december 2018 blandt andet oplyst, at

det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadi

gelse/ødelæggelse at plantearter eller yngle- eller rasteomrgder for de

dyrearter, der fremgår at habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 20. februar 2019.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye og Ole Møller.

To af nævnets medlemmer, Linda Lauritsen og Ole Møller, vurderer, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formgl, og at det ansøgte
byggeri ikke vil have en negativ indvirkning p omrdets landskabelige
værdier, ligesom disse medlemmer lægger vægt p, at den nye bebyg
gelse fr omtrent samme placering som den eksisterende bebyggelse p
ejendommen, således at der ikke ændres nævneværdigt p ejendom
mens hidtidige bebyggelsesfelt, ligesom bygningerne indpasses i det om
kringliggende landskab uden at virke skæmmende. Disse medlemmer
stemmer derfor for at give dispensation til det ansøgte byggeri.

Et at nævnets medlemmer, Niels Boye, vurderer, at det ansøgte byggeri
er i strid med tredningsafgorelsens § Sb og 5c, idet det ikke er dokumen
teret, at det ønskede byggeri er nødvendigt for ejendommens drift som
landbrugsejendom. Ejendommen er på 6 ha, og langt størstedelen heraf
er forpagtet væk. Ejeren oplyser, at der udelukkende vil være tale om
hobbypræget produktion af kartofler mv. På den baggrund kan Niels Boye
ikke tilslutte sig, at der gives dispensation til det ansøgte byggeri.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og fredningsnævnet tillader
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte
byggeri gennemføres.

Dispensationen gives på betingelse af, at al nuværende bebyggelse på
ejendommen nedrives forud for eller samtidigt med opførelsen at det an
søgte byggeri.

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

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



En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 r efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klagevejledning
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 bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes p
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for kla
gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber p 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 be
skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nr afgørelsen berører s
danne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private
personer p 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge
byret reguleres kligt hvert den 1. januar.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, nr gebyret er betalt.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet at Miljø- og Fødevareklage
nævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse at frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medget til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage
nævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts
høring.



En tilladelse m i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling at en eventuel klage
mtte være afsluttet.
Det følger endvidere at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 r efter, at
den er givet.

Med venlig,hilsen

Linda Lauritsen

Kopi til:

• Ejer, Lisbeth Brandborg
• Lejre Kommune (landzone@leire.dk)
• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mst@mst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn Ø (dn(adn.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre

(lejre ©d n . d k);
• FriIuftsrdet, (fr@triluftsraadet.dk)
• FrUuftsrdet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros

kilde ©fri I uftsra ad et. d k),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur©dof.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dot.dk),
• Nævnsmedlem Niels Boye
• Nævnsmedlem Ole Møller



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 
 FN-ØSJ-16-2020 
 Den 12. maj 2020 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 3f, Kisserup By, Kisserup  
Beliggende: Ryttervej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/1781 
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
  
I e-mail af 11. marts 2020 har Lejre Kommune på vegne af ejeren ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at anlægge en badesø på 65 m2 på 
ovenstående ejendom.  
 
Badesøen ønskes placeret inden for det eksisterende haverum i tilknyt-
ning til boligen. Søen vil få en maksimal dybde på 2 meter. Opgravet jord 
planes ud på græsplænen.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner (fredningen vedr. Hvalsø-
Kisserup).  
 
Formålet med fredningen er navnlig at bevare de landskabelige værdier, 
der er knyttet til området.  
 
Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår blandt andet, at der ikke må foreta-
ges terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster 
i jorden eller foretages opfyldning, planering eller gravning.  
 
Lejre Kommune har i anledning af ansøgningen vurderet, at det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål, da søen ønskes anlagt inden for 
ejendommes haverum, delvist afskærmet af beplantning, og i tilknytning 
til ejendommes bygninger, og den vil derfor ikke syne nævneværdigt i 
landskabet omkring.  
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 



 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Badesøen anlægges i ejendommens haverum, delvist 
afskærmet af beplantning og i tilknytning til ejendommens bygninger, og 
således at den ikke vil være særlig synlig i landskabet. Derfor tillader 
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det 
påtænkte arbejde gennemføres.  
 
Det er en betingelse for tilladelsen, at opgravet jord planes ud i et jævnt 
tyndt lag med en maksimal højde på 20 cm. inden for haverummet. Kan 
dette ikke ske, må overskydende jord bortskaffes fra ejendommen.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 



 
 
 
 
 

Kopi til: 
  
  

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-14-2020 
 Den 20. maj 2020 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 21a og 14 Kisserup By, Kisserup 
Beliggende: Bryggervej 8, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/2105  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2020-14482 
 
 
I e-mail af 20. april 2020 har Lejre Kommune på vegne af Hvalsø Vand-
værk ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en ny vand-
indvindingsboring med dertil hørende overbygning.   
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at overbygningen til råvandsstationen 
måler 2,1 meter i længden, 1,3 meter i bredden og 1,5 meter i højden, 
og boringens areal vil være på mellem 2 og 4 m2. I anlægsfasen vil pro-
jektets samlede grundareal dog være på 250 m2. Der laves intet befæstet 
areal, og opboret materiale opsamles og bortkøres. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre Kommuner. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området.  
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 2, skal det fredede område bevares i sin 
nuværende tilstand, og ifølge § 4 må der ikke foretages terrænændrin-
ger. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 5 a, at der ikke må opføres ny be-
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt til-
bygning til eksisterende bebyggelse. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 5 d, må der heller ikke etableres andre faste 
konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke 
etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller 



lossepladser, og der må ikke anbringes faste hegn (bortset fra sædvan-
lige kreaturhegn), mure, tårne o.l., eller master, herunder master for 
luftledninger til strømforsyning. 
 
Lejre Kommune har oplyst, at kommunen ikke har indvendinger mod 
etableringen af en ny vandindvindingsboring med dertil hørende overbyg-
ning. Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod fredning-
ens formål. Anlægget placeres i tilknytning til øvrig bebyggelse på ejen-
dommen, og bygningen vil opleves som en del af det eksisterende bebyg-
gelsesareal på ejendommen og dermed ikke påvirke de landskabelige 
værdier nævneværdigt. Kommunen anbefaler dog, at der stilles vilkår 
om, at overbygningen skal fremstå i en dæmpet grøn farve som vist på 
billedet på figur 1 i det medsendte bilag, således at overbygningen frem-
står mindst muligt synlig i omgivelserne. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 14. maj 2020 oplyst, at det ansøgte ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller øde-
lægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. Miljøstyrelsen 
har yderligere oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-om-
råde. 
 
Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Anlægget placeres i tilknytning til den øvrige bebyg-
gelse på ejendommen og vil ikke nævneværdigt påvirke de landskabelige 
værdier i området. Derfor tillader Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte projekt gennemføres. Det 
er et vilkår for tilladelsen, at overbygningen kommer til at fremstå i en 
dæmpet grøn farve. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 



Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  
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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse 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 klage-
gebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 



Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 

Kopi til: 
  
  

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
(landzone@domstol.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-19-2020 
 Den 29. september 2020 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 2i, Skov Hastrup By, Særløse   
Beliggende: Skovhastrupvej 19, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 19/11057 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2020-18013 
 
  
I e-mails af 23. marts og 28. august 2020 har Lejre Kommune på vegne 
af ejerne af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse  
til at anlægge en privat ridebane og placere den opgravede jord i en lav-
ning på ejendommen.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at ridebanen ønskes anlagt med en samlet 
størrelse på 20x40 meter (800 m2), og placeret nord for ejendommes 
bygninger. Den anlægges som en almindelig ridebane med sand og med 
et let transparent hegn, bestående af stolper og brædder og opført i ube-
handlet træ, med en højde på 120 cm.  
 
Jorden, som opgraves i forbindelse med anlæggelse af ridebanen, ønskes 
udlagt i en lavning på ejendommen. Der er tale om ca. 200 m3 jord, som 
udlægges i et jævnt, tyndt lag.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre kommuner.  
 
Fredningens formål er ifølge fredningsafgørelsens § 1 at bevare de land-
skabelige værdier, der er knyttet til området.  
 
Det følger af fredningsafgørelsens § 2, at det fredede område skal beva-
res i dets nuværende tilstand.  
 
Af afgørelsens § 4 fremgår, at der ikke må foretages terrænændringer. 
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Af § 5, litra d fremgår, at der ikke må etableres andre faste konstruktio-
ner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres 



campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller losseplad-
ser, og der må ikke anbringes faste hegn (bortset fra sædvanlige kreatur-
hegn), mure, tårne o.lign. eller master, herunder master for luftledninger 
til strømforsyning. 
 
Lejre Kommune har udtalt sig i sagen, og har blandt andet anført, at det 
er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod fredningens 
formål, idet ridebanen ikke vil være markant synlig i landskabet. Indsy-
net til banen sløres af eksisterende beplantning, og ridebanen vil være 
nede i niveau med terrænet. Det er også kommunes vurdering, at et let 
transparent hegn omkring ridebanen ikke vil fremstå markant i landska-
bet. Kommunen anbefaler dog, at der stilles vilkår om, at hegnet males i 
naturfarverne mørk grøn, mørk brun eller sort, eller fremstår i ubehand-
let træ. 
 
Kommunen anbefaler desuden, at der gives tilladelse til, at den opgra-
vede jord kan placeres i et tyndt, jævnt lag i en lavning på arealet. Dog 
bør der stilles vilkår om, at jorden udbredes i et jævnt, tyndt lag med en 
maksimal højde på ca. 20 cm.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 11. juni 2020 blandt andet vurderet, at  
det ansøgte 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. Det ansøgte berører ikke noget Natura 2000-område.  
 
Der er foretaget besigtigelse på ejendommen den 16. september 2020.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Da den ønskede ridebane med omkransende hegn placeres således på 
ejendommen, at den ikke er markant synlig i landskabet, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens 
formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, at det påtænkte arbejde gennemføres. Tilladelsen gives 
på vilkår af, at hegnet skal males i en af naturfarverne mørk grøn, mørk 
brun eller sort, eller være i ubehandlet træ. Der må ikke opsættes lys på 
ridebanen.  
 
Der gives også tilladelse til, at den opgravede jord placeres som ansøgt, 
dog på vilkår af, at jorden udbredes i et jævnt, tyndt lag med en maksi-
mal højde på 20 cm.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 



 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 be-
skyttelse af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Ge-
byret reguleres årligt hvert den 1. januar.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
Klagen behandles først, når gebyret er betalt.  

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 klage-
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnets kompetence.  



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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første-
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla-
ger trækker sin klage tilbage, eller  

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

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

Kopi til: 
  
  

• Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø (dn@dn.dk)  
• Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre 

(lejre@dn.dk)  
• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-

kilde@friluftsraadet.dk) 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V (natur@dof.dk)  
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
• Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
• Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
(landzone@lejre.dk) 
 
 
 FN-ØSJ-10-2021 
 Den 23. februar 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 30c, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø  
Beliggende: Boerbjergvej 49, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 21/528 
Miljøstyrelsens j.nr.: (ikke hørt) 
  
I e-mails af 15. februar 2021 har Lejre Kommune på vegne af ejerne af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at opføre 
et shelter på ejendommen. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der på ejendommen i forvejen er et pum-
pehus, en servicebygning med lys og varme, et redskabsskur med mult-
toilet samt en brøndboring med vandrensningsanlæg, så vandet er god-
kendt til drikkevand. 
 
Det er oplyst, at området bliver brugt af spejdere og af offentligheden. 
Shelteret vil komme til at ligge ca. 1 km fra cykelrute 4 og 6, og både of-
fentligheden og spejdere vil kunne bruge shelteret til overnatning. Shel-
teret placeres et sted, hvor det vil være næsten gemt i terrænet af buske 
og træer. Det bliver på 7,7 m2 og vil fremstå i træfarve. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner (Hvalsø-Kisserup). 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Af fredningsafgørelsens § 5a fremgår, at der ikke må opføres bebyggelse, 
herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til 
eksisterende bebyggelse. 
 
Lejre Kommune har i e-mail af 15. februar 2021 blandt andet oplyst, at 
det er kommunens vurdering, at shelteret ikke strider mod fredningens 
formål. Shelteret vil være skjult imellem eksisterende beplantning på 
grunden og materiale- og farvevalg vil være indpasset i området. 
 



Afgørelse 
 
Afgørelsen er truffet som en formandsafgørelse af fredningsnævnets for-
mand, dommer Linda Lauritsen. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at shelteret ikke er i strid med fred-
ningens formål, idet det ikke vil påvirke de landskabelige værdier i områ-
det. Nævnet har lagt vægt på byggeriets ringe størrelse og på, at det 
ikke vil fremstå markant eller skæmmende, men vil være næsten skjult i 
terrænet af buske og træer. Det er oplyst, at der vil være offentlig ad-
gang til shelteret. 
 
Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres. Fredningsnævnet vurderer, 
at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  



Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 

Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)    
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  



Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk).  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-4-2021 
 Den 30. marts 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 4l Skov Hastrup By, Særløse  
Beliggende: Skovhastrupvej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/9406  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-8992 
 
I e-mail af 15. januar 2021 har Lejre Kommune på vegne af Nationalpark 
Skjoldungernes Land og med fuldmagt fra ejeren af ejendommen ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at etablere 5 mindre kratpartier på 
ovenstående ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at formålet med det ansøgte er at genskabe 
græsningslandskabet som overdrev med kratpartier ved Skov Hastrup.  
 
Ansøger ønsker at fremme områdets naturmæssige og landskabelige 
værdier. Området er indhegnet og bliver afgræsset, og man ønsker at 
skabe variation og nye levesteder for fugle, insekter, små pattedyr, pad-
der og krybdyr.  
 
Kratpartierne kommer til at bestå af hjemmehørende arter som eg, hvid-
tjørn, slåen, hassel, skovæble og vilde roser. De blomstrende arter vil 
være med til at fremme områdets landskabelige og oplevelsesmæssige 
værdi, både for dem der bor i området, og for dem der kører forbi på 
Roskildevej. De enkelte krat ønskes etableret, så de bliver mellem 80 m2 
og 275 m2.  
 
De tre nordligst beliggende beplantninger etableres på et areal, der er 
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om 
fredning af Hvalsø–Kisserup. 
 
De to sydligst beliggende beplantninger etableres på et areal, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. oktober 1969 om fred-
ning af Avnstrup Overdrev. 
 
Formålet med fredningen af 24. november 1980 vedrørende Hvalsø-
Kisserup er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til områ-
det. Af fredningsafgørelsens § 3 litra b, fremgår, at arealerne ikke må 
tilplantes med træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for be-



plantning af hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse på eksisteren-
de havearealer.  
 
Formålet med fredningen af 10. oktober 1969 vedrørende Avnstrup 
Overdrev er at sikre, at tilstanden på arealerne ikke må forandres, men 
arealerne skal udelukkende udnyttes på samme måde som hidtil. Af fred-
ningsafgørelsens § 3 litra c, fremgår, at det uden fredningsmyndigheder-
nes tilladelse er forbudt at foretage beplantning af arealet udover vedli-
geholdelse af den eksisterende beplantning. 
 
Lejre Kommune har i sin e-mail af 15. januar 2021 vurderet, at det 
ansøgte ikke strider mod formålet i fredningsafgørelsen vedrørende Avn-
strup Overdrev, da krattene er små og etableres tæt på en eksisterende 
have. Der vil således fortsat være udsyn fra landevejen til det bakkede 
landskab.  
 

For så vidt angår Hvalsø–Kisserup fredningen har Lejre Kommune vurde-
ret, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, da etablering af 
overdrev og skabelse af et græslandskab/overdrev ikke vil forringe de 
landskabelige værdier i området. Krattene bliver etableret tæt ved det 
eksisterende haveareal på Skovhastrupvej 2.  
 
Lejre Kommune vurderer, at ansøgningen om at etablere et overdrevs-
landskab med mindre krat bestående af hjemmehørende og egnstypiske 
arter bør imødekommes, da den ansøgte beplantning er af begrænset 
størrelse og ikke vil forringe udsynet fra landevejen nævneværdigt. 
 
Kommunen vurderer, at slåen kan være en dominerende art i landskabet, 
og at det derfor skal overvejes, om beplantning med slåen på arealet kan 
anbefales. 
 
Lejre Kommune anbefaler yderligere, at fredningsnævnet i sin afgørelse 
stiller vilkår om, at arealet skal plejes, således at det ikke springer i skov, 
og så udsigten fra landevejen fortsat bevares.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 8. marts 2021 vurderet det ansøgte i forhold 
til habitatdirektivets bilag IV og har vurderet, at det ansøgte ikke vil be-
skadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 
5. 
    
Miljøstyrelsen har yderligere oplyst, at det ansøgte ikke er beliggende i et 
Natura 2000-område, og styrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke 
nærtliggende Natura 2000-områder.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 



 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningernes formål. Nævnet har lagt vægt på, at de krat, der er omfat-
tet af fredningen af Avnstrup Overdrev, er små og anlægges således, at 
der fortsat vil være udsyn fra landevejen til det bakkede landskab. Ved-
rørende de krat, der er omfattet af Hvalsø–Kisserup fredningen, har 
nævnet lagt vægt på, at krattene etableres tæt ved et eksisterende ha-
veareal.  
 
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at de ønskede krat etableres.  
 
Fredningsnævnet stiller som vilkår for dispensationen, at arealerne skal 
plejes, så de ikke springer i skov, og så udsigten fra landevejen fortsat 
bevares.  
 
Fredningsnævnet stiller yderligere som vilkår for dispensationen, at an-
søger aftaler nærmere med kommunen, hvis ansøger fastholder at ville 
anvende slåen i krattene. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 



• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 



Kopi til: 
      
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)    
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller  



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 
 
 
 FN-ØSJ-5-2021 
 Den 26. maj 2021 
 

 
Ejendom: Matr.nr. 16a og 9h Kisserup By, Kisserup  
Beliggende: Kisserup Krat 2 og 4, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 20/9514  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-17090 
 
  
I e-mail af 6. januar 2021 har Lejre Kommune på vegne af Nationalpark 
Skjoldungernes Land ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at an-
lægge to vandhuller på ovenstående ejendomme.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at formålet med vandhullerne er at øge bio-
diversiteten ved at skabe nye levesteder for blandt andet padder og 
vandinsekter samt at øge den landskabelige værdi af området.  
 
Vandhullet mod vest vil blive ca. 650 m2 (40 x 20 meter) og med en 
dybde på 1,5 meter. Vandhullet mod øst vil blive ca. 1.000 m2 (55 x 25 
meter) og med en dybde på 2 meter.  
 
I forbindelse med anlæggelsen af vandhullerne vil det blive sikret, at 
vandhullerne tilpasses terrænet med jævnt skrånende bredder (ikke stej-
lere end forholdet 1:5), at der ikke etableres øer eller forbindelse til 
vandløb, og at der ikke tilføres næringsrigt drænvand til vandhullerne.  
 
Den opgravede jord vil blive udspredt i et tyndt lag på maksimalt 30 cm, 
og jorden vil blive indpasset i det eksisterende landskab.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre Kommuner.  
 
Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området.  
 



Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 
i dets nuværende tilstand.  
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 4, at der ikke må foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jor-
den, foretages opfyldning, planering eller afgravning.  
 
Lejre Kommune har i udtalelse af 6. januar 2021 blandt andet anført, at 
vandhullerne ikke vil forringe de landskabelige værdier, og at vandhul-
lerne etableres i naturlige lavninger på marken og med jævnt skrånende 
breder. Det er derfor kommunens vurdering, at vandhullerne vil bidrage 
positivt til områdets landskabelige værdier. Kommunen anbefaler dog, at 
fredningsnævnet ved en dispensation stiller en række nærmere be-
skrevne vilkår. 
 
Lejre Kommune har i en supplerende udtalelse af 26. maj 2021 blandt 
andet anført, at kommunen vurderer, at anlæggelsen af de to vandhuller 
ikke vil påvirke bilag IV-arterne stor vandsalamander og spidssnudet frø, 
der findes udbredt i hele kommunen eller påvirke deres levesteder. Etab-
leringen af de to vandhuller vil gavne biodiversiteten i området og være 
til gavn for eventuelle bilag IV-arter, som måske forefindes i området.  
Der bliver ikke fældet træer i forbindelse med projektet, og det er derfor 
kommunens vurdering, at de flagermusarter, der findes i kommunen, og 
deres levesteder ikke bliver påvirket af anlæggelsen af to vandhuller. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 21. april 2021 oplyst blandt andet, at 
vandhullerne ikke er beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrel-
sen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områ-
der.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at det vurderes, at vand-
hullerne ikke forringer den landskabelige værdi, og nævnet har også lagt 
vægt på søernes begrænsede størrelse. Derfor tillader fredningsnævnet i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at vandhullerne etableres 
som ansøgt.  
 
I tilknytning til dispensationen opstiller Fredningsnævnet følgende vilkår, 
som er foreslået af kommunen: 
 
- Der må ikke etableres øer i vandhullerne.  
- Der må ikke udsættes ænder, fisk, krebs eller andre dyr samt planter i 
vandhullerne.  



- Der må ikke fodres i vandhullerne eller inden for 10 m af højeste vand-
stand.  
- Etablering af vandhullerne må ikke give anledning til ændrede afvan-
dingsforhold på andres ejendom.  
- Der må ikke etableres tilløb til og afløb fra vandhullet til vandløb eller 
dræn.  
- Der må ikke ske skade på eller afbrydelse af dræn og rørledninger. 
Eventuel nødvendig omlægning eller ændring af dræn skal godkendes af 
Leje Kommune. Reetablering til samme beliggenhed, kote, fald og dimen-
sion kan dog ske uden godkendelse.  
- Den opgravede jord skal udspredes i et tyndt lag på maks. 30 cm på 
det omkringliggende areal som beskrevet i ansøgningen, og indarbejdes 
naturligt i terrænet.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  



Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om udstykning af to 
grunde med henblik på boligbebyggelse inden for fredning i Lejre 
Kommune. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Østsjæl-
lands afgørelse af 31. oktober 2017 om afslag på dispensation til udstyk-
ning af to grunde med henblik på boligbebyggelse på matr. nr. 9a Nr. 
Hvalsø By, Kirke Hvalsø, beliggende Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø i 
Lejre Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-
ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-
vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

24. marts 2021

Sagsnr.: 18/04798 (NMK-522-

00400) 

Klagenr.: 1000419 (klageID: 

227557) 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-ØSJ-46-2017.
Klik her for at se afgørelsen.



 

  2 

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 21. november 2017 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent.  
 
Klager har navnlig anført, at 
 

- der er tale om en frivillig fredning på initiativ af ejendommens ejer, 
og 

- arealet ikke havde karakter af løvskov på fredningstidspunktet. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Klagen vedrører ejendommen på adressen Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø, 
matr. nr. 9a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Ejendommen har et areal på 
cirka 21,8 ha og er beliggende i landzone umiddelbart nordøst for Kirke 
Hvalsø by.  
 
Ejendommen består af et nogenlunde kvadratisk areal, hvor den sydvest-
lige halvdel er domineret af en campingplads, mens den nordøstlige halv-
del overvejende består af moser. I det sydvestlige hjørne af campingplad-
sen ligger Gundestedgårds stuehus og en række bygninger til brug for cam-
pingpladsens virksomhed.  
 
Hele ejendommen er omgivet af trævækst, der hovedsageligt består af løv-
træer. I den nordlige og vestlige del af ejendommen er denne trævækst ud-
peget som fredskov, mens dette ikke er tilfældet i den sydlige og østlige 
del af ejendommen.  
 
Ejendommens nordlige halvdel er omgivet af åben mark mod både nord, 
øst og vest, mens den sydlige halvdel er omgivet af bymæssig bebyggelse 
i Kirke Hvalsø by mod syd, øst og vest. Ejendommens sydlige halvdel ad-
skilles fra byen af et smalt bælte af træer i alle tre retninger.  
 
Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. 
november 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre kommuner, Roskilde amt.4  
 
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området.  
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal området bevares i sin tilstand på fred-
ningstidspunktet, og der er blandt andet forbud mod ny bebyggelse inden 
for fredningen, idet et nærmere angivet område dog er undtaget for at mu-
liggøre udvidelse af Kirke Hvalsø by.  

                                                 
4 https://www2.blst.dk/nfr/07033.00.pdf.  
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Derudover er der fastsat en række bestemmelser specifikt for Gundested-
gårds ejendom (herunder matr. nr. 9a), herunder at området kun må om-
dannes til nyttehaver o.l., såfremt campingvirksomheden ophører, og at ek-
sisterende skov skal bibeholdes, samt at genbeplantning kun må ske med 
løvtræer.  
 
2.2 Sagens forhistorie 
Det daværende fredningsnævn for Roskilde Amt traf den 20. juni 1979 af-
gørelse om fredning af ejendommen matr. nr. 9a, 9ay og 9az Nørre Hvalsø 
By, Kirke-Hvalsø sogn.5 Fredningsforslaget var rejst af Danmarks Natur-
fredningsforening efter anmodning fra ejendommens ejer, der samtidig gav 
afkald på erstatning.   
 
Ved afgørelsen blev størstedelen af matr. nr. 9a fredet, herunder de arealer 
som nærværende sag omhandler. Det areal, der benyttes som camping-
plads, var ikke omfattet af denne fredning.  
 
Sagen blev påklaget til Overfredningsnævnet af den daværende Hvalsø 
Kommune, og Overfredningsnævnet behandlede sagen sammen med en 
anden fredningssag, der omhandlede et større område nordøst for Kirke 
Hvalsø by.  
 
Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 blev frednin-
gen udvidet til at omfatte hele Gundestedgårds ejendom. Overfrednings-
nævnet udtalte herom følgende i fredningskendelsen:  
 

trækkes til at omfatte Gundestedgårds jor-
der i deres helhed, således, at der skabes sikkerhed for, at den del af ejen-
dommen, som i dag anvendes til stationær camping, ikke ved et ophør af 
denne arealanvendelse overgår til en væsentlig ændret benyttelse.  

 
2.3 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Østsjælland har den 31. oktober 2017 meddelt afslag 
på ansøgning om dispensation til udstykning af to grunde med henblik på 
at opføre to nye boliger på ejendommen. 
 
Ansøgningen er indgivet af klager den 17. maj 2017, og vedrører udstyk-
ning af to grunde på hver cirka 1.000 m2 i det sydvestlige hjørne af matr. 
nr. 9a. På hver grund skal opføres en boligbygning, der tænkes opført i 
sortmalet træ i én etage. Der påtænkes bevaret så meget som muligt af den 
eksisterende beplantning, så stedets skovlignende præg videreføres.  
 
Lejre Kommune har den 8. september 2017 fremsat egne bemærkninger til 
ansøgningen i forbindelse med fremsendelsen af denne til fredningsnæv-
net. Kommunen har anført, at det ansøgte vil være i strid med fredningens 

                                                 
5 https://www2.blst.dk/nfr/07033.01.pdf.  
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formål, da projektet vil ændre områdets karakter fra skovbevoksning til 
bebyggelse. Yderligere har kommunen bemærket, at dele af skovbeplant-
ningen vil blive fjernet i forbindelse med projektet, hvilket kommunen har 
vurderet vil påvirke de landskabelige værdier, der søges bevaret med fred-
ningen. Derudover har kommunen anført, at arealerne ifølge fredningsken-
delsen kun kan omdannes til nyttehaver og ikke til boligformål, samt at der 
allerede ved fredningen er taget hensyn til fremtidig bebyggelse i et andet 
område.  Det er kommunens opfattelse, at en dispensation vil kunne danne 
uønsket præcedens for udstykning af yderligere byggegrunde uden for det 
område, der er udpeget hertil i fredningen.   
 
Klager har den 11. september 2017 fremsat supplerende bemærkninger 
som svar på Lejre Kommunes udtalelse. Klager har anført, at det ansøgte 
allerede er omkranset af eksisterende bebyggelse og derfor blot vil fremstå 
som en integreret del heraf og ikke som en ændring af landskabet. Yderli-
gere har klager oplyst, at der ikke er tale om et tilfælde, hvor campingvirk-
somheden ophører, og at der ikke er tale om et skovareal, men derimod et 
haveareal, der er tilplantet og anvendt som sådant. Derudover har klager 
anført, at det ansøgte i kraft af sin placering er tilstrækkelig særegent til, at 
en dispensation næppe vil danne præcedens for udstykning til bebyggelse 
andetsteds. Endelig har klager bemærket, at han finder det underligt, at 
kommunen har henvist til, at det ansøgte strider mod flere fredningsbe-
stemmelser, når det er disse bestemmelser, man søger dispensation fra.  
 
Fredningsnævnet har under sagens behandling anmodet Miljøstyrelsen om 
teknisk bistand. Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke på baggrund af 
det oplyste kan vurdere, om det ansøgte vil medføre beskadigelse eller øde-
læggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Derudover har ansøgningen ikke gi-
vet anledning til bemærkninger fra styrelsens side.  
 
Fredningsnævnet har den 25. oktober 2017 foretaget besigtigelse af ejen-
dommen med deltagelse af klager, samt repræsentanter for Lejre Kom-
mune og Miljøstyrelsen.  
 
Fredningsnævnet har ved sin afgørelse vurderet, at det ansøgte vil stride 
mod fredningens formål om bevarelse af de landskabelige værdier i områ-
det samt bestemmelsen om, at det fredede område skal bevares i dets nu-
værende tilstand. Yderligere har fredningsnævnet bemærket, at det ansøgte 
vil stride mod fredningens forbud mod yderligere bebyggelse, og at de be-
stemmelser, der er fastsat specifikt for Gundestedgård, heller ikke levner 
mulighed for udstykning med henblik på bebyggelse.    
 

2.4 Klagens indhold 
Klager har indledningsvis bemærket, at ejendommens ejer oprindeligt selv 
henvendte sig til fredningsnævnet med henblik på fredning af en del af 
ejendommen.  
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Derudover har klager anført, at fredningsnævnet har lagt vægt på bevarelse 
af den nuværende løvskov på arealet, men at denne løvskov ikke fandtes 
på fredningstidspunktet. I stedet stod der nogle små grantræer, og arealet 
var i øvrigt beplantet med græs, og fungerede som privat have for Gunde-
stedgårds beboere. Efter klagers opfattelse var der således ingen særlige 
landskabelige værdier forbundet med arealet på fredningstidspunktet.  
 
Endelig er klager af den opfattelse, at det ikke giver mening, når frednings-
nævnet henviser til, at det ansøgte vil stride mod fredningens forbud mod 
yderligere bebyggelse, da det netop er denne bestemmelse, der søges di-
spensation fra.  
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 
dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-
søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 
en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-
ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-
ninger.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. novem-
ber 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende om-
råde i Hvalsø og Lejre kommuner, Roskilde amt. 
 
Fredningens formål fremgår af fredningskendelsen:  
 

§ 1. Fredningens formål.  
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyt-

 
 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  
 

 
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 
 
§ 3. Arealernes drift m.v.  
a. 

nr. 9a, 9ay og 9az Nr. Hvalsø By, Kirke-Hvalsø), som er vist med sær-
lig signatur på fredningskortet, og som nu anvendes til campingvirk-
somhed, fortsat må anvendes til dette formål. Hvis campingvirksomhe-
den ophører, må arealet kun anvendes til nyttehaver o.lign.  

b. 
ning. Den eksisterende skov på ejendommen Gundestedgård skal dog 
bibeholdes, og genbeplantning må kun ske med løvtræer.  

 
§ 5. Bebyggelse og andre faste anlæg. 
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a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, 
boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse. 

  
 
Derudover indeholder fredningsafgørelsen bl.a. følgende udtalelser om 
fredningens afgrænsning og indhold:  
 

Det areal under Buske avlsgård på knap 10 ha, som efter kommunens øn-
ske og med hovedstadsrådets tilslutning i nær fremtid agtes overført til by-
zone med henblik på erhvervsbebyggelse, findes allerede nu at burde udgå 
af fredningen. Fredningen findes derimod i øvrigt at burde omfatte hele 
Buske avlsgård, men således at de arealer, der ligger sydvest for den af 
fredningsplanudvalget oprindeligt ønskede fredningsgrænse over ejendom-
men nord for jernbanen, umiddelbart udgår af fredningen i den udstræk-
ning, hvori der tilvejebringes lokalplan, der inddrager arealerne under by-
zone. Der er ved beslutningen lagt vægt på, at fredningen ikke bør hindre 
en vis mindre udbygning af Kirke-Hvalsø by mod nordøst, hvis en sådan 
udbygning ønskes af kommunen [ ] 

 
 

  
 det skal være umiddelbart tilladt at foretage hegns- og læplantning og 

 uden for den af fredningsnævnet fredede del af Gundestedgård  at fjerne 
eksisterende beplantning.  

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke med sikkerhed 
vil stride mod fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om 
der bør meddeles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-
sidesætte fredningsnævnets afslag på dispensation. 
 
Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke tjener til opfyldelse af fred-
ningens formål, og samtidig er i direkte strid med forbuddet mod ny be-
byggelse. Nævnet bemærker i den forbindelse, at man i fredningskendelsen 
allerede har udlagt et nærmere angivet område til bebyggelse, og at det 
ansøgte ikke er placeret inden for dette område. Endelig har nævnet lagt 
vægt på, at der er tale om en status quo-fredning, hvor områdets tilstand på 
fredningstidspunktet ønskes bevaret, og at det pågældende areal ikke havde 
karakter af bebyggelse på fredningstidspunktet.  
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Østsjæl-
lands afgørelse af 31. oktober 2017 om afslag på dispensation til udstyk-
ning af to grunde med henblik på boligbebyggelse på matr. nr. 9a Nr. 
Hvalsø By, Kirke Hvalsø, beliggende Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø i 
Lejre Kommune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Østsjælland 
(sagsnr.: FN-ØSJ-46-2017) samt for klageren og dennes repræsentant 
via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre par-
ter i klagesagen. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-
ninger vil blive anonymiseret. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 

 
  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk  
 
 
 FN-ØSJ-20-2021 
 Den 26. maj 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 7a, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
Beliggende: Holbækvej 52, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 21/1398 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-15027 
 
  
I e-mail af 10. marts 2021 har Lejre Kommune på vegne af ejeren ansøgt 
om fredningsnævnets tilladelse til at indrette en bolig i en nedlagt stald 
på ovenstående ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at bygningen, der ønskes ændret til en be-
boelsesbygning, er registreret som en tiloversbleven landbrugsbygning. I 
bygningen er der pt. hverken ovenlysvinduer eller kviste.  
 
Boligen bliver på 265 m2 med stue og tagetage. Bygningens højde er 6,9 
meter ligesom stuehuset, og ingen af bygningerne ændrer højde efter 
ombygningen. Ansøger ønsker at etablere kviste mod øst og vest og at 
etablere en terrasse i forlængelse af kvisten mod øst. Ydervæggene æn-
drer ikke udseende, men vil forblive hvidkalkede 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre Kommuner.  
 
Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området.  
 
Af fredningsafgørelsens § 5c fremgår, at fredningen ikke er til hinder for, 
at der foretages mindre til- og ombygninger på en eksisterende bygning  
 
Lejre Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke strider mod frednin-
gens formål, da bygningen ikke ændrer højde eller på anden vis påvirker 
de landskabelige værdier, ligesom ydervæggene vil bevare deres hvidkal-
kede udseende.  
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 26. april 2021 oplyst blandt andet, at 
stalden eksisterede på fredningstidspunktet.  



 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bi-
lag IV og vurderer, at det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt 
i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
 
Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrel-
sen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende Natura 2000-områ-
der.  
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Bygningen er en del af et eksisterende sammenhæn-
gende byggeri, og den ønskede ombygning vil ikke virke skæmmende for 
de landskabelige værdier. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 



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

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 

 
 

Med venlig hilsen 
 



 
Linda Lauritsen 

 
 
Kopi til: 
      
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-42-2021 
 Den 5. november 2021 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 55 Kisserup By, Kisserup  
Beliggende: Bentsensvej 24, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 21/2045  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2021-29143 
 
  
I e-mail af 22. juni 2021 har Lejre Kommune på vegne af ejerne af oven-
nævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere en 
kvist med tagterrasse samt en terrasse i kælderniveau på ovenstående 
ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der anmodes om tilladelse til at etablere 
en kvist, hvori der isættes fire terrassepartier. Ud fra kvisten ønskes der 
etableret en tagterrasse, der er 3 meter bred og 15,5 meter lang, med et 
samlet areal på 46,5 m2. Der bliver nedgang fra terrassen via en trappe 
på nordsiden af huset. 
 
På ejendommens vestlige gavl ønskes der udgravet, så der kan isættes to 
terrassedøre i kælderniveau på gavlen, hvorfra der vil være en nedgravet 
terrasse med en bredde på 2 meter bred og en længde på 5,8 meter, der 
følger gavlen. Der etableres en trappe langs sydsiden af bygningen, der 
fører ned til terrassen i kælderniveau.  
 



 
 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende Hvalsø – Kisserup. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området.  
 
Af fredningsafgørelsens § 4 fremgår, at der ikke må foretages terrænæn-
dringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller 
foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Af fredningsafgørelsens § 5, litra a, fremgår, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt 
tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ifølge § 5, litra c, er fredningen 
ikke til hinder for, at der foretages mindre til- og ombygninger på en ek-
sisterende bygning.  
 
I udtalelse af 22. juni 2021 har Lejre Kommune vurderet, at det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  
 
Kommunen har anført, at ejendommen ikke er beliggende i eller i nærhe-
den af et Natura 2000-område, og at det ansøgte ikke i sig selv eller i 
forbindelse med andre projekter vil kunne påvirke nogen Natura 2000-
områder negativt. Kommunen været i dialog med ansøger omkring tilpas-
ning af projektet, idet kommunen vurderer, at kvisten og de store glas-
partier og en tagterrasse ud mod øst kan virke skæmmende i landskabet. 
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 5. juli 2021 blandt andet anført, at sagen er 
fuldt oplyst og ikke giver Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærk-
ninger.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 3. november 
2021.  
 



Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Ole Møller. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål om at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. Nævnet bemærker, at den terrænmæssige ændring i forbin-
delse med etablering af den nedgravede terrasse på husets vestlige side 
er af begrænset omfang. Yderligere bemærker nævnet, at tagets højde 
ikke vil blive øget, og at taget ikke forsynes med reflekterende materiale, 
og at kvisten og terrassen på husets østlige side ikke i nævneværdigt 
omfang vil påvirke områdets landskabelige værdier. Derfor tillader fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte byggeri gennemføres. Fredningsnævnet vurderer, at betingel-
serne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 
Kopi til: 



 
Ejerne, Tina Damborg Vallø og Jesper Vallø     
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Ole Møller 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-1-2022 
 Den 11. april 2022 
 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 35a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø  
Beliggende: Bentsensvej 20, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 21-001347 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-6126 
 
  
I e-mail af 3. januar 2022 har Lejre Kommune på vegne af ejerne af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at ned-
rive en eksisterende lade, at opføre en tilbygning til det eksisterende 
stuehus, og til at opføre et orangeri og to overdækkede terrasser på 
ovenstående ejendom. Ansøgningen er umiddelbart før fredningsnævnets 
besigtigelse af ejendommen revideret betydeligt. 
 
Det eksisterende hus er på 113 m2. Den ønskede tilbygning er på 133 
m2. Tilbygningen opføres i én etage og med to overdækkede terrasser 
med et samlet areal af terrasserne på 34 m2. Der opføres desuden et 
orangeri på 18 m2 i direkte forbindelse til en af de overdækkede terras-
ser. I forlængelse/tilknytning til den anden terrasse etableres en natur-
pool.  
 
De nye bygninger udføres primært i træ med facader i træ i et naturligt 
look og en taghældning, hvor mos-sedum kan påføres. De nye bygninger 
bygges med et lille niveauspring for at følge det eksisterende terræn på 
grunden. Jord og muld fra gravearbejdet vil blive fordelt på ca. 700 m2 i 
grundens østlige hjørne i en tykkelse på 5-15 cm.  
 
På ejendommen findes en gammel lade på 64 m2. Den vil blive revet ned 
i forbindelse med opførelsen af de ansøgte.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre Kommuner. 
 
Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området. 



 
Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 
i dets nuværende tilstand. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 4, at der ikke må foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jor-
den, foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 5 stk. a og c, at der ikke må opfø-
res ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse, men at fredningen ikke er til 
hinder for, at der foretages mindre til- og ombygninger på eksisterende 
bygninger, eller at der på allerede bebyggede ejendomme opføres min-
dre, selvstændige bygninger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, 
når de opføres i tilknytning til bebyggelsen.  
 
Lejre Kommune har i udtalelser af 3. januar, 4. og 5. april 2022 blandt 
andet anført, at det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider 
mod fredningens formål, og at det ansøgte byggeri er tilpasset omgivel-
serne, da der i projektet er indarbejdet hensyn til terræn og beplantning 
samt materialevalg, og idet byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse på ejendommen. Kommunen vurderer desuden, at byggeriet 
ikke vil få nogen negativ betydning for oplevelsen af de landskabelige 
værdier, der er i området, da den nye bebyggelse i materiale-og farve-
valg vil fremstå dæmpet i landskabet.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 11. marts 2022 oplyst, at sagen synes fuldt 
oplyst af Lejre Kommune, og styrelsen har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse på ejendommen den 6. april 
2022. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogs-
dam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at ansøger i sin reviderede 
ansøgning har formindsket størrelsen af den ansøgte tilbygning væsent-
ligt. Fredningsnævnet har også lagt vægt på, at byggeriet er tilpasset 
omgivelserne både for så vidt angår placering som materialevalg, ligesom 
fredningsnævnet har lagt vægt på, at orangeriet opføres i tilknytning til 
bebyggelsen. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres.  
 



Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
      
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-17-2022 
 Den 27. april 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 13c, Kisserup By, Kisserup  
Beliggende: Hjortemarksvej 13, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-001693  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-20577 
 
  
I e-mail af 9. marts 2022 har Lejre Kommune på vegne af Foreningen 
Vores Sted Kisserup og med tilladelse fra ejeren af ovennævnte ejendom, 
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere et samlingssted/mø-
dested med shelter, bålplads, madpakkehus m.m.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at samlingsstedet kaldes ”Hjortemarken” og 
ønskes etableret ved indgangen til Kisserup Landsby, når man kommer 
fra Skullerup. Projektet består af flere elementer, som ønskes etableret 
på arealet i et område på 25 x 40 meter. 
 
Der ansøges om tilladelse til at opføre et madpakkehus med overdække, 
der skal bruges året rundt, og hvor forbipasserende kan spise en mad-
pakke og nyde udsigten.  
 
Madpakkehuset har delvist åbne sider, så det virker luftigt i landskabet, 
og man kan se igennem, men det yder stadig læ. Huset er i grundplan 5 
x 5 meter med en højde på 2,2 meter og en højde til kip på 3,5 meter. 
Det skal bygges af douglastømmer. Der etableres en vandpost i tilknyt-
ning til madpakkehuset.  
 
Der ansøges tillige om tilladelse til at etablere et shelter med bålplads. 
Shelteren er på det højeste sted 2,0 meter og med en maksimal bredde 
på 3,8 meter. Det udføres med klinkbyggede brædder, som tjæres ud-
vendigt. For enden af shelteret monteres en bænk, ca. 2 x 2 meter i dia-
meter, som vender ud mod bålpladsen. Bålpladsen omkranses af sten fra 
marken med et bålfad i midten.  
 
For at give læ mod vinden omkring bålplads og shelter søges der om tilla-
delse til at plante et læhegn på nordsiden af shelteret, i skellet mod 
grøntsagsmarken. Læhegnet ønskes etableres som et 3-rækket læhegn 



med en længde på ca. 20 meter, en bredde på ca. 3 meter og en højde 
på 1,5 meter.  
 
Der søges tillige om tilladelse til at plante 2 træer (almindelig stilkeg) i 
hegnsplantningen for at give en mere naturlig og mindre haveagtig 
grænse mellem by og land og for at skærme og skygge. Afstanden mel-
lem træerne skal være 15 meter.  
 
Der søges endelig om tilladelse til at placere nogle lave stammebænke af 
douglastømmer med en længde på ca. 2 meter, en højde på ca. 0,3 me-
ter og en bredde på ca. 0,3 meter. Stammebænkene kan bruges både til 
at sidde på og til at lege ved/med.  
 

 
 
Det ansøgte projekt  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre kommuner.  
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området.  
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 2, skal det fredede område bevares i sin 
nuværende tilstand. 
 



Af fredningsafgørelsens § 3 b, fremgår, at arealerne ikke må tilplantes 
med træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plantning af 
hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, på eksisterende havearea-
ler og på fredskovpligtige arealer. 
 
Af fredningsafgørelsens § 5 a, fremgår, at der ikke må opføres ny bebyg-
gelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbyg-
ning til eksisterende bebyggelse.  
 
Af fredningsafgørelsens § 5 c, fremgår, at fredningen ikke er til hinder 
for, at der på allerede bebyggede ejendomme opføres mindre, selvstæn-
dige bygninger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, når de opfø-
res i tilknytning til bebyggelsen. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 5 d, må der ikke etableres andre faste kon-
struktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke 
etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller 
lossepladser, og der må ikke anbringes faste hegn (bortset fra sædvan-
lige kreaturhegn), mure, tårne o.l., eller master, herunder master for 
luftledninger til strømforsyning.  
 
Lejre Kommune har i en udtalelse af 9. marts 2022 oplyst, at det er kom-
munens vurdering, at det ansøgte projekt godt vil kunne indeholdes i 
fredningen, da det ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig 
grad, og der kun vil være tale om en mindre del af arealet, hvor tilstan-
den ændres fra græsningsareal/fold til rekreativt areal.  
 

Lejre Kommune anbefaler, at der stilles vilkår om, at læhegnet skal vedli-
geholdes, så udsigten over landskabet ikke forsvinder, og at madpakke-
huset skal fremstå i ubehandlet træ.  
 
Miljøstyrelsen har i e-mail af 8. april 2022 oplyst, at styrelsen har vurde-
ret det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og har vurderet, at 
det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det na-
turlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyt-
telseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttel-
seslovens bilag 5. Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-om-
råde, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke nærtliggende 
Natura 2000-områder. Sagen synes i øvrigt fuldt oplyst, og ansøgningen 
giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogs-
dam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 



Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at projektet kun vil have 
en meget begrænset indvirkning på områdets landskabelige værdier.  
 
Det er en betingelse for dispensationen til opførelse af madpakkehuset, 
at det udføres i ubehandlet træ. Det er en betingelse for dispensationen 
til læhegnet, at hegnet holdes ved lige og ikke breder sig og ikke bliver 
over 1,5 meter højt. Dispensationen bortfalder, når Foreningen Vores 
Sted Kisserup lejemål vedrørende arealet ophører. 
 
Endelig bemærker fredningsnævnet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag 
for at give dispensation til plantning af to stilkeg. 
 
Med de ovenfor nævnte modifikationer giver der tilladelse til det ansøgte 
projekt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

Kopi til: 
      
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-36-2022 
 Den 27. september 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 6a Kisserup By, Kisserup og 1d Hulegård, Al-
lerslev.  
Beliggende: Hanehøjvej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-003540  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-46712 
  
I e-mails af 13. og 16. juni 2022 har Lejre Kommune på vegne af Natio-
nalpark Skjoldungernes Land og med godkendelse fra ejeren af ejendom-
men, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere et naturgen-
opretningsprojekt og til at etablere en kreaturovergang. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at naturgenopretningsprojektet består af 
følgende delelementer: 
 
A. Genoprettelse af et mindre vandspejl i en mose. 
Der søges om tilladelse til at fjerne et pilekrat bestående af gråpil i den 
sydlige del af en mose. Pilekrattet fjernes om muligt med gravemaskine 
og afbrændes. Det ansøgte er til gavn for bl.a. vandfugle, padder, snoge 
og vandinsekter. Samtidig udlægges en udyrket bræmme på ca. 5 meter 
i sydkanten af mosen, der vil bidrage til at styrke en mere lysåben mose-
vegetation.  
 
B. Oprensning af et vandhul beliggende syd for haven.  
Vandhullet er tilgroet med dunhammer og delvist fyldt op med haveaf-
fald. Hullet oprenses og genoprettes, herunder ved at udjævne de stejle 
skrænter og etablere en udyrket bræmme på ca. 5 meter omkring vand-
hullet. Formålet med projektet er at forbedre de naturmæssige og land-
skabelige kvaliteter af vandhullet. Det oprensede materiale vil efter sor-
tering og rensning blive udlagt i et tyndt lag på maksimalt 30 centimeter 
i et område øst for vandhullet. 
 
C. Anlæggelse et nyt vandhul  
Der søges om tilladelse til at anlægge et vandhul på ca. 500 m2 i en lav-
ning på den dyrkede mark. Formålet er at skabe et nyt levested for især 
vandfugle, padder og vandinsekter. Vandhullet anlægges med jævnt 
skrånende kanter - så vidt muligt - i forholdet 1:5 og med en maksimal 



dybde på 1,5 meter. Det opgravede materiale udlægges i et lag på op til 
30 cm på marken omkring vandhullet. For at begrænse tilførslen af næ-
ringsstoffer etableres en udyrket bræmme på ca. 5 meter omkring vand-
hullet.  
 
D. Fjernelse af en kunstig halvø i vandhul 
Halvøen er anlagt i sidste halvdel af 1900-tallet og ønskes fjernet. For-
målet er især at forbedre de landskabelige kvaliteter af vandhullet. 
Det opgravede materiale udlægges i et lag på op til 30 cm på den dyr-
kede mark vest for vandhullet. 
 
E. Indhegning af en mose og et tidligere markareal  
Der søges om tilladelse til at indhegne en mose og et tidligere markareal 
med henblik på naturpleje i form af afgræsning med heste og/eller krea-
turer. 
 
F. Plantning af remise  
Ansøger ønsker tilladelse til at plante en remise på ca. 500 m2 med i alt 
225 hjemmehørende træer og buske (eg og ask af lokal herkomst, der 
suppleres med bl.a. fuglekirsebær, hvidtjørn, slåen, benved og hassel).  
 
Derudover vil der blive udlagt en udyrket bræmme omkring to gamle 
mergelgrave og blive plantet levende hegn med hjemmehørende træer 
og buske på arealet. 
 
Kreaturovergang  
Der ønskes tilladelse til at etablere en kreaturovergang i en grøft mod øst 
i græsningsfolden. Broen vil bestå af rør i enten PVC/plast eller beton 
med en rørdiameter på mindst 0,5 m, hvor røret dækkes af jord. Broen, 
der bliver 6 meter, gør det muligt, at heste og får nemt kan drives frem 
og tilbage mellem den nye græsningsfold og en eksisterende fold vest 
for.  
 
Fredningsbestemmelser 
 
Det ansøgte berører to fredningsafgørelser. 
 
Matr.nr. 6a, Kisserup by, Kisserup, er omfattet af Overfredningsnævnets 
afgørelse af 24. november 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for 
Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner.  
 
Kreaturovergangen ønskes placeret over en grøft i skellet mellem 
matr.nr. 6a, Kisserup by, Kisserup og matr.nr. 1d Hulegård, Allerslev. 
Matr.nr. 1d Hulegård, Allerslev er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 6. juli 1973 vedrørende Ledreborg Gods.  
 
Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 vedrørende fred-
ning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og 
Lejre Kommuner har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er 



knyttet til området, og det fredede område skal bevares i dets nuvæ-
rende tilstand. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 3, litra b, må arealerne ikke tilplantes med 
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plantning af hegn 
eller for tilplantning omkring bebyggelse, på eksisterende havearealer og 
på fredskovspligtige arealer. Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af 
eksisterende beplantning.  
 
Efter fredningsafgørelsens § 4, må der ikke foretages terrænændringer. 
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller gravning.  
 
Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 1973 vedrørende Ledreborg 
Gods, har til formål at frede arealerne, således at tilstanden på dem ikke 
ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrins-
vis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.  
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 1, litra b, er det forbudt at anbringe boder, 
skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder led-
ningsmaster. 
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 1, litra c, er det forbudt at ændre det natur-
lige jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage opfyldning af 
vandløb og opfyldning eller tørlægning af søer.  
 
Lejre Kommunes vurdering  
 
Lejre Kommune har vurderet, at det ansøgte naturgenopretningsprojekt 
ikke strider mod fredningens formål. Det vurderes, at reetablering og ud-
videlse af de eksisterende vandhuller og genskabelse af et tidligere vand-
spejl på ejendommen vil bidrage positivt til de landskabelige værdier i 
området og bidrage positivt til biodiversiteten i området. 
 
Det er ligeledes kommunens vurdering, at den ansøgte sø etableres, hvor 
der naturligt er en lavning i terrænet og som på luftfoto fremstår våd. 
Derudover er der flere andre søer i området. Søen vil således passe godt 
ind i det naturudtryk, der allerede er i området og vil bidrage positivt til 
de landskabelige værdier og bidrage positivt til dyrelivet i området.  
 
Det ansøgte er af underordnet betydning for oplevelsen af landskabet og 
bør derfor imødekommes. Lejre Kommune vil anbefale, at der i en even-
tuel dispensation stilles vilkår om, at jorden spredes ud i et tyndt lag på 
maksimalt 30 cm.  
 
Området inden for fredningen bærer præg af at være åbent, men med 
beplantning bestående af små remiser og læhegn rundt omkring. Den an-
søgte remise vil derfor ikke fremstå unaturligt i landskabet, men passe 
godt ind i det eksisterende udtryk. Den vil således ikke påvirke de land-
skabelige værdier i området negativt.  



 
I henhold til fredningsafgørelsen er fredningen ikke til hinder for plant-
ning af hegn på arealet, og denne del af projektet er derfor ikke omfattet 
af fredningen. Ligeledes kræver fjernelse af eksisterende beplantning på 
ejendommen ikke dispensation fra fredningen.  
 
Indhegning af areal til græsningsfold (projekt E) vil efter kommunens 
vurdering ikke kræve dispensation fra fredningen, da området som ind-
hegnes stadig vil være natur (moseområde) som i dag, men hvor der ud-
sættes dyr med henblik på naturpleje.  
 
Da der er tale om et meget begrænset indgreb ved etablering af kreatur-
overgangen, og den efterfølgende ikke vil fremstå markant i landskabet, 
da den tildækkes med jord, er det Lejre Kommunes vurdering, at det an-
søgte bør imødekommes.  
 
Miljøstyrelsens udtalelse 
 
Miljøstyrelsen har i sin udtalelse af 23. juni 2022 blandt andet anført, at 
Lejre Kommune har vurderet projektets påvirkning på nærliggende Na-
tura 2000-områders udpegningsgrundlag, og Miljøstyrelsen har ikke 
yderligere bemærkninger hertil.  

I forhold til bilag IV-arter uden på Natura 2000-områderne, fremgår det 
ikke, om kommunen har vurderet projektets påvirkning på bilag IV-arter 
og andre beskyttede arter.  
 
Miljøstyrelsen bemærker, at der er registret de fredede arter grøn frø 
(Rana esculenta) ved søerne samt snog (Natrix natrix), stålorm (Anguis 
fragilis) og markfirben (Lacerta agilis) ved baneterrænet i den sydlige del 
af matriklen, hvoraf markfirben indgår på naturbeskyttelseslovens bilag 
3.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte naturgenopretningsprojekt ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 
5. 
 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærk-
ninger. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Peter Saabye. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte naturgenopretnings-
projektets samt etablering af kreaturovergangen ikke er i strid med fred-
ningernes formål. Naturgenopretningen vil bidrage positivt til de 



landskabelige værdier i området, og vil bidrage positivt til både den land-
skabelige oplevelse af området samt til biodiversiteten i området. Desu-
den vil de ønskede projekter ikke fremstå som skæmmende eller domine-
rende elementer i landskabet.  
 
Det stilles som vilkår for den meddelte dispensation, at afgravet materi-
ale skal spredes ud i et tyndt lag på maksimal 30 cm.  
 
Der er dog ikke enighed i fredningsnævnet vedrørende den del af projek-
tets punkt F, der drejer sig om anlæg af en remise på ca. 500 m2 med 
eg, ask, fuglekirsebær med videre.  
 
Et medlem af fredningsnævnet, Peter Saabye, mener, at uagtet fred-
ningsafgørelsens bestemmelse om beplantning, så er der trods alt i fred-
ningsafgørelsen åbnet for beplantning i hegn, hvilket bør komme en an-
søgning om naturgenopretning til gode i disse tider. Remisen vil ikke gøre 
skade, tværtimod. 
 
To medlemmer af fredningsnævnet, Linda Lauritsen og Niels Boye Jakob-
sen, mener, at anlæg af denne remise vil være i strid med fredningens 
formål og med fredningsafgørelsens § 3, litra b, hvoraf det fremgår, at 
arealerne ikke må tilplantes med træer og buske. Remisen vil med den 
ønskede størrelse og art få en væsentlig indflydelse på det omkringlig-
gende landskab, der i dag fremtræder kuperet og med frit udsyn og 
åbenhed til de store vidder. 
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 
 
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at hele det ønskede projekt gennemføres, på nær anlæg af remi-
sen på 500 m2. 
 
De enkelte dele af det ansøgte projekt fremgår af vedhæftede situations-
plan, der indgår som en integreret del af nærværende afgørelse. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 



Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til 
   
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Peter Saabye 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-36-2022 
 Den 27. september 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 6a Kisserup By, Kisserup og 1d Hulegård, Al-
lerslev.  
Beliggende: Hanehøjvej 2, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-003540  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-46712 
  
I e-mails af 13. og 16. juni 2022 har Lejre Kommune på vegne af Natio-
nalpark Skjoldungernes Land og med godkendelse fra ejeren af ejendom-
men, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etablere et naturgen-
opretningsprojekt og til at etablere en kreaturovergang. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at naturgenopretningsprojektet består af 
følgende delelementer: 
 
A. Genoprettelse af et mindre vandspejl i en mose. 
Der søges om tilladelse til at fjerne et pilekrat bestående af gråpil i den 
sydlige del af en mose. Pilekrattet fjernes om muligt med gravemaskine 
og afbrændes. Det ansøgte er til gavn for bl.a. vandfugle, padder, snoge 
og vandinsekter. Samtidig udlægges en udyrket bræmme på ca. 5 meter 
i sydkanten af mosen, der vil bidrage til at styrke en mere lysåben mose-
vegetation.  
 
B. Oprensning af et vandhul beliggende syd for haven.  
Vandhullet er tilgroet med dunhammer og delvist fyldt op med haveaf-
fald. Hullet oprenses og genoprettes, herunder ved at udjævne de stejle 
skrænter og etablere en udyrket bræmme på ca. 5 meter omkring vand-
hullet. Formålet med projektet er at forbedre de naturmæssige og land-
skabelige kvaliteter af vandhullet. Det oprensede materiale vil efter sor-
tering og rensning blive udlagt i et tyndt lag på maksimalt 30 centimeter 
i et område øst for vandhullet. 
 
C. Anlæggelse et nyt vandhul  
Der søges om tilladelse til at anlægge et vandhul på ca. 500 m2 i en lav-
ning på den dyrkede mark. Formålet er at skabe et nyt levested for især 
vandfugle, padder og vandinsekter. Vandhullet anlægges med jævnt 
skrånende kanter - så vidt muligt - i forholdet 1:5 og med en maksimal 



dybde på 1,5 meter. Det opgravede materiale udlægges i et lag på op til 
30 cm på marken omkring vandhullet. For at begrænse tilførslen af næ-
ringsstoffer etableres en udyrket bræmme på ca. 5 meter omkring vand-
hullet.  
 
D. Fjernelse af en kunstig halvø i vandhul 
Halvøen er anlagt i sidste halvdel af 1900-tallet og ønskes fjernet. For-
målet er især at forbedre de landskabelige kvaliteter af vandhullet. 
Det opgravede materiale udlægges i et lag på op til 30 cm på den dyr-
kede mark vest for vandhullet. 
 
E. Indhegning af en mose og et tidligere markareal  
Der søges om tilladelse til at indhegne en mose og et tidligere markareal 
med henblik på naturpleje i form af afgræsning med heste og/eller krea-
turer. 
 
F. Plantning af remise  
Ansøger ønsker tilladelse til at plante en remise på ca. 500 m2 med i alt 
225 hjemmehørende træer og buske (eg og ask af lokal herkomst, der 
suppleres med bl.a. fuglekirsebær, hvidtjørn, slåen, benved og hassel).  
 
Derudover vil der blive udlagt en udyrket bræmme omkring to gamle 
mergelgrave og blive plantet levende hegn med hjemmehørende træer 
og buske på arealet. 
 
Kreaturovergang  
Der ønskes tilladelse til at etablere en kreaturovergang i en grøft mod øst 
i græsningsfolden. Broen vil bestå af rør i enten PVC/plast eller beton 
med en rørdiameter på mindst 0,5 m, hvor røret dækkes af jord. Broen, 
der bliver 6 meter, gør det muligt, at heste og får nemt kan drives frem 
og tilbage mellem den nye græsningsfold og en eksisterende fold vest 
for.  
 
Fredningsbestemmelser 
 
Det ansøgte berører to fredningsafgørelser. 
 
Matr.nr. 6a, Kisserup by, Kisserup, er omfattet af Overfredningsnævnets 
afgørelse af 24. november 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for 
Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner.  
 
Kreaturovergangen ønskes placeret over en grøft i skellet mellem 
matr.nr. 6a, Kisserup by, Kisserup og matr.nr. 1d Hulegård, Allerslev. 
Matr.nr. 1d Hulegård, Allerslev er omfattet af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 6. juli 1973 vedrørende Ledreborg Gods.  
 
Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 vedrørende fred-
ning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende område i Hvalsø og 
Lejre Kommuner har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er 



knyttet til området, og det fredede område skal bevares i dets nuvæ-
rende tilstand. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 3, litra b, må arealerne ikke tilplantes med 
træer og buske. Fredningen er dog ikke til hinder for plantning af hegn 
eller for tilplantning omkring bebyggelse, på eksisterende havearealer og 
på fredskovspligtige arealer. Fredningen er ikke til hinder for fjernelse af 
eksisterende beplantning.  
 
Efter fredningsafgørelsens § 4, må der ikke foretages terrænændringer. 
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller gravning.  
 
Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juli 1973 vedrørende Ledreborg 
Gods, har til formål at frede arealerne, således at tilstanden på dem ikke 
ændres, og således at de udelukkende skal benyttes som hidtil, fortrins-
vis som landbrug, skovbrugs- og parkarealer.  
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 1, litra b, er det forbudt at anbringe boder, 
skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder led-
ningsmaster. 
 
Ifølge fredningsafgørelsens § 1, litra c, er det forbudt at ændre det natur-
lige jordsmon ved afgravning eller opfyldning, at foretage opfyldning af 
vandløb og opfyldning eller tørlægning af søer.  
 
Lejre Kommunes vurdering  
 
Lejre Kommune har vurderet, at det ansøgte naturgenopretningsprojekt 
ikke strider mod fredningens formål. Det vurderes, at reetablering og ud-
videlse af de eksisterende vandhuller og genskabelse af et tidligere vand-
spejl på ejendommen vil bidrage positivt til de landskabelige værdier i 
området og bidrage positivt til biodiversiteten i området. 
 
Det er ligeledes kommunens vurdering, at den ansøgte sø etableres, hvor 
der naturligt er en lavning i terrænet og som på luftfoto fremstår våd. 
Derudover er der flere andre søer i området. Søen vil således passe godt 
ind i det naturudtryk, der allerede er i området og vil bidrage positivt til 
de landskabelige værdier og bidrage positivt til dyrelivet i området.  
 
Det ansøgte er af underordnet betydning for oplevelsen af landskabet og 
bør derfor imødekommes. Lejre Kommune vil anbefale, at der i en even-
tuel dispensation stilles vilkår om, at jorden spredes ud i et tyndt lag på 
maksimalt 30 cm.  
 
Området inden for fredningen bærer præg af at være åbent, men med 
beplantning bestående af små remiser og læhegn rundt omkring. Den an-
søgte remise vil derfor ikke fremstå unaturligt i landskabet, men passe 
godt ind i det eksisterende udtryk. Den vil således ikke påvirke de land-
skabelige værdier i området negativt.  



 
I henhold til fredningsafgørelsen er fredningen ikke til hinder for plant-
ning af hegn på arealet, og denne del af projektet er derfor ikke omfattet 
af fredningen. Ligeledes kræver fjernelse af eksisterende beplantning på 
ejendommen ikke dispensation fra fredningen.  
 
Indhegning af areal til græsningsfold (projekt E) vil efter kommunens 
vurdering ikke kræve dispensation fra fredningen, da området som ind-
hegnes stadig vil være natur (moseområde) som i dag, men hvor der ud-
sættes dyr med henblik på naturpleje.  
 
Da der er tale om et meget begrænset indgreb ved etablering af kreatur-
overgangen, og den efterfølgende ikke vil fremstå markant i landskabet, 
da den tildækkes med jord, er det Lejre Kommunes vurdering, at det an-
søgte bør imødekommes.  
 
Miljøstyrelsens udtalelse 
 
Miljøstyrelsen har i sin udtalelse af 23. juni 2022 blandt andet anført, at 
Lejre Kommune har vurderet projektets påvirkning på nærliggende Na-
tura 2000-områders udpegningsgrundlag, og Miljøstyrelsen har ikke 
yderligere bemærkninger hertil.  

I forhold til bilag IV-arter uden på Natura 2000-områderne, fremgår det 
ikke, om kommunen har vurderet projektets påvirkning på bilag IV-arter 
og andre beskyttede arter.  
 
Miljøstyrelsen bemærker, at der er registret de fredede arter grøn frø 
(Rana esculenta) ved søerne samt snog (Natrix natrix), stålorm (Anguis 
fragilis) og markfirben (Lacerta agilis) ved baneterrænet i den sydlige del 
af matriklen, hvoraf markfirben indgår på naturbeskyttelseslovens bilag 
3.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte naturgenopretningsprojekt ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 
bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 
5. 
 
Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærk-
ninger. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Peter Saabye. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte naturgenopretnings-
projektets samt etablering af kreaturovergangen ikke er i strid med fred-
ningernes formål. Naturgenopretningen vil bidrage positivt til de 



landskabelige værdier i området, og vil bidrage positivt til både den land-
skabelige oplevelse af området samt til biodiversiteten i området. Desu-
den vil de ønskede projekter ikke fremstå som skæmmende eller domine-
rende elementer i landskabet.  
 
Det stilles som vilkår for den meddelte dispensation, at afgravet materi-
ale skal spredes ud i et tyndt lag på maksimal 30 cm.  
 
Der er dog ikke enighed i fredningsnævnet vedrørende den del af projek-
tets punkt F, der drejer sig om anlæg af en remise på ca. 500 m2 med 
eg, ask, fuglekirsebær med videre.  
 
Et medlem af fredningsnævnet, Peter Saabye, mener, at uagtet fred-
ningsafgørelsens bestemmelse om beplantning, så er der trods alt i fred-
ningsafgørelsen åbnet for beplantning i hegn, hvilket bør komme en an-
søgning om naturgenopretning til gode i disse tider. Remisen vil ikke gøre 
skade, tværtimod. 
 
To medlemmer af fredningsnævnet, Linda Lauritsen og Niels Boye Jakob-
sen, mener, at anlæg af denne remise vil være i strid med fredningens 
formål og med fredningsafgørelsens § 3, litra b, hvoraf det fremgår, at 
arealerne ikke må tilplantes med træer og buske. Remisen vil med den 
ønskede størrelse og art få en væsentlig indflydelse på det omkringlig-
gende landskab, der i dag fremtræder kuperet og med frit udsyn og 
åbenhed til de store vidder. 
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 
 
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, at hele det ønskede projekt gennemføres, på nær anlæg af remi-
sen på 500 m2. 
 
De enkelte dele af det ansøgte projekt fremgår af vedhæftede situations-
plan, der indgår som en integreret del af nærværende afgørelse. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 



Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til 
   
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Peter Saabye 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 FN-ØSJ-76-2022 
 Den 12. november 2022 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 35a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø  
Beliggende: Bentsensvej 20, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-007437  
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2022-6126 
 
  
I e-mail af 17. oktober 2022 har Lejre Kommune på vegne af ejeren af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets fornyede tilladelse til 
at opføre en tilbygning, en overdækket terrasse, et orangeri og en natur-
pool på ovenstående ejendom. Projektet omfatter en mindre terrænæn-
dring.  
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at fredningsnævnet i april 2022 (FN-
ØSJ-1-2022) gav dispensation fra fredningsafgørelsen til at opføre en til-
bygning til den eksisterende bolig på 133 m2, overdækkede terrasser 
med et samlet areal på 34 m2, et orangeri på 18 m2 og en naturpool, 
samt en terrænændring på den østlige del af grunden.  
 
Der foreligger nu et revideret projekt, hvor tilbygningen er på 140 m2 og 
opføres som en længebygning, og den overdækkede terrasse er på 40 
m2. Tilbygningen udføres primært i træ med facader i træ og et grønt 
tag. Bygningen etableres med et niveauspring for at følge det eksiste-
rende terræn på grunden, hvorved grundens udgangspunkt bibeholdes.  
Orangeri og naturpool ønskes opført ud for den overdækkede terrasse.  
 
Ansøgningen omfatter tillige en mindre terrænændring på grunden, idet 
ansøger ønsker at fordele tiloversbleven jord og muld fra byggeriet i et 
lag på 5-15 cm i grundens østlige hjørne.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø beliggende 
område i Hvalsø og Lejre Kommuner. 
 
Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, der er 
knyttet til området. 
 
Af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede område skal bevares 



i dets nuværende tilstand. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 4, at der ikke må foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jor-
den, foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 5 stk. a og c, at der ikke må opfø-
res ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse, men at fredningen ikke er til 
hinder for, at der foretages mindre til- og ombygninger på eksisterende 
bygninger, eller at der på allerede bebyggede ejendomme opføres min-
dre, selvstændige bygninger såsom garager, carporte og hobby-drivhuse, 
når de opføres i tilknytning til bebyggelsen.  
 
Lejre Kommune har anført, at det er kommunens vurdering, at det revi-
deret projekt ikke strider mod fredningens formål, da projektet er tilpas-
set omgivelserne, og da der i projektet er indarbejdet hensyn til terræn 
og materialevalg, og idet byggeriet opføres som en tilbygning til den ek-
sisterende bebyggelse på ejendommen. Den nye bebyggelse vil i materi-
ale- og farvevalg fremstå dæmpet i landskabet.  
 
Det er ligeledes Lejre Kommunes vurdering, at den ansøgte terrænæn-
dring ikke vil påvirke de landskabelige værdier i væsentlig grad, men at 
dispensationen bør gives på vilkår om, at eventuel overskudsjord skal 
spredes ud som ansøgt i et tyndt lag på maksimalt 15 cm. eller køres 
væk fra ejendommen.  
 
Miljøstyrelsen har til den tidligere ansøgning i e-mail af 11. marts 2022 
oplyst, at sagen synes fuldt oplyst af Lejre Kommune, og styrelsen har 
ikke yderligere bemærkninger. 
 
Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse på ejendommen den 6. april 
2022. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogs-
dam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fortsat fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid 
med fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at byggeriet er tilpas-
set omgivelserne både for så vidt angår placering som materialevalg, li-
gesom fredningsnævnet har lagt vægt på, at orangeriet opføres i tilknyt-
ning til bebyggelsen. Derfor tillader fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri gennemføres. Det 
stilles som vilkår for dispensationen, at den afgravede jord og muld spre-
des i et jævnt lag på maksimalt 15 cm eller køres væk fra ejendommen.  



 
Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 og 3, er opfyldt. 
 
Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre 
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. 
 
En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-
gefristens 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 inte-

resse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
       
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), (ros-
kilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (na-
tur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 
Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 FN-ØSJ-78-2022 
 Den 14. februar 2023 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 12d Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø og 9a Kisserup 
By, Kisserup  
Beliggende: Raunsbjergvej, 4330 Hvalsø. 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-007624 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2023-92252 
  
I e-mails af 3. og 11. november 2023 har Lejre Kommune på vegne af 
ejerne af ovennævnte ejendomme ansøgt om fredningsnævnets tilladelse   
til at foretage terrænregulering/jordforbedring på de to matrikler.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at de arealer, der ønskes terrænreguleret, 
er landbrugsjord, der dyrkes. Arealerne er lavtliggende med ringe afvan-
dingsforhold, og en regulering af terrænet vil forbedre dyrkningsværdien. 
 
Arealerne er på henholdsvis ca. 6.500 m2 og 1.600 m2, og der ansøges 
om tilladelse til at udlægge 6.500 m3 jord, svarende til 4.350 tons i en 
tykkelse på 0,8 - 1 meter. Inden udlægningen vil det øverste 30 cm 
muldlag afrømmes, hvorefter råjorden udlægges og grubbes, inden mul-
den lægges tilbage på arealet.  
 
Fredningsnævnet har tidligere behandlet en ansøgning om terrænregule-
ring på matr.nr. 12d Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, (FN-ØSJ-29-2018), 
hvor nævnet gav afslag til det ansøgte. 
 
Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 om fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende 
område. 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området. 
 
Efter fredningsafgørelsens § 2, skal det fredede område bevares i dets 
nuværende tilstand og ifølge § 4 må der ikke foretages terrænændringer. 
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning. 
 



Lejre Kommune har i sin udtalelse anført, at det er kommunens vurde-
ring, at det ansøgte vil være i strid med fredningsafgørelsens § 2 og § 4, 
hvor det fremgår, at området skal bevares i dets nuværende tilstand, og 
at der ikke må foretages terrænregulering inden for det fredede område.  
 
Kommunen kan derfor ikke anbefale, at der meddeles dispensation fra 
fredningen til det ansøgte. 
 
Kommunen har yderligere anført, at nærmeste beskyttede natur er hen-
holdsvis sø, å og mose ca. 300 meter sydøst for terrænreguleringen. Dis-
se arealer modtager vand fra projektområdet. Ifølge naturbeskyttelseslo-
vens § 3 må der ikke ændres på tilstanden på beskyttede naturtyper. Da 
terrænreguleringen ikke foregår eller ændrer på den hydrologiske tilstand 
i de beskyttede naturtyper, vurderer kommunen, at projektet ikke påvir-
ker beskyttet natur. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er området nr. 146 - Hejede Overdrev, 
Valborup Skov og Valsølille Sø, der ligger ca. 830 meter mod syd. På 
baggrund af terrænreguleringens afgrænsning udenfor Natura 2000 og 
områdets karakter som dyrket landbrugsareal, vurderer kommunen, at 
det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
ikke vil påvirke Natura 2000-området eller arter eller naturtyper på ud-
pegningsgrundlaget. 
 
Lejre Kommune har ikke kendskab til registrerede dyr og planter (bilag 
IV-arter) i området, hverken på det aktuelle areal eller i umiddelbar nær-
hed.  
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 2. februar 2023 anført, at Lejre Kommune 
har vurderet ansøgningens påvirkning af natura 2000-områdets udpeg-
ningsgrundlag samt påvirkning af bilag IV-arter, og Miljøstyrelsen har 
ikke yderligere bemærkninger til dette. Ansøgningen giver i øvrigt ikke 
Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger, og styrelsen henvi-
ser til sin tidligere udtalelse i FN-ØSJ-29-2018. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen den 8. februar 2023. 
 
Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogs-
dam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at terrænreguleringen vil medføre 
væsentlige ændringer i det kuperede landskab, og det er derfor fred-
ningsnævnets opfattelse, at den ønskede terrænændring er i strid med 
fredningens formål og med fredningsafgørelsens bestemmelse om ter-
rænændringer.  



 
Derfor kan fredningsnævnet ikke give tilladelse til den ønskede terrænre-
gulering. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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



1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 

 
 
Kopi til: 
 
Ejer, Henrik Svendsen       
Ejer, Poul Johannessen 
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  
Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam. 



FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 

Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

Lejre Kommune 
landzone@lejre.dk 
 
 
 FN-ØSJ-88-2022 
 Den 14. februar 2023 
 
 
Ejendom: Matr.nr. 48a, Kisserup By, Kisserup   
Beliggende: Bentsensvej 26, 4330 Hvalsø 
Lejre Kommunes j.nr.: 22-008543 
Miljøstyrelsens j.nr.: MST-2023-90817 
 
I e-mail af 7. december 2022 har Lejre Kommune på vegne af ejerne af 
ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at etable-
re en skov på 3,2 ha på ovenstående ejendom.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at skoven ønskes etableret ved et eksiste-
rende skovareal og krat. Skoven skal bidrage positivt til biodiversiteten 
og skal opsuge og lagre CO2, og skovrejsningen vil være med til at be-
skytte mosesøerne mod eventuel fremtidig eutrofiering. Ansøger ønsker 
at anvende hjemmehørende arter med så mange blomster, bærbærende 
træer og buske som muligt. 
 

 
Figuren viser området med højdekurver, hvor skoven ønskes placeret. 



 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. no-
vember 1980 vedrørende fredning af et nord og øst for Kirke-Hvalsø be-
liggende område i Hvalsø og Lejre Kommuner (Hvalsø-Kisserup). 
 
Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet 
til området, og af fredningsafgørelsens § 2 fremgår, at det fredede områ-
de skal bevares i dets nuværende tilstand. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 3, pkt. a, at arealerne må anven-
des som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksisterende 
landbrugsarealer kan fortsættes. Fredningen er ikke til hinder for, at der 
foretages sædvanlige driftsomlægninger, dog at eksisterende stendiger 
ikke må fjernes. Til sædvanlige driftsomlægninger henregnes ikke til-
plantning og gartneridrift. 
 
Det fremgår af fredningsafgørelsens § 3, pkt. b, at det følger af § 2, at 
arealerne ikke må tilplantes med træer og buske. Fredningen er dog ikke 
til hinder for plantning af hegn eller for tilplantning omkring bebyggelse, 
på eksisterende havearealer og på fredskovpligtige arealer. Fredningen er 
ikke til hinder for fjernelse af eksisterende beplantning. 
 
Lejre Kommune har i sin udtalelse af 7. december 2022 anført bl.a., at 
arealet, hvor skoven ønskes etableret, er karakteriseret ved at være et 
småbakket landskab med fugtige lavninger. Det er kommunens vurde-
ring, at den ansøgte placering er den mest hensigtsmæssige, op til det 
eksisterende skov- og kratområde, således at karakteren af det åbne 
landskab ikke ændres væsentligt. Hvis der meddeles dispensation,  
anbefaler Lejre Kommune, at der stilles vilkår om, at skovbevoksningen 
skal bestå af hjemmehørende arter af træer og buske. 
 
Miljøstyrelsen har i udtalelse af 13. januar 2023 blandt andet anført, at 
det fremgår af Overfredningsnævnets indledende udtalelse til frednings-
afgørelsen af 24. november 1980, at ”Det findes derimod ikke foreneligt 
med fredningens formål, hvis det var muligt for ejerne at foretage til-
plantning af et hvilket som helst areal i området. Spørgsmålet, om et 
areal kan tillades tilplantet, bør i dette område afgøres efter en konkret 
vurdering af konsekvenserne i landskabelig henseende og må derfor fore-
lægges fredningsnævnet til afgørelse, når det enkelte ønske om tilplant-
ning opstår som aktuelt”. 
  
Miljøstyrelsen har yderligere anført, at det ansøgte ikke er beliggende i et 
Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan påvirke 
nærtliggende Natura 2000-områder. 
  
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på ejendommen den 8. fe-
bruar 2023.  
 
 
 



Afgørelse 
 
I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau-
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Niels Boye Jakobsen og Aage Krogs-
dam. 
 
Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. 
 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte er i strid med fred-
ningens formål om at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til 
området og i strid med fredningsafgørelsens bestemmelse om, at det fre-
dede område skal bevares i sin nuværende tilstand. Nævnet har derfor 
ikke anledning til at dispensere fra fredningsafgørelsens § 3, pkt. b, 
hvoraf det fremgår, at arealerne ikke må tilplantes med træer og buske.  
 
Fredningsnævnet kan derfor ikke give dispensation til den ønskede skov-
rejsning. 
 
Klagevejledning 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes på 
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, 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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private 
personer på 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.  
Gebyret reguleres årligt hvert den 1. januar. Gebyret opkræves i forbin-
delse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  



1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets kompetence.  

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før-
steinstansen 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 Fødevarekla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, 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. 7, 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. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Linda Lauritsen 
 
 
 
Kopi til: 
 
Ejerne Britt Toksvig og Christian Toksvig     
Lejre Kommune (landzone@lejre.dk)     
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C (mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
(dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Lejre (lejre@dn.dk)  
Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)  



Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød), 
(roskilde@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
(natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Lejre: (lejre@dof.dk)  
Nævnsmedlem Niels Boye Jakobsen 
Nævnsmedlem Aage Krogsdam. 
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